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FÖRORD

Den skrift om de textila industriernas struktur, som härmed fram
lägges som et t resultat av arbet et vid Industriens Utredningsinstitut,
bildar ett led i inst itut et s strävan att på en gån g tjäna näringslivet och
den ekonomiska forskningen. Till grund för institutets verksamhet lig
ger den tanken, att dessa båda syften kunna verka ömsesidigt befruktande.
Näringslivet behöver å ena sidan till godogöra sig framstegen icke endast
inom den t ekniska utan även inom den sociala och ekonomiska forsk
ningen. Den nationalekonomiska vetenskapen å andra sidan har på det
t eoretiska planet utvecklats till en punkt, där den hotas av stagnation,
om den icke fördjup as genom ett mera intensivt studium av de faktiska
förh ållandena ute i när ings livet - genom en kombination av national
ekonomiska och företagsekonomiska studier.

Fält et för en sådan närings ekonomisk forskning är praktiskt taget obe
gränsat, äve n om man inskränker sig t ill de problem, som äro av särskild
betydelse för den industriella utvecklingen. Bland sådana frågor på ett
mera allmänt plan, som i olika sammanhang blivit berörda i institutets
utredningar, kan man som exempel peka på arbetsmarknadsutveckling,
lokaliseringstendenser och finansieringsproblem . Det är emellertid na
turligt att i centrum för institutets intresse kommit att st å de frågor,
som gälla industriens inre uppbyggnad, med andra ord industriens struk
tur, vad gäller inköps- och avsättningsmarknader, sysselsättning samt
produktionens inriktning och förd elning på olika företag. Dessa struktur
studier ha ägnats åt olika viktigare branscher inom svens k industri. Den
härmed framlagda volymen bildar den första av ett antal sådana studier
med varierande uppläggni ng.

Syftet med dessa st udier har i första hand varit att kartlägga bran 
schernas uppbyggnad i ovan berörda hänseenden . Men avsikten har
även varit att så långt det varit möj ligt försöka utforska de t ill grund
för denna uppbyggnad liggande ekonomiska sammanhangen. Om man
på detta sätt lyckas förstå branschens förhå llanden, bör man därigenom
även ku nna skapa en bättre förståelse för branschens pro blem, både bland
dess egna yrkesutövare och från deras sida, som betrakta den utifrån.

En allmän erfarenhet från institutets arbet e är, att de ensk ilda bran
scherna i regel ha en mera komplicerad uppbyggnad , än ma n tidigare
räknat med . En del av förk laringen må ste sökas på ett historiskt, geo
grafiskt eller personligt plan. Icke ens vid en så ingående branschunder
sökning som den här framlagda har det varit möjligt att mera fullstän
digt klarlägga branschens struktur. Man tvingas ofta stanna vid vissa
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allmä nna och relativt grova drag . Men ändå blir den bild man ställes
inför starkt differenti era d, och de ekonomiska sammanha ng, det gäller
att klargöra, fram stå som relativt komplicerade. Trot s de med und er
sökninga r av bran schstrukturen förk nip pade svårigheterna är det insti
tutets förh oppning att såväl denna st udie som andra nu pågåend e skola
skapa ökad klarh et om in dustriens förhållanden och ekono miska föru t
sättningar.

I detta samma nha ng ska ll endast pekas på ett förhå llande, som i den
föreliggande und ersökn ingen blivit särskilt belyst. Redan vid upplägg
ningen av dessa bra nschu nde rsökninga r stod det klart , att eljest oför
klarliga drag i olika indu st ribran schers struktur antagligen i hög grad
kunna finna sin förklaring i de speciella förh ållanden, som kännet eckn a
distributio nen av deras produkt er. Med en viss överdrift kan sägas, att
produktionen bild ar en spege lbild av dist rib ut ionen. Först om man t ar
hän syn t ill detta förhå lla nde blir det möjligt att förk lara de skillnader,
som föreligga mellan industriens st ruktur i Sverige och i andra länder.
Det är vanligt att i vissa avseenden uppställa den amerika nska industrien
som en förebild i fråg a om orga nisation och effekt ivitet. Ett närmar e
st udium klargör, att de stora skilln ader mella n svensk och amerika nsk
ind ust ri, som .ofta föreligga, i sto r utsträckning betin gas av den begrä n
sade sve nska hemm am arknaden och därmed sammanhängande särd rag
hos distributionen och konsum tionen. E n prak t isk slutsat s av instit utets
bran schu ndersökningar blir därför också, att en fortsatt utvecklin g av
den svenska indust rien intimt sammanhä nger med möjlighet erna att på
ett ra t ionellt sätt samordna produktion, distribution och kons umt ion .

E n branschundersökning av här framlagt slag skulle icke kunnat ge
nomföras utan ett intimt sama rbete med de olika indust riföretagen .
Dessa ha lämnat sitt stöd, bå de i form av utfö rliga stat ist iska upp
gifter och genom andra upplysnin gar, som fra mkommit vid överlägg
ningar och disku ssioner. Text ilrå det och Konfekt ionsindustriföreningen
ha därv id verkat förmed lande och samma nhå lla nde. Det stora intresse,
som på detta sätt visa ts, ha r insti t ut et t olkat som ett uttryck för den
uppfattningen, att ett arbete av detta slag , som i sig inn esluter ett utbyte
av informationer mellan företagen och en dä rpå grundad vetenskaplig
analys , bilda r ett stöd för en progressiv indust ri . För detta vä rdefulla
sama rbete må hä r uttalas ett hj ärtligt t ack.

Fö religga nde arbete har inom ra men för inst itut et s allmänn a ut red
nin gsprogram utförts av utredningsmannen, Folke Kri stensson. I detta
fall liksom i andra har det va rit en sjä lvklar princip att ge honom fria
händer att i kont akt med insti t utets ledning ut form a un dersökn in gen
efter eget omdöme.

Stockholm i september 1946. Ingvar Svennilson.
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INLEDNING

På senhösten 1941 beslöt Industriens Utredningsinstitut att inom in
stitutet företaga en utredning av de svenska textila industriernas struktur.
Utredningsarbetet påbörjades emellertid först avsevärt senare och har
sedermera vid ett par tillfällen måst avbrytas under ganska lång tid.
Textilrådet utsåg i juni 1942 en rådgivande kornmitte med uppgift att
följa utredningen och lämna denna sitt stöd. I samma syfte utsåg även
Konfektionsind ustriföreningen representanter för konfektions- och söm
nadsindustrien.

En kartläggning och analys av strukturen inom en industri kan vara
av betydelse för den individuelle företagsledaren, som härigenom får tillfälle
att jämföra sitt företags struktur med industriens struktur. Företagarna
i en industri ha otvivelaktigt mycket god kännedom om åtskilliga för
hållanden i industrien och äga säkerligen ofta en »branschk ännedom»,
som på många punkter är större och mera djupgående än vad en utred
ning angående en industris ekonomiska struktur kan ge. Dock synes
framför allt den genom en sådan utredning erhållna helhetsbilden av in
dustriens produktions- och distributionsförhållanden och dessas samband
med varandra kunna vara av värde. Särskilt torde detta gälla när, så
som fallet är i fråga om de textila industriernas- struktur, strukturen är
relativt komplicerad och svåröverskådlig. För inom en industri eller
snarare kanske inom »homogena. delar därav verksamma företag kan en
utredning av strukturen tänkas vara av intresse genom att bilda grund
valen för gemensamma åtgärder -'---- eventuellt efter med utgångspunkt
från utredningen företagna, mera speciella undersökningar. I vissa sam
manhang synes en utredning av strukturen även kunna vara av betydelse
vid bedömande av vissa allmänna ekonomiska problem.

Förslag till eventuella åtgärder på basis av utredningens resultat ha
ansetts falla utanför ramen för utredningen.

Genom en mera allmän behandling och analys av utformningen av
produktions- och distributionsstrukturen hos konsumtionsvaruindustrier
av typen textil-, beklädnads-, möbel- och skoindustrierna samt av de
metodiska svårigheterna vid utförande av strukturundersökningar kan

1 Med textila industrier avses i denna utredning huvudsakligen yll e-, bomulls-, trikå- samt
konfektions- och sömnadsindust riern a.
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kan ske utredningen bidraga t ill att klargöra de viktiga re delarna i ett
företags och en in dustris strukt ur och samba nden dem eme lla n samt dä r
igen om möjligen vara t ill nytta vid utförande av andra ekonomiska
str uktur und ersökningar.

Som res ultat aven prelim inär bearbetning aven del av up pgift s
materialet framkom, att såv äl produkt ions- som distribution sstrukturen i
mycket hög gra d påverka des dels av produktionens inrik tning me d hän syn
till tillverkningsteknik och de frams tällda produktern as användningssätt
hos förbrukarna och dels av företagens storlek. En grup pering av före
tagen efte r dessa grunder i ett stort antal delbran scher och dessa i sin
tur i storleksgrupper vi sade sig därför nödv ändig. H äri genom ökades
omfattningen av båd e utredningsarbet et och redogörelsen för utred nin gens
resultat avsevärt , särskilt som sammanslag ningen av dessa små kategori er
till stö rre så da na för ernående av bättre överblick också blev mycket
arb et s- och utrymmeskrävande. Vid presentationen av utredningens re
sultat har också beakt ats önskvärdheten at t st älla jämförelsematerial t ill
företagens förfogande. Av denna anledning har vissa delar av utredningen
redovisat s ännu utförligare än vad anna rs skulle varit fa llet.

D e på gru nd av st r ukt urens komplicerade natur sto ra svårighete rn a att
giva en på en gå ng överskådlig och realist isk bild av st rukt ure n före
fall er , slutligen, ha gjor t en mera allmän redogörelse av t yp en modell
analy s för st ru kturens utformning hos företag och delbran scher inom
konsumtionsvaruindustrier av typen t extil-, beklädnads-, möbel- och sko
industrierna sä rskilt önskvärd . K au salan alys i stö rre omfattning än va d
tillgän gliga uppgifter medgivit skulle sannolikt också varit av stort värde .
Den histori ska utvecklingen torde ha utövat ett betydande inflytande
på strukt uren.

Ut re dninge n presenteras i två delar. Den första är av mera principi ell
och allmän natur och innehåll er en redogörelse för anvä nda begr epp och
stat ist iska metoder samt allmännare synpunkt er på produktions- och
distributionsstrukturens u tformning hos företag och delbran scher in om
konsumtionsvaruindustrier av t yp en t extil-, beklädnads-, möbel- och sko
industrierna; den andra delen utgör i huvudsak en redogörelse för de vik
tigare t extila indu striernas prod uktions- och distributionsstruktur mot
slutet av 1930-talet och vi ssa dä rme d sammanhänga nde frågor. Den första
delen t ord e kunna läsas obe roende av den andra och även den andra
del en oberoende av den för sta , om ansprå k icke göres på en exakt are
för ståelse av använda begr epp lik som ej heller på en fylli gare bild av de
strukturella sa mmanha nge n.

Första delen omfattar t vå kapitel. Det första behandlar i utredningen
anvä nda begrepp och stati stiska metoder samt kortfattat några sy npunk-
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ter på den konkreta strukturundersökningens begränsning. Det andra
kapitlet innehålle r en mera genere ll redogöre lse för produktions- och
dis tributionsstrukturens utformning hos företag och delbran scher inom
konsumtionsvaruindustrier med huvudsakligen s. k . monopo listisk kon
kurrens.

Den andra delen (del II) inl edes med en myck et koncentrerad samma n
fattning av de båd a kapitlen i del L Näst a kapitel (kap . 4) innehåller en
översikt över huvudresu ltaten av undersökningen av de t extila industri
ernas struktur. D en utgör i huvudsak en kortfattad redo görelse för olika
strukturella karakteristika - komponenter - »t vä rs igenom» de be
handlade t extila industrierna och delar av dessa, medan i därpå följande
fyra kapitel (kap . 5-8) de strukt urella karakteristika och sa mba nde n
dem emella n behandlats för va rje t extil industri och del där av för sig.

Kapitlen 5---;-8 (angående res pekt ive ylle-, bomulls-, trikå- samt kon
fektions- och sömnadsindustriern as struktur) ha i st or t sett utarb etats
efter sa mma disposition. Vissa skiljakt ighe ter för ekomma dock, eme da n
ibland vissa frågeställningar ansetts vara av större intresse för en industri
än för andra och emedan uppgiftsmateri alets kvalitet och full ständigh et
vari erat och därmed de an alytisk a möjligh eterna.

I dessa kapitel lämnas efter en inl edande sammanfattning en kort öv er
sikt öv er utvecklingen under 1930-talet av produktionen, importen, pro
duktions apparaten samt produktion en per arbet aret imme m . m. Mot
bak grunden av den sålunda erhå llna bilden av utvecklingen har seda n den
vald a undersökningsperiodens lämplighet ur olika synpunkter diskuterats.

Därpå redogöres för produktionsstrukturen. För yll e- och bomulls
ind ustriern a har denna kunnat und ersök as tämligen utförligt i j ärnfö
relse med trikå- och konf ektions- och sömnadsindust riern as produktions
str ukt ur, som endast kunnat an alyseras i mycket stora drag, hu vudsak
ligen i samband med distributionsstrukturen. Näst a avdelning i varje
kapitel behandlar distributionsstrukturen, som dock måst analyseras b e
tydligt mera schematiskt för trikåindustriens del än för övriga t extila
industriers .

Sambandet mellan produktions- och distributionsstrukturen har till
största delen behandlats i anslutning t ill an alysen av distributionsstrukturen .

K apitlen angående ylle- och bomullsindustrierna avslutas med en kort
red ogörelse för produktionens st orlek per arbetaretimme och kapitlet a n
gående konfektions- och sömnadsindustrien med en något mera utförlig
så da n. I fr åga om bomullsindustrien har äve n industriens kapacitet något
berörts.

I syfte att möj liggöra läsning av kapitlen 5- 8 var för sig ha refer ens er,
hänvisningar, definitioner o. dyl. delvi s upprepats. Samtidigt torde den
lik artade uppläggningen av dessa kapitel underlätta en jämförelse dem
emella n.
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K apitlen 9-10 (an gående olika företagstyper och olika stora företag i
t extilhandeln respektive utvecklingen och sa mmansättningen m . m . av den
svenska textilkonsumtionen) behandla delvis avvikande problem, som
dock sammanhänga med de i kapitlen 5-8 behandlade. Samband fin
nes sålunda mellan de t extila industriernas, t extilhandeln s och t extil
varukonsumtionens st r ukt ur.

I två appendices återfinnas, slutligen, red ogörelser dels för vissa i ut
r edningen använda formulär och dels en beräkning av representativiteten
hos undersökningen av huvudsakligen distributionsstrukturen genom jäm
förelser med kommerskollegii statistik .

P å grund av arbet suppgift ens storlek har denna utredning måst bliva
ganska omfattande. Detta gäller också redovisningen av utredningens
resultat trots allvarliga försök att begr änsa framställningens län gd.
I detta syfte ha bl. a . referenser , hänvisningar och diskussioner av
källmaterial starkt förkortats. D e ha bi behållit s oavkortad e, då så
ansetts nödvändigt, t . ex. för att ge en uppfattning om det stat ist iska
materialets tillförlitlighet, men ha i övrigt i allmänhet ick e beha ndlats i
detalj, ifall ändå in ga sv årigheter synas föreligga att finna och /eller be
döma primäruppgifterna . Med »komme rskollegii officiella statistik» avses
exe m pelvis den av kommerskollegium publicerade statistiken över såv äl
produktionen, produktionsapparaten, anställda arbet are etc. (eIndustri»)
som import och expo rt (»Handeh» och förbrukning av råvaror inom
industrien (»Kommersiella meddelanden»). I flert alet fall har dock hän
v isats till bestämd del av de st at istiska uppgifterna i fråga.

Under »textila organisationen> inbegripas i första hand T extilråd et
och Konfektionsindustriföreningen, vilka lämnat utredningen sin myck et
värdefulla hjälp och med vilka samråd ske t t i olika former. Svenska
t extilfabrikantföreningen och Svenska konfektionsfabrikantföreningen ha
em ellertid också lämnat utredningen sitt st öd . Av dessa ha nämligen
oberoende av denna undersökning för slag väckts och intresse sk apats
för en distributionsundersökning av t ex tilhandeln. H är utförd distri
butionsundersökning är sålunda till stor del byggd på svar på fr åge
formulär, vid vilkas utformande kontakt etablerat s med den utredning
angående textilhandelns distributionsförhållanden, som pågår under led
ning av professor G. T örnqvist med biträd e av amanuens T. P aulsson
Frenckner i samverkan med representanter för t extilhandelns olika led.
Genom ömsesidig anpassning av fr ågeformulären skapas möjli gheter för
en samordning av undersökningarna av distributionsvägarna mellan de
t extila industriernas och handelns olika led.

De uppgifter, som legat till grund för utredningen , ha hämtats ur ett
stort antal källor. De viktigaste äro:

(1) direkt genom rundfråg or ins amlad e uppgifter an gående förutom
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företagsstorleken huvudsakligen distributionsstrukturen men äve n viss del
av produktionsstrukturen (se appendix 1);

(2) uppgifter ins aml ad e och bearbetade av statens industrikommission
huvudsakligen angående produktionens fördelning 1936-1938 på olik a
företag och ett relativt stort antal varuslag; samt

(3) kommerskollegii uppgifter angåe nde totala produktionen av olika
varusla g m. m., produktionsapparaten, ant al arbetare, sto rleksfördel
ningen mellan arbets st ällen efte r antal arbetare (efem årsrapportema»),
förbrukning av råvaror inom olika t extila industrier, import och export
äve nsom tillverkningsvärde per företag, m . m.

Författaren är Industriens Ut redningsinst it ut mycket tacksam för att
ha erhå llit utredningsuppdraget och beretts goda möjligheter att utföra
detsamma. Institutet s direktör, docent Ingvar Svennilson, som kom med
uppslaget till utredningen, deltog från början i dennas uppläggning och
har även under utredningsarbetets fortgång varit utredningsm annen till
ovärderligt stöd med råd och dåd . Ut redningen har medfört ett synner
ligen omfattande arbete m ed gra nskning och bearbetning av ett st ort
sifferma t erial, vilket mycket skickligt och noggrant till st örsta del utförts
av fröken R. Wiklund, som även kontrolläst korrekturet. Fil. lic. Erik
Dahmen och fil. kan d. Erik Ruist ha läst manuskriptet och k ommit
med mycken konstruktiv kritik. Pol. mag. Margot Lindell har genomgått
st örsta delen av korrekturet och företagit mån ga språ kliga förb ättringar.
Äv en institutets personal i övrigt är utredningsmannen st or t ack skyldig
för god hjälp.

Av mycket stort värde har varit att få diskutera utredningen i pr eli
minär form med de av Textilråd et och Konfektionsindustriföreningen ut
sedda rådgivande kornmitteern a, vilkas ordförande varit dir ektören, fil.
och jur. utr. kand ., E. W . Paues. Han har visat utredningen mycket stort
intresse och har liksom medl emmarna i kommitteerna i rikt mått st ällt
sin ingående kännedom om t extilbranschen till utredningens förfogande.
Medlemmar av kommitteern a ha varit: för ylleindustrien direktör N.
Engberg, ing enjör S. Nyborg och direktör W . Wahren; för bomullsindu
strien civilingenjör Gunnar Berg, konsul Th. C. Bergh och direktör F.
G. Thulin; för trikåindustrien framlidne direktören G. Eis erman samt
disponent G. Westerh olm och dir ektör A. Wiberg; för beklädnadsindu
strien direktörerna Hj. Grahl, C. A. Molander och S. Salen.

Ut redningsma nnen har även kunnat draga nytta båd e av vä lvilligt
tillmötesgående från ledningen för St atens industrikommission och av
den betydande branschkännedomen hos mån ga befattningshavar e in om
kommissionen, i synnerh et dess textilavdelning. Särskilt ha inge njörerna
Ivar Lindquist och Bertil Nygren ägnat utredningen stort intresse.
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Kapitel 4 och delar av kapitlen 1 och 2 i manuskript har författaren
haft förm ån en att få disku tera med prof essor Gerhard Törnqvist, som
äve n läst kapitlen 2 och 4 i korr ektur, och ama nuens, civilekonom T.Pauls
son Frenckner. Ett utkast till kapitel 2 har va rit föremål för en ingåend e
disku ssion på två samma nt rä den i föret agsekonomi ska licentiatsemin a
riet vid Hand elshögsk olan i Sto ckh olm med numera professor Sune Carl 
son som ordföra nde och disponent J an E rik Leander som oppo nent.
Den senare har även, liksom överingenjör J. Th. Reinholds och civil
ekonom Bertil Wålst edt, M. A., läst kapi t el 2 i korrektur. Kapit el 10 har
tillsammans med annan utredning behandlats på sammanträde i St ock
holms högskolas licentiatseminarium i nationalekon omi .

Till alla delt agar e i dessa disku ssioner vill författaren uttrycka sitt
varma tack. Med anl edning av disku ssionern a har översikten i kapitel 4
utvidgats till att beröra samt liga viktigar e, i utredningens följande ka
pitel utf örligar e behan dlad e, frågeställningar. Ett flert al omplacerin gar
och förä ndringa r av t ext en i övrigt har också företagit s och kapitel 2
utvidgats .

För st imulera nde studier i företagsekonomi och na tionalekonomi samt
för fruktbärande t ankeutbyte i allehanda ekonomiska fråg or und er mån ga
år står författaren i mycket stor t acksamhetsskuld till lär ar e - och då
alldeles särskilt professorerna Bertil Ohlin och Gerhard Törnqvist - och
st udieka mra te r vid Handelshögskolan i St ockholm, med vilken han allt 
sedan elevtiden och även under sin praktiska verksa mhet haft förm ån en
kunna bib ehålla en när a kontakt. Diskussionerna på och i anslut ning till
sam manträd ena i licentiatseminari et i nationalekon omi vid Stockholms
högskola liksom samtal under och efte r semin ari esammanträdena i »market 
ing» med numera Dean E . T . Grether, School of Business Administra
tion, University of Californ ia, Berkeley, skola också framhållas.

I utredningsarbet ets alla st adier har författarens hu stru lämnat mycken
och värdefull hjälp, som här t acksamt ska ll redovi sas.

Stockholm i juni 1946.
Folke Kri stensson.
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DEL I

PRINCIPIELLA SYNPUNI(TER

PÅ STRUI(TUREN INOM

I(ONSUMTIONSVARUINDUSTRIER



I(ap.1. ANVÄNDA BEGREPP OCH STATISTISKA

l\1ETODER

I detta kapitels först a avdeln ing defini eras ko r tfattat de begrepp , som användas

den konkr eta struk t urana lysen av de t extila industrierna, vilken behandlas i denna

bok s del II. I kapitel 2 h a de vik tigare begrepp en i en strukturana ly s beh an dl at s

utförligare och m era genere llt. K apitel 1 t orde emellerti d innehåll a en till räckli gt

utförli g redogörelse för an vän da begrepp för a tt man efter en genomläs ning därav

skall kunna t aga del av den konkreta st ruk turanalysen i del II. K apitlet berör icke

eller endast summariskt vissa begrepp , som t orde förefall a prak tikerna t ämligen

kl ara och som icke nö dvändigtvis måst e defini eras före ett st udium av den konkret a

strukt uranalys en.

I övrigt innehåller detta kapitel kortfattad e redogörelser för de i utredningen

till ämpade st atistiska m et od erna samt den ko nkret a strukturundersökningens be

grä nsni ng.

I. Använda begrepp

Struktur - f ör et ag - v ara

1. Varj e för et ag och varj e industri kan betraktas ur olika synvinkl ar . Man kan t. ex.

obse rvera och bedöma ett föret ag och en industri ur t eknisk synpunkt - vilk a slags

m askiner , som a nvända s, vilka produktionsm et oder, som till ämpas, o. s. v .; eller

t. ex. ur social sy np unkt - på vilka sätt de anställda erhå lla ersättning för sitt arbe te,

vilka arbet shygieniska åtgä rder, som vi dtagits, "hur bostadsfr ågan är ordnad, o. s. v.

I denna utredning om de st örre t extila industriernas struktur ha dessas produk

ti on och distributi on betraktats ur ekonomisk sy npunkt. Uppgifte n har v arit att

visa, hur industriern a och för etagen inom dessa äro uppb yggda i vi ssa avseende n,

som är o av väsentligt int resse ur ekonomisk sy np unkt - för uppnående av stö rs ta

m öjli ga nettointäkt under den pe riod, för vilken planeras'!

Man kan säga att et t för et ags eller en indust ris uppbyggnad eller konstruktion

l Då all ve rks am het har en eko nomisk sida, kan man bet ra kta allt även ur eko nomisk sy n
punkt. H är har emellerti d problemst ällni ngen begrän sats till va d som sy nes vara av väsentl igt
ekonomisk t intresse i pro duk tionens och distributionens st rukt ur .
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Struktur
Komponenter

Produktions
struktur

Distributions
st r ukt u r

Textil
industri

Företag

Varugrupper

- struktur - utgöres av et t antal delar - komponent er - vilkas storlek och beskaf

fenhet är olika för olik a strukturer. Viss a komponenter äro främst av betydelse

för produktionen , t. ex. tillverkningsseriern as längd, andra fr ämst för distributionen,

t. ex . storleken av försäljningen per kund.

Produktionsstrukturen har lik som distributionsstrukturen beskrivit s och analy

serat s genom att redovisa storleken och besk aff enhet en av samt sambandet mellan

ett antal komponenter, varav strukturen kan sägas vara uppbyggd. I produktions

struk turen ingå komponenter, som främst äro av bet yd else för produktionen,

t. ex . tillverkningsseri ernas längd, varusortimentets storlek och till verkningens

kv alitetsnivå, medan i di stributionsstrukturen ingå komponenter främst av bety

delse för distributionen, t. ex . antal kunder och försäljning per kund. Produktions

och distributionsstrukturens uppbyggnad och utformning behandlas utförligar e

och mera generellt i nästa kapitel. De i produktions- resp ektive distribulionsstruk

turen ing åend e komponenterna definieras utförligare i av snitten 9 och 10 i föl

jande kapitel.

E tt nära samband råd er m ellan utformningen av produktions- och distributions

strukturen. I sjä lva verket kan i många hänseenden någon skarp gräns mellan pro

duktions- och distributionsstrukturen ick e dragas . För underlättande av framställ

ningen ha emellertid - i likhet med vad som skett i redogörelsen för vissa textila

industriers st rukt ur - komponenterna kl assificerats i sådana tillhörande produk

tions- respektive distribulionsstrukturen.

Med textil industri avs es de olika grupper av företag , vilka i den officiella stati

stiken klassifi ceras såsom olika industrier under rubriken textil- och beklädnadsin

dustri. Indelningsgrunder ha därvid hu vudsakligen varit förbrukad e slag av rå

varor och den använda tekniken. An gående delbransch. som är det i strukturana

lys en mest relevanta »gruppbcgreppet», se avsnitt 2.

I denna utredning ha endast behandlats ylle-, bomulls-, trikå- och beklädnads 

industrierna.' Sistnämnda industri, som inom bransch en vanligen icke hänföres till

t extilindustrien, har alltså räknats såsom en av de t extila industrierna. Siden

väverier och linneväverier samt hatt- och mössfabriker ha dessutom något berörts

i utredningen.

Grundläggande för en bedömning av strukturen äro i övrigt begr epp en företag

och varuslag.

Med företag av ses, då ej annorlunda sägs, ekonomiska enheter, ej lokala, tekniska

eller juridiska. Om flera fabriker drivas under gem ensam ledning, räknas de som

ett företag - även om de skulle vara skilda juridiska personer.

Varugrupp er bestå av ett antal med hänsyn till användningss ättet s och tillverk

ningstekniken - i vidaste bemärkelse - likartade varuslag, t. ex. beklädnadstyger

av ylle, heminredningstyger, fod ervävnader, tekniska vävnader, herrkonfektion, dam

konfektion o. s. v.

1 Bekl ädnad sindustrien har i enlighet m ed spr åkbruket i br an schen vanli gen kallats kon
fektions- och sömna dsindus t rien.

Ifråga om an vändningen ho s den slutl ige konsumenten (förbrukaren) .
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Såsom varuslag betecknas de minsta enheterna, som angivas i primärmaterialet, Varuslag

d. v. s. industrikommissionens uppgifter om produktionen i ylle-, bomulls- och trikå

industrierna och kommerskollegii statistik över konfektions- och sömnadsindustriens

produktion. Förteckningar över de i statistiken angivna varuslagen i respektive in

dustrier återfinnas som bilagor till kapitlen om dessa. Såsom exempel på varuslag

må nämnas skjorttyger, lakansväv, vinterkapptyger, damstrumpor och herrkostymer.

uppdelningen av produktionen på varuslag måste alltid i viss mån bli godtycklig.

Den huvudsakliga indelningsgrunden har varit användningssättet men ibland också

den använda tekniken, t. ex . kostymtyger av kamgarn- och kostymtyger av kard

garn ', eller slag av råvara, t. ex . klänningstyg av kamgarn och klänningstyg av

konstsilke . De på grundval av andra indelningsgrunder än användningssättet av

gränsade varuslagen förete emellertid ofta så stora skiljaktigheter i fråga om an

vändningssättet att de dock i denna utredning behandlats såsom skilda varuslag

icke endast med hänsyn till produktionsstrukturen utan även till dlstributionsstruk

turen. För den senare är användningssättet men inte tillverkningstekniken i och

för sig främst av intresse.

En tämligen utförlig redogörelse för kraven på en tillfredsställande varudefinition

och svårigheterna att tillgodose dessa återfinnes i nästa kapitels avdelning II.

Delbransch - varuområde

2. Inom varje textil industri, t. ex. ylleindustrien, ha möjligast likartade

företag sammanförts i grupper dels efter tillverkningsteknik (vid analysen av

produktionsstrukturen) och dels efter anv ändningss ättets för de i huvudsak

tillverkade produkterna (vid analysen av distributionsstrukturen). Dessa senare

grupper kallas för delbranscher. Ylleväverier tillverkande huvudsakligen herr- och D lb h
e ransc

överplaggstyger bilda exempelvis en delbransch.

Tillverkningstekniken, eller i varje fall den möjliga tillverkningstekniken, är

nästan undantagslöst likartad för samtliga företag i varj e delbransch - men ofta

också för samtliga företag inom flera delbranscher, vilka då sammanslagits vid ana

lysen av produktionsstrukturen. Grupperna av med hänsyn till den möjliga till

verkningstelmiken likartade företag ha sålunda bildats genom sammanslagning av

delbranscher.

Grupperna av företag med likartad tillverkningsteknik liksom delbranscherna ha
Storleksgrupp

i sin tur uppdelats i slorleksgrupper efter storleken av respektive företags salutill-

verkningsvärde för färdigprodukter." I de enstaka undantagsfall företag sålt annat

l Vid framställning av kamgarn kardas och kammas ullen före spinningen, medan vid fram
ställning av kurdgarn ullen och ullmaterialet (ullavfall, schoddy etc.) endast kardas före
spinningen . Kamgarnstyger äro nästan alltid betydligt lättare än kardgarnstyger.

2 I fråga om användningen hos den slutlige konsumenten /förbrukaren/ (sfunktlonen inom
konsumtionen»).

3 Vid analysen av produktionsstrukturen skulle förädlingsvärdet vara ett bättre mått på
företagsstorleken . Uppgifter om förädlingsvärdet (tillverkningsvärdet minus kostnader för för
brukade råvaror, alla slag) ha emellertid icke kunnat erhållas - däremot icke sällan om till
verkningsvolymen (kg, skott, etc.), vilka uppgifter då utnyttjats.

Angående grupperingen av företagen , se även avdelning II i detta kapitel.
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Huvudvaror

Huvudvaru
område

Komplette
ringsvaror

än ob et ydli ga kv an tit et er inköpta produkter ut an att dessa bearbet ats inom före

t aget har vid ana ly sen av distributionsstrukturen värdet av denna förs äljning lagts

till salutillverkn ingsvärdet. Salutillverkningsv ärdet har vid jämförelse med värdet

av för et agets försäljning und er samma period v isat sig sammanfall a mycket nära

m ed delta, vilket också är att vänta på grund av de n normalt obetydliga lagerhåll

ningen av färdigprodukter i de textil a Industriema.!

De till en vi ss delbran sch hänförda företagen behöva i och för sig ick e samtliga

höra till samma t extila industri. Att så dock m ed enda st enstaka undant ag blivit fall et

beror på alt företagen inom en vi ss industri tillverka varor, vilka m ed avseende på

an vändningssättet föret e v äsentliga sk iljaktigheter från varor, tillverkade inom

andra t extil a in du strier. Av bomulls- och ylleindust rierna tillverkade kl ännings

tyger ersätta var andra exe mpelvis i mycket liten utsträckning i konsumtion en,

eh uru naturligtvis likhet erna äro myck et större än m ellan de inom flertalet till

samma industri hörande delbrans ch er tillverkade varorn a.

»N är liggan d e» delbranscher ha i analys en jämförts med var andra.

De varu slag, vilka utgöra den »huvudsakliga» tillverkningen för en delbransch ,

kallas huvudvar or och användningsområdet (d et ända mål för och den omfattning i

v ilke n produkterna anvä nda s hos den slutlige konsumenten j förbrukaren f) för des sa

för huvudvaruområde. I huvudvaruområdet för en delb ransch inräk nas sålunda

ick e användningsområd et för de varuslag, som eve nt uellt t illv erkas ut över huvud

varorna. I ovannämnda delbransch, före t ag tillverkande huvudsakligen herr- och

öv erplaggstyger, utgjorde de varusla g, som innefattas under herr- och öv erplaggs

tyger huvudvar orna. I delbransch en fr amställes t. ex. äv en sm å kvantitet er klän

ningstyg, vilket icke ing år i herr- och överplaggstyger och sålunda icke inräknas i

huvudvaruområd et för denna delbransch . Sådana varor kallas för komp leller ings

varor i delbran sch en i frå ga .

De individuella för et agen tillverka ofta såsom komplettering av huvudvarorn a

kompletteringsvaror i icke ob etydlig omfattning. Oftast t or de dessa produceras

av h äns yn ti ll förs äljning en m en i vissa fall till produktione n (säso ngutjämning).

Ibland kunna företagen ha en betydande tillverkning av kompletleringsvaror.

Orsaken här till kan vara at t föret agen hålla på att utveck la en produktion av nya

varuslag, vilken så sm åningom kommer alt för ändra deras huvudvaruområde.

Olika för etag äve n inom samma delbransch ha olik a kompletteri ngsvaror.

Vid uppdelningen av företagen i olika delbranscher har hänsyn endast tagits till

produktionen av huv udvarorn a. Gruppering en av för etag har utförts så att till

verkningen av huvudvarorna ick e inom något företag utgör mi ndre än två tredj e-

l Salutillverknin gsvärdet har för korthet ens skull kalla ts {örsäljnin]svärde för sifferm ässigt
analysera de föret ag. För dessa ha även uppgift er, ehuru icke allti d exakt a, om värdet av
försäljningen kunnat erhå llas. Sammanl agda salut illverkningsvärdet för sa mtliga föret ag (siffer 
m ässigt ana lyserade och and ra) i en storleksg ru pp respektive delbr ans ch dividerat med antalet
föret ag har kall ats tillverkn ingsvärde per {öre/ag. I sena re fallet ha avvikelser mellan salut iIl
verkningsvärde och vä rde t av försäljningen icke kunnat mätas, medan i för ra fallet hänsyn
kun na t ta gas till dessa, som dock nästan aldrig varit väsentli ga.
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d elar av t ot ala tillverkningsv ärdet för färdigvaror, i flertal et delb ransch er mer

än tre fjärd edelar och ofta mer än nio ti ondelar.

I analogi m ed h uvudv aruområd et för en delbra nsch bildar anv ändningso m råd et

för hu vu dvarorna i ett föret ag liksom i en t extil industri företagets r espektive ind u

st riens huvudvaruområd e. Huvudvarorna för ett för et ag äro desamma som för

den delbransch för et aget t illhö r'!

Anv änd ningsområd et för sa mtliga inom en delbransch , ett före tag eller en in du st ri

tillverkad e varus lag (a lltså båd e hu vud- och kompletteringsv aror och oavsett i vilken

om fattning varu slagen tillverkas) bilda respektive delbran sch ens, företaget s och indu-

s tr iens varuomrdd e. Varuområde

D å in ga f öretag- in om någon delbran sch , tillhörande en in dustri, tillverk a va ror ,

vilka fall a utanför de av ifrågava ra nd e industr i tillverk ade pro dukte rnas anv än d

ningsområd e och in ga företag utom in du strien i fråga till verka sa mm a varu slag

som ino m indust rien, finn es in gen skillna d m ellan hu vudvaror och kompletterings

v aror för en industri. Alla in om indus trie n tillverkad e varo r kunna sägas v ara

ifrågavaran de indu stris huvudv ar or och hu vudvaruområd et överensstämm er m ed

varuom rå de t.

Varuområd et för en delbra nsch omfattar förut om hu vudv ar orna (som alltså ä ro

desamm a för delbran sch en och företagen i denna) all a de av i delbranschen in gående

före tagen tillverkade ko mpletter ingsvaro rn a . Då olika företag produc era olika kom

pl et t eringsvaror , inneb är de tta att va ru områ det för en delbransch ofta om fattar

ett mycket stort an tal och olikartad e varuslag. D å de individuella kompletterings

varo rna emellertid spe la en m yck et liten roll för delbranschen, kom mer var u

området att ge en missvisande bil d av produktion ens inriktning in om del

bran sch en. E n god bild där av erhå lles i st älle t vanligen av delbransch ens huvud

varuo mrå de.3

För de individuella företagen är de till ver kad e kompletteringsv arornas bet yd else

r elativt st örr e och ut gör oft a en viktig karakteri stik av avsättnings mö jligh ete rna

och produkt ionens inriktning. F ör ett för et ag är därför varuomr ådet" ofta det m est

r elevanta begr eppet. Det vore emellerti d sä kerligen av visst intresse at t använ da

äve n begrepp et huvudvaruområde för företagen och st ud era produktion ens sto rlek

för huvu d- och komplet t eringsvar or. Det h ar eme lle rti d av statis tis ka sk äl äv en

som med h än syn till framst älln ingens län gd och kr av en på anonymitet t yvärr icke

varit möjligt att geno mg åen de använd a begr eppet hu vu dv aruområde för de indi

v iduella för et agen s produktion. I så fall sku lle m an för näst an varje enst aka före tag

b eh öv a angiva vilka kom pl etteringsvarorn a äro och dessas bet ydelse, då företagen

äro så olikartade i dessa h änseenden att någr a sammanfattnin gar kn ap past kun na

utföras.

l Men et t företag behöver icke tillverk a alla de va ruslag, som ingå i hu vudvar orn a i fråga.
Med ett p ar undant ag.

a I kap it el 5- 8 ha upp gift er lä mnat s om deibranschernas huvudvaruområden.
• Man skulle kunna säga att varuområd et ang iver den del av mark naden för et aget »är inn e

på" - i stö rre eller mindre utsträckn in g.
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Mätning av
st orle ke n av
varuomr åde
och h uvud 
varuo mråde

Vid analys en av produktionsstrukturen har emellertid beträffande ylle- och bom

ullsindustrierna en uppd eln ing av de olika för etagens produktion på varugrupper ,

antal varuslag inom varje varugrupp samt olika långa produktionsserier ut 

förts. I trikå- och beklädnadsindustrierna spe la ko mp letteringsvarorna en förh ål

landevis liten ro ll. För den senare ha uppgifter om ant al tillverkade varugrupper

kunnat angivas . På detta sätt erhå lles en viss uppfattning om bl. a. kornplett.erlngs

va rornas ungefärli ga betydelse i för hå llande t ill huvudvarorna.

Ett mått på huvudvaruområdels slor lek f ör en delbransch kan erhå ll as hell enkel l genom

all add era de lo Ia Ia f örsä ljn ingsb eloppen på ma rkn aden) under en viss tidsper iod f ör

de varus lag, som ingå idelbranschens huvudvar or. Storleken av huv udvaru området

för t. ex. delbransch 1 i ylleindust rien, beståend e av företag t illv erkande huvud

sakligen herr- och överplaggstyger, är lika med det sa mmanlagda försä ljningsvär

det på den svenska marknaden (inklusive försäljningsvärdet för importerade herr

och överplaggstyger) för samtliga varuslag, som ing å i herr- och öv erp laggstyger,

kanske 100 miljoner kronor i fabriks- resp ektive importpris räknat; för delbransch 2

inom ylleindustrien (företag tillverkand e huvudsakligen dambeklädnads tyger) är

kanske motsvarande försälj ningssumma 50 mi ljoner kro nor. Den förra delbranschens

huvudvaruområde är allt så dubbelt så stort som de n senares .

E tt mått på storleken av varuområdei tör ell f ör elag utgör summan av de totala

förs äljningsbeloppen på hela marknaden för samtliga varuslag, som företaget t ill

verkar (a lltså icke endast de varuslag, som ingå i h uv udvarorna ut an även övriga

av företaget tillverkade varuslag). I varuområdet inräkn as ju äv en kompletterings

varorna. Antag att ett för etag idelbransch 1 av huvudvarorna herr- och öve rplaggs

tyger till verkar varuslagen vinteröverrockstyger och vi nt e"i=(apptyger samt därut

öv er klän ningstyger av kamgarn såsom kompletteringsvara. Antag vidare att de

tot al a försäljnings be loppen för vinteröverrockstyger och kapptyger under en viss

tidsperiod på hela den svenska marknaden (alltså samtliga företags produktion av

dessa var uslag / som antagas bliva så lda under samma tidsperiod som de produc eras /

plus all import av dessa varuslag) up pgår t ill 25 miljoner kronor och mo tsvarande

försäljningsbelopp för klänningstyger av kamgarn till 10 miljone r kronor. Varu

områdets storlek för för etaget ifråga är då lika med 25 +10 =35 miljo ner kro nor.

H ur stor föret aget s faktiska produk tio n är inverkar icke på varuområdets storlek

utan endast vilka varuslag, som t illverkas.

Storleken av varuområdet för en text il industri är däremot lika med ti llve rk ningens

försäljningsvärde för hela denna indust ri plus det sammanlagda värdet av impor 

t erade varuslag mo tsvarande dem, som tillverkas av ind ustrien ifr åga.

I avsaknad av uppgifter om försäl jn ingsbeloppen för olika varuslag! har i denna

l För de sv enska textila ind ustrierna förefaller de t lämpligt att med marknad avse de n sven
sk a marknaden. Fler t alet textilföretag sälja över he la landet eller skulle med hänsyn till tran s
portkostnader o. d. ku nn a göra detta samtidigt som exporten med undantag för et t li t et få t al
föret ag saknades eller var obetydlig under 1930-talet.

2 Uppgift er om för säl jningsbelopp saknas helt. Därem ot finnas i kommerskollegii st atistik
uppgif ter om t illv erknin gen s för sä ljningsvärde un der kal enderår för vissa varuslag eller grupper
av varuslag, vilka dock i allmänhet ä ro för st ora för att kunna användas i denna analy s.
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utredning huvudvaruomr åd ets storlek ick e kunnat beräknas på ovan ang ive t sätt.

En un gefärlig uppfattning om st or leks ordninge n av de olik a delbranschern as huvud

varuo mrå den har dock i flertal et fall kunna t erhållas genom att ad dera i resp ektive

delbran scher ingåend e föret ags saluti llverkningsvärde och där eft er uppsk attningsvis

justera de tta med hän syn t ill produ ktion en av kom pletteringsv ar or . På grund av den

bristf älli ga stati sti ken kan däremot någon hänsyn till im portvarorna icke tagas.!

En uppfattning om den relativa sto rl eke n av olika föret ags varuområden (alltså

både huvud- och kompletteringsvar or) inom samma delbransch har erhå llits genom

att beräkna hur sto r ande l av t ot ala produktion en inom en lndust r i'' (a lltså av alla

av denna till verkad e varuslag) de varuslag utgöra, vilka framst ällas (oavsett i vilken

om fattn ing) av resp ektive före tag - allt i kv antitet er räknat. På grund av svårig

heterna att finn a en lä mplig m åttenh et har en siffermässig såda n beräkn ing enda st

utförts för ylle(väv na ds)- och bomulls(v ävnads)- och bekl ädnadsindustri ern a och

endas t för de störs ta delbransche rna inom dessa. Den an vända måttenhet en har

för väv eri erna varit ant al produ cerad e skot t", vilken beträff ande ylleindustrien jus

terats på så sä t t att ant alet skott för kons t silkefoder halv erat s för ernående av bättre

jämförbarh et med övri ga varu slag, och för sömnad sindustrien sa luti llverkningsvä rde.

Ett finge rat exempel t orde underl ätta förståelsen av hur den relativa st orleken

av varuområd et för ett företag beräknats. Om ett företag inom ylleindus t rien en

dast tillverk ar t vå varuslag, sommarkapp- och vinterkapptyger , av vil ka produk

tionen hos alla föret ag i ylleindustrien utgör vardera tio procent av hela produk

tionen i denna industri (av all a varuslag hos samtliga företag), kan föret agets varu

om råd e sägas utg öra 10 +10 = 20 procent av hela varu områ dct inom ylleindust rien

minus importen. E tt anna t för et ag, vars fakti ska produktion är dubbelt så stor som

det förra företagets (t. ex . 3 000 mot 1 500 mil jon er skott) , kan ske endast tillverkar det

ena varuslaget, t. ex . sommarkapptyger. Detta före tags varuområde är då endast

hälften så st or t som det förra före t aget s och utgör ti o procent av varuområd et

inom hela ylleindus t r ien minus impo rt en trots at t dess produktion är dubbelt så

stor och trots att dess totala, faktiska produktion enda st uppgår till 3 000 mil 

joner skott eller en procent av ylle indus t riens totalproduktion (300 000 mil joner

skott).

I m ån ga fa ll torde ovan angivna varuområd en giva en ganska otillfr eds st ällande

bild av avsätt ningsmöjlighe t erna - vilka i sin tur påverka produktionsmöjligheterna.

För flertalet delb ran sch er synes man do ck kunna erhålla en tämligen god uppfatt

ning om av sättnings- och därmed produktionsmöjlighet er genom angivande av

huvudvaruområd et s ungefärliga storlek.

Defin itionen av huvudvaruområd e och varuområde för såv äl ett för etag som

en delbransch har måst anpassas efte r tillgän gligt uppgiftsmaterial för att kunna

bliva ett användbart ins trument i analysen. Som framgår i det följ ande, lider

l I utrikeshande!sst atistiken är varui ndelningen ännu grövre än i pr oduktionsst atistiken .
2 Andelen måste beräkn as av ifrågav arand e indust ris produktion och icke av delbr anschens,

emedan kompletterin gsvaror i en delbransch kunna vara huvudvaror i en annan och tvärtom.
3 Antal skott är lik a med anta l inslags- eller vä fttrådar (vilk a »korsa- varptråd arn a) .
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Produktions
serie

Til~verknings

sene

T illverkn ings
seriernas
längd

Varus ort imen
t ets storle k

Tillverkning
en s k valitet s
och or iginali
t et sniv å

emellerti d defi nitio nen av v issa svaghe te r, vilka t orde va ra m est betydelsefull a ,

då det gä ller definition en av varuområde för ett för et ag. Fö retagen äro sålunda

ofta inr iktade icke endast på pro duktio n av vissa varuslag ut an även _o och

ibla nd kan sk e fr äm st - på en viss kvalitet s- och orig ina lit ets niv å. Då så är fall et

bor de varno mr ådets sto rlek begrän sas t ill den to tala ko ns umtio nen av de varu

slag , vilkas kvali t et och originalitet ligger på samma nivå som de av före taget

tillverkad e varuslagen . Ibl and kan gränse n för föret agets varuo mråde vara skarpare

i fråga om kvalitets- och or iginalitet snivån än i fråg a om d e varuslag, som fra m

ställas . I det följande h ar denn a sv aghe t beak t at s i den utst räckning del vari t

möjli gt m ed hän syn t ill uppgiftsm at er ialet. K valit et s- och originalit ets nivån ingår

blan d de st rukt urella ko mpone nterna.

Pro d uktion sstruk turen

3. Både pro dukt ions- och distribution sstrukturen avs er dels st ruk t ure n inom

varj e för et ag och dels strukturen inom varj e t extil indust r i eller grupp av före 

t ag inom denna.

I produktionsstrukturen innefattas bl. a . produktionens fördelning dels på va ru

grupper, dels på varuslag och dels på mönster elle r modeller.

E tt föret ags tillverkning av ett varuslag under en viss tidsper iod kall as pro

duktionsserie. Framställer ett för et ag sålunda t. ex . 20 varuslag i olika sto r om

fattning, har det 20 produktionsseri er av varierande län gd. Denna mätes för ga rn

i antal kg, för vävnad er i antal skott , d. v. s. antal väft - eller ins lags trådar

(som »korsa » varp trådarna) , och för plagg i antal plagg. Antalet olika långa

produ kt ion sserier ger en öve rs iktl ig bild av produktion ens diff erentierin g.

Av ett för et ag under en vi ss tidsperiod tillverkad kvantitet vävnad i samma

mön st er eller pl agg av samma modell har kallat s tillverkningsseri e. Antalet av

ett företag t illverkade m et er vävnad er , alla slag, divid era t me d an talet t illve rka de

mön st er under sa mma pe riod har kall ats till verkningsseriernas (genoms n itls-)längd

och an talet tillverkad e m önster (re spe k tive mod eller) för varu sortimentets storlek.

De n förra kompon ent en kan säga s mäta gra den av uppdelnin gen av produ ktio

nen , den senare up pdelningen av produktion en i absoluta t al. Den förr a är frä ms t

av in t ress e ur pro dukt ionssy npunkt, den senare fr äm st ur distr ibutio nssynpu nkt.

Såsom kompon enter i produktionsstrukturen ingå också tillverkningens kvali

tetsnivå, d. v . s. de till verkad e pro du kternas beskaffenhet i t ekniskt avseende (slit

styrka, benägenh et att skrynkla, färgäkthet etc. ), och orgina liletsnivå dov . s. de

till verkad e produkt ern as relativa särart. E tt mått på dennas sto rlek utgör gra de n

av kon sumenternas villig he t att ersä tta ifrågavarande vara med andra varo r

(subs ti t utionsg ra den) , som fy lla »samma» t ekniskt-fysisk a be hov. De t har icke varit

möjli gt a tt mäta till verkningen s kvalitet s- respektive origina lit ets niv å, som f. Ö. ofta

icke kunna skiljas fr ån varandra . Endast vissa allmän na uppgifter och omdömen

därom ha kunnat erh ållas. '

l En prod ukts k valitet och or iginalitet är ofta betydelsefu lla karakteri stika i varubegrepp et.
H är ha eme ller t id kvalitets - och originalitetsnivän behandlats som sä rsk ilda kom ponenter. De
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Som komponent i produktion sstrukturen ing år ock så leveran sti dens längd, om Leverans
vilken eme ller tid endast öve rs iktl iga uppgift er erhållits . E n viss up pfattning om tidens län gd

denna k ompon ent giva uppgifterna om tillverknin gens fördelning på lager , sä song-

och et te rorder. De nna komponent har beh andlats tillsamman s med di stributions-

st rukturen .

I pr odu ktionsstru kturen jör en industri och (i till ämpliga delar ) gru pp av jöretag

in om denn a inn efa ttas oc kså produktionens fördelning

dels p å m ed hä nsy n till de t illverkade produkternas an v ändningssä tt likartade

före tag , för vilka de n möjli ga tillverkningst eknik en är lik artad! och

dels p å olika stora företag in om industrien res pe kti v e gruppen av likartad e

för etag.

D i S t r i b u t i o il S s t r u k t u r e il Försä ljnings-
vär dets fördel-

4. Unde r d istributionsstruktur , som kan avse en h el t extil industri, en delbra nsc h ning p å kund-

Il f ,' . f tt kat egorier
e er ett ore t ag, Inne a as A l k dnta un er

jörsäljn in gsvärdets jördelning på olika k undkategor ier såsom det aljist er, grossis te r Försäljnings-

och t extilfab rikanter s (,>försä ljningsvägaf») värde per
an tal kunder i olika kategorier kund och per

jörsäl jningsvärde per kund i olika kategorier fö.~sä.~j~r~

j " T' .. d j " "l ' F örsäljnings-
orsa [turiqsuar e per orsa jare områdets

jörsä ljn ingsområdets storlek (i geografisk bemärkelse) sam t st orlek

til/verkningsvärd ets jördelning på lager, säsongorder och et ierord er? Tillverkning
D istribuli onsstrukturen jör en ind us tri och (i till ämpliga delar) delbransch in ne- p å lager,

fattar också försäljningsv ärdet s fördelning säs on g- och
efterorder

dels p å delb r an sch er och

dels p å olika stora företag in om ind ust r ien re spe k ti ve delb ran sch en .

I dist ri bu tio nss t ru k t uren innefattas även motsv arande kompon ent er på inköps-

sidan. I den n a utredning ha em ellertid i fråga om inköp endast inköpsvägarna be- Inköpsvägar

rörts, d . v. s. in köpsvärdet s fördelning på olika inköpskategorier såsom impor t (di-

rekt elle r v ia agent) , inhemska grossister och fabrikanter.

Flera komponenter kunna inordnas i produk tions - och distributionsstrukturen .

H är har endast ang iv its de till sy nes v iktigaste k omponenterna . Uppde lninge n

fr am st å ofta t ämligen klart genom att hela eller st örst a delen av ett föret ags tillverk nin g be
finn er sig på en viss kvalitets - och originali t et sni vå . (Se h ärom av snitt 7 i kapitel 4.)

1 Särsk ilt vid analysen av produk tionens storlek per ar betaretimme ha grupper av me d
h än syn till den möj liga tillverkningst ekniken men icke i övrigt likar ta de föret ag bildats.

2 Med »t ext llfabrikan t» avses i fr åga om väveriernas dist ributionsstruk t ur ko nfek ti ons- och
sömnadsfab riker sam t även de t rik åf ab riker, v ilka konfek ti onera plagg, vari ty g ingår . Möbe l-,
leks ak s-, kar osseri -, sko fa br ike r etc. räk nas alltså icke till t extilfabrikanter.

3 Säsongorder äro order, vilka upptagas under eller i anslutni ng t ill fab rikernas försälj 
nin gsr esor avsevärd tid (6- 12 m ån ad er ) för e säso nge ns början i det aljhan deln. Efterorder pla
ceras hos fabrik erna förs t sedan säsongen börjat. Dessa ka llas oft a kompletteringsorder men
be höva icke omfat ta enbart kom pletteringar av ti di gar e beordrade varor.
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mell an produktions- och distributionsstruktur är i det stora hela t ämligen godtyck

lig . Förändringar i den ena påverkar starkt den andra och vic e vers a.

l nästa avsnitt och i den ko nkre t a diskussionen i kapitlen 5-8 diskuteras äve n

innebö rden av här berörda begr epp och definition er . l kapitel 2 behandlas vissa

i detta sammanhang aktuella begrepp mera utförligt och gen erellt.

II. Statistiska m et oder

5. Ett synnerligen viktigt men t yv ärr ock så utomordentligt svårt pr oblem vid

utförandet av strukturunder sökningar av här ifr ågavarande typ är gru pperingen av

företagen . E n sådan kan och bör utföras på olika sätt beroende på unders ökningens

syfte . Grupperingen av för et agen för efaller kanske ovanligt betydelsefull i fråga om

här behandlade industrier på gru nd av de st ora skilj aktigheter som i olika avseenden

före ligga m ellan olika för etag i de t extila industrierna. Betyd elsen av grupperingen

av för etagen accentueras av att produktions- och distributionsstrukturens ut 

formning i sin he lh et synes i myck et hög grad påverkas av framför allt varnom

rådet och före t agets storlek, vilk a för övrigt ofta påverka varandra. Hur grup

pe ringen av företagen efter varuområde och storlek utföres kan därför ibland icke

obetydligt inverka på de resultat, till vilka analysen kommer.

Företagen ha, som redan berörts, ick e uppdelats i små, med avs eende på varu

områd et i hög re grad homogena, grupper, då undersökningen i första hand avs ett

produktionsstrukturen och övriga produktionsförhållanden. l st äll et ha relativt

stora grupper av med h änsyn till den möjliga produktionstekniken t ämligen lik 

artade för etag analyserats . Dessa gr upper av för etag ha i sin tur uppdelat s i stor

leksgru pper efte r de producerade kvantitet erna .

En m era långt gående uppdeln ing av företagen i mindre m en ocks å i flera av

seenden homogena grupper har däremot utförts vid behandlingen av distributions

strukturen och dennas samband med produktionsstruk t uren (särskilt varuso rtimen

t et s st orl ek och t illverkningsseriernas längd) . Sålunda har huvudvaruområdets

storlek för varje delbransch starkt beg ränsats och varje delbransch sedan uppdela ts

i storleksgrupper efter de individuella företagens tillverkningsvärde för färdigvaror.

Storleksfördelni ngen mellan företagen i olika delbranscher lik som i olika grup

pe r av m ed hänsyn till tillverkningstekniken likartade företag växlar så st ark t att

de olika storleksgruppernas läge och omfattning (klassbredd) m åst varieras för att

t ill samma storleksgrupp kunna föra i storlekshänseende möjligast likart ade före

t ag, vilkas storlek ändå ibland kan va riera starkt. H är igenom försvåras emellertid

jämförelser me lla n st orl eksfördelningen av för etagen i olika delb ra nsc her eller grup

per av med hänsyn till tillverkningstekniken likartade företag .

Genom den lå ngt gående uppdelningen av företag en har en relativt betydande grad

av homogenit et i fråga om produktionsinriktning och storlek vanligen erhå llit s me lla n

för et ag i samma grupper. Samtidigt har em ellerti d antalet företag inom varj e grupp

oftast blivit mycket litet , ofta beroend e på att an talet existerande företag varit
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litet. Detta har medf ört den na ckdelen att den sta ti sti ska beskrivningen m åst

b egränsas till angivande av m ed ianer och ari tmetiska medi a , emedan det av såv äl

statistiska som anonymit etssk äl icke varit möjli gt a lt angiva i och för sig önskvärda

statistisk a spridningstal. Kravet på anonymitet h ar medfört att t yvärr ick e ens

variationsvidder kunnat redovisas. I texten har eme ller ti d ofta spridningen kunnat

åt minst one antydas .

Det ovägd a arit metiska m ed iet är lik a med su m ma n av de ens kilda enhet ern as vä rden
di vid erad med antalet enhe te r. Alla enhe te r t illmä tas alltså lik a sto r betydelse . Vid ber äknin gen
av det vägda aritme t iska mediet tages även hän syn till att de ens kilda enh etern as värde kunna
ha olika vikte r. (Se exe mpel nedan .) E nhet er med sto ra vikter (i denna utredni ng va nlige n de
stora företagen) tillmätas i detta fall st ör re betydelse än enhe te r med små vikter (i denn a ut 
redning vanligen de små företagen .)

l denna utredning har aritm etiskt medium kallats tör genoms n itt .
Medi an en är lika med värde t av den m ittersta enhe te n i en serie , där enhe t erna äro ordna de

i storle ks följd . Vid jä mnt anta l enhet er är de n lika m ed sum ma n av de t vå mittersta enhe te rna
d ividerad med t vå. Med ian en påverkas alltså ick e av ex t re ma vär den.

Summan av median ern a för pr ocentu ella ande lar behö ver ick e - i motsats ti ll arit metiska
m edi a -- vara lik a m ed 100. Medi an värden a av olik a kompon enter ä ro icke lik a med de ind i
v idue lla värdena för det föret ag, som med avseende på till ver knin gsv ärdet är m edi anföretag,
m en kun na give tv is ibl and över ensstämma med dessa.

Är förd elningen av värdena sy m me t risk sammanfalle r a rit me ti ska mediet m ed m edi an en .
Är förd eln in gen däremot osymmetrisk på så dant sä tt, att ext re mt höga vä rden äro vanligare än
ex t re mt låga värden, så är aritmeti ska m edi et större än medi an en . Mot sa t sen gälle r, om ext re mt
låg a vär den äro vanligast.

Exempel: 5 företag ha lämnat följ ande upp gifter om antal kunde r i viss kategori (t. ex. gros
sist er ) och för säljningsvärde till denn a ka te gori. F örsä ljni ng per kund h ar beräkn ats för de olika
föret agen geno m att dividera för säljningsvärdet m ed antalet kunder.

Fö ret ag nr Anta l kund er Försäljningsvärde Försäljning per kund
1 8 80 10

2 9 90 10

3 9 99 11
4 10 120 12
5 18 252 14

Summa 5 54 641 57

F örsäljningen per kund för dessa för etag utgör :

median ( = för s. per kund för för etag

ovägt aritmetiskt m edium

vägt aritmetiskt medium .

nr 3)
57

5
641
54

11

11,4

= 11,9

Vikterna , m ed vilka för sä lj n ingen p er kund m ultiplicer as vi d uträknin g av vä gt arit me ti skt
medium , är i detta exempel antale t kunde r. Det vägda aritmetiska mediet kan nämligen »ock s å»

fr am räknas genom att m ultiplicera antalet kunder (v ikterna) med för sä ljningen per kund för
re spektive företag och dividera sum ma n av de erhållna produkterna med summa anta l kunder
(sum m an av vikte rn a). Alltså:

8 x 10 + 9 x 10 + 9 x 11 + l a x 12 + 18 x 14 641

8 + 9 + 9 + 10 + 18 54
11,9
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Frånvaron av statistiska spridningst al är bekl aglig ick e endas t av »Ior rnel la st a

tistiska skäl» utan äve n dä rför att härigenom den m ycket st ar ka het erog enitet , som

utmär ker de textila indus t r iern a i olik a avsee nden, delvi s icke kan åskådliggöras

tillfr edsst äll ande.

Såväl m edianer som ovägda och vägda arit me ti ska m edia av vä rdena för

resp ektive kompone nter ha uträknats för varje beh andlad delbrans ch och stor

leksgru pp där av , och en bedömning av de ang ivna värdenas repr esentativitet har

utförts i varje särskilt fall genom såvä l jämför else m ellan me diane r , ovägda

och, i föreko mmande fall , vägda arit metis ka m edia som geno m ett studium av

spridninge n i de stati stiska seriern a. I detta fa ll har det låga antalet föret ag i

va rje grupp i viss mån varit till fördel, då härigenom en överblick över sprid

ningen av de statistiska seriern a för var je grupp underl ättats. Vid bedömningen

har äve n häns yn tagits till skillnader i olik a komponenters värde m ellan närli g

gande delbranscher. Li kn ande t end enser till sa mvariati on mellan olika kompo

nenter ha kunnat kon st ateras för de allra fles ta an al yserad e delbran seherna, vil

ket varit till st öd vid bedömningen av tillförlitligh et en hos de erhållna statis ti ska

resultaten . Dessas rimligh et har även bedömts av textila fac kmä n.

I den öv rig a analysen ha ovannämnda svårighe te r vid den statisti ska behand

lin gen och presentationen av up pgiftsmat eri al et varit mindre och en utförli gar e

statis tisk redovisning kunnat lämnas.

Vid ana ly sen av st örre d elen av produktion sstrukturen (såsom prod uktionens för

delning på för etag, varugru p pe r och varuslag) har vanligen inemot lOO-procentig

representativitet kunnat up pn ås. Därigenom ha också i den övriga analysen, där

representativitet en ofta är lä gre, uppgifter ku nnat erhå llas om sto rle ke n och pro

duktionsinriktningen hos de före tag, vilka icke kunnat medtagas i den siff ermässig a

analy sen. Undersök ningens representativitet har dä rför kunna t mätas t. ex. för

varje delbransch och st or leks grupp dära v. Då dä rjä m te de analyserade för et agens

andel av t ot alantalet före tag och totala tillverkningsv ärdet inom gruppen vanligen

varit förhållandevis st or , öka m öjligh et erna a tt dr aga slut sa tser på grundval av det

till gän gliga siffermaterialet.

R epresent ativiteten för olika delar av utredningen, de använda st atistiska m e

todern a och den statistiska beskriyningen r edovisas för varje del av utrednin gen

samtidigt m ed red ogörelsen i övrigt.

Det är naturligtvis en avvägningsfrå ga i vilken utsträckning man skall sönder

dela ett st atis ti sk t m ateri al i sy fte att erhå lla högsta möjliga homogeni t et och jäm

förbarhet ur så många synpunkter som möjli gt på bekostnad av de formella m öj

ligh et erna att på statisti sk väg ytterligare kontrollera och illu strera uppgiftsmate

rial et. Så invecklad som st rukt uren syn es var a före faller det eme ller t.id som om

den vid an alys av distributionsstruktur m . m . lån gt drivna uppdelningen av för etagen

i gru pper ger mera reali sti sk a och rättvisande resultat än vad en mer a generell och

öve rskådlig beh andling av uppgiftsm ateri alet skulle göra. Som nyss antytts upp

kommer emellerti d v id en m era det alj erad ana lys den nackd elen, att överblicke n

öve r resul t aten är svårare att erhålla och att framställningen måst e bli t ämligen
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tung. Genom att bib ehålla samma disposition i redogörelsen för varje delbran sch

och genom återgivande av det alj era de sam mandragst abeller har emellerti d nyss

nämnda olägenhet i fr åga om br istande öv erblick sökt begr änsas .

III. Den konkreta strukturundersökningens begränsning

6. P å grund av knapphet en på tillgän glig a primäruppgift er i förhållande till den

m ångfald fr ågeställningar, som en analys borde belysa, bli svåri gh et erna att i en

konkret analys kartl ägga produktion s- och distributionsstrukturen myck et sto ra

och att »bed örna» den kartl agd a st rukt uren ännu större. Fråg an blir ick e hur in gå

ende en undersökning av strukturen ska ll utföras utan hur ingående den k an utföras.

Ju m era ingåend e undersökningar utför as desto m era reali stisk a och värdefulla

bli de m en desto flera och mera ingåend e uppgifter m åst e också inhämtas. Ju flera

och m era ing ående uppgifter, som m åst e inhämtas, desto st örre bli eme ller ti d svå

righ eterna att erhålla svar fr ån tillräckli gt antal uppgiftslämnar e för a l t ernå till

fr eds st ällande representati vit et h os unders ökningen. I praktiken syn as dessa svå

righ eter ganska snart bli va oöv erstigliga. Sv ar sprocenten har i denna utredning i

allmänhet varit relativt hög. Bet räffande åtskilliga (i allmänhet mindre) dela r av

de t extila industrierna ha dock önskad e uppgifter om distributionsstrukturen, trots

sin r elativt enkla natur och trots att för etagna rundfrågor fått mycket gott st öd

fr ån branschorganisationern a, lämnats av endast ett fåtal företag. Ibl and h ar där 

för analysen m åst utföras m ed st arka reservationer för uppgiftsm aterialets r epresen

tativitet elle r t. o. m . helt omö jligg jo rts . Analysen har fr amför allt för svårats på

grund av det för en statis tisk bearb etning ofta över huvud t aget ringa antalet exi

sterande för etag m ed någorlunda lik artad produktionsinriktning och av ungefär

samma st orlek . Detta har medf ört avsev ärda sv årigh et er vid uppdelningen av fö

retagen i grupp er av ur vi ssa väsentl iga synpunkter någorlunda jäm förbara före tag

och öka t behovet aven hög svarsprocent.

Åt skill iga viktiga karakteri stika för produktions- och distribution sstrukturen

äve nsom omständighet er av värde för en bedömning av den ekono miska innebör

den av des sa ha icke beh andlats i utredningen, främst på grund av svåri gh et erna

att erhålla primäruppgifter . Sålunda ha uppgifter icke anse tts kunna inhämtas an

gående företagens kostnad er och räntabilitet liksom inte heller angående betydelsen

av mera sp eciella kundk ategori er. kundernas storleksfördelning och pr ispolitiken

gentemot olika kundgrupper.

Av nästa kapitel fr am går närmar e, vilka komponenter som synas vara av bet y

delse i produktions- och distributionsstrukturen . Alla dessa komponenter ha icke

kunnat bliva förem ål för en konkret analys. Särskilt bet ydelsefull sy nes knapp

h eten på uppgifter angåend e tillverk ad e produkters kvalitet och ori ginalitet vara.

Beträffande utnyttjandet av kostnad suppgifter m å nämnas, att man äve n m ed

tillgång till ingående 'så da na fr ån samtli ga för et ag troligen ick e skulle kunna utföra

någon mera in gående strukturell analys på basis av dessa. Svårighet erna att

justera de olika föret agens kostnad suppgifter så att dessa bli jämförb ar a torde i
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praktiken var a oöv erstigliga . Genom en an alys av balansräkningar m. m. skulle

vi ssa, om än ungefärliga , uppgift er beträff ande den finansiella strukturen kunna

sammanställ as. Svåri gh eterna att få fram jämförbar a uppgift er för olika för et ag

skulle eme llerti d säkerlige n v ara m ycket st ora .

Av st or t intresse sk ulle h a varit a tt sa mmanställa för eliggande st ru k t ur unde rsö k

nin g m ed en räntabilitetsunders ökning. Någon tillförlitlig och ingåen de sådan före

fall er eme llerti d kn ap pa st v ara utförbar p å basis av tillgängliga up pgift er. 1

E n speciell ana lys av lokali ser in gsprobl em et sku lle också kunna ge vissa intres

santa re sultat, ehuru det för efaller som om lokaliser ingsproblemet i trängre be

m ärkelse är av väsentligt mindre b et yd else för h är ber örd a industrier än v ad ti 

digare v ari t fal let ." Klimatet är sålunda numera, lik som till gång till vatten för

transporter, kraft och /elle r anv ändni ng i sj älva produktionsprocess en, av relativt

un derordnad bet yd else på gru nd av t eknik ens utveckling." Denna har även m edf ört

ett i st ort sett minskat b ehov av arbe t skra ft med sp eciell y rke sskicklighe t. D är e

mot h ar den minskad e till gån gen p å arbe t skraft i v iss m ån öka t bet ydelsen av

en r ikti g lok alisering i detta h än seende. Den st igande levnadsst andarden har vidare

inneburit öka t beh ov av kontakter med avsä t t n ings marknade n m en detta kan

tack va re förbättrad e kommunikation er lättare än tidigare fyllas obe roende av

avstånde t fr ån marknaden.

1 E n sp eciell och betyd an de svårighe t t orde vara den oft ast starkt beg rä nsade möj Iighet en
a tt mäta råvar us pekula t ionens infl ytande på räntabilitet en . Detta är troligen i norm ala tid er
ofta mycket stort. Nyssnä mnda svårighet drabbar äve n balansan alysen .

2 E n anna n sak är , at t i den modern a lokaliseringsteorien lokaliseringsproblemet analyseras
ur så mån ga synpunk te r, att även här i vissa avseende n akt uella st rukture lla ka rakteristi ka
be handlas - närmast B-fakto re r sa mt allmä ne ko nomiska och icke-e konomiska faktorer en
ligt i kapitel 2 använd terminologi. Se Bertil Ohlin, Interregional and International T rade,
H arvard Univers ity P ress, Cambridge , 1933, och E dga r M. Hoover J r ., L ocation Th eory of
the S hoe and L eather Industri es , H arv ard University Press, Cambridge, 1937, vilken sena re är
mera spec iell och föret agsekon omiskt be t onad.

3 Där igen om att klima te t - liksom också till gång till va ttenkraft och vattentransport er 
tidigar e utövat ett stark t infl ytande på t extilindust rien s lokaliserin g, påverka dessa fakt orer
även industriens nuvarande lokali seri ng. Den na t ord e nä mligen till sto r del vara hist or iskt
betingad, bl. a. icke sällan gen om att för ekomst en 'av en t extil industri under lång tid medfört
tillgån g på för t extilindustrien ur olika syn punkt er lämpad arb etskraft - en nu båd e akt uell
och bet yd elsefull lok aliserin gsfaktor , som bid rag it till att den en gång givna lokaliserin gen bibe
h ållits.
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Kap. 2. STRUI(TUREN INOM I(ONSUMT'IONS·

VARUINDUST'RIER MED HUVUDSAI(·

LIGEN S. 1(. MONOPOLISTISI( KON·

I(URRENSl

Synpunkter på produktions- och distributionsstruk
turen hos företag och grupper därav inom industrier
av typen textil- , beklädnads-, möbel- och skoindu
strierna

L Frågeställning

1. Med produk t ionsst ruktu r avses h elt allmänt uppbyggnaden , konstr uk tio n en

av produktion en i ekonomiskt avseende, t. ex . in om en industri pro duk tionens för

de lni ng p å olika stora före tag och inom ett för et ag prod uk tionens grad av uppdelning

p å olika »va ro r », dessas kvalitet s- och or igina lite ts n ivå, lev er an stidens längd etc.

P å samm a sä tt avses m ed distributionsstruktur distributionens uppbyggnad, kon

st ruktion , t. ex . försä ljningens för delning på kunder av olika slag, antal kunder ,

fö rsä lj ning per kund o. s. v .

St rukt urens utformning kan bedö m as ur en rad olika sy np unkter be roende på

de t som är av in tresse i det akt uella fall et.

I detta k apitel har redovisats et t antal karakteri stika, vilka ang iva strukturens

utformning. Då st rukt uren emellerti d avser ju st uppb yggnad en , konstruktionen , ha

d essa karakteri stika kallats för k o m p o n en t e r , v ilka kunna sägas bil da strukturen .

H är beh andlad e komponenter kunna icke adde ras, m en komponenter behöv a

icke h eller vara addit iva .

De storhet er , vilka ick e in gå i st ru k t uren m en utöva ett infl ytande på denna,

k allas f a k t o r e r (marknads -, br ansch- (B-) samt allmänekonomisk a och ick e-eko

nomiska faktorer ).

De viktigare ko m ponen te rn a i de t extila industri ernas produkti ons- och di stribu

t ionsst ru kt ur ha ang ivit s i kapitel 1 och , mer a kortfattat, i kapitel 3. I diagram 2,

v ilket såsom bil aga åte rfinnes sist i detta k ap it el, v isas de för konsumtionsvaru-

1 En starkt ko ncentrera d sa mmanfa ttning av de tta och föregående kapite l lämn as i ka-

J' pitel 3.
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industrier med monopolistisk konkurrens av typen ylle-, beklädnads-, möbel- och

skoindustrierna viktigare strukturella komponenterna och sambandet dem emellan

ävensom de viktigare faktorerna av olika slag. En utförligare redogörelse för struk

turbegrep pet lämnas i fortsättningen av detta kapitel.

I utredningen angående de svenska textila industriernas struktur har fram

kommit som ett av huvudresultaten att mycket olika struktur ofta föreligger även

hos företag med ungefär samma tekniska möjligheter och med ungefär samma pro

duktionsinriktning med hänsyn till de framställda och försålda varornas använd

ningssätt hos den slutlige förbrukaren i teknisk och fysisk mening. Företagen äro

icke sällan av väsentligt olika storlek. Stora och små företag synas trivas sida vid

sida trots att ofta väsentliga produktions- och /eller distributionstekniska fördelar

för drift i stor skala förefalla vara för handen. Och en jämförelse mellan företag med

samma produktionsinriktning och av närliggande storleksordning visar icke sällan

i övrigt mycket varierande produktions- och distributionsstruktur.

Beror den i många avseenden starka »individualltet.en» hos de olika företagen av

tillfälliga, för varje företag säregna omständigheter? Eller kan den förklaras av att

olika utformning av produktions- och distributionsstrukturen hos företag, som

arbeta under i många hänseenden lika förhållanden, kan giva eller tendera mot

samma önskade resultat? Eller äro de önskade resultaten -- t. ex. olika lång sikt 

olika? Eller framstå målet och /eller medlen att nå detta så otydligt att före

tagsstrukturen blir i hög grad obestämd? Eller utöva ur företagets ekonomiska

synpunkt irrationella faktorer ett avgörande inflytande på strukturen? Och varpå

beror den ofta ganska olikartade utformningen av produktions- och distribu

tionsstrukturen inom närliggande delbranscher?

I den följande utredningen ha orsakerna till vissa skiljaktigheter i de textila

företagens, delbranschernas och industriernas struktur berörts. En del kan ha

redovisningsmässiga orsaker, t. ex . de ofullständiga mått på produktionens inrikt

ning, som kunnat erhållas. Sålunda har framhållits att skillnader i produkternas

kvalitet och originalitet (relativa särart) kunna vara så stora att den lämnade

redovisningen av strukturen, som icke eller endast i begränsad utsträckning kun

nat taga hänsyn härtill, knappast ger en tillfredsställande bild av de verkliga för

hållandena. Till största delen återspegla emellertid säkerligen redovisade skilj

aktigheter i strukturen verkliga sådana.

I det följande lämnas, sedan begreppen vara, företag och industri behandlats,

vissa mera allmänna synpunkter på utformningen av produktions- och distribu

tionsstrukturen: vilka som äro de viktigare strukturella komponenterna och fak

torerna samt hur dessa påverka varandra.'

l För att i möjligaste mån begränsa omfånget av detta kapitel har framställningen för
kortats genom att 1) endast belysa de viktigare frågeställningarna, 2) i flertalet fall avstå från
att konkretisera framställningen genom citat t. ex. av »case studies» angående utformningen
aven eller enstaka närliggande komponenter, återgivna särskilt i den amerikanska företags
ekonomiska litteraturen samt 3) endast markera vissa frågeställningar.
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Sambandet m ellan komponenterna gäller icke endas t inom produktion s- resp ek

tive distributionsstrukturen för sig utan även ~ och i hög grad ~ mellan kompo

nenter inom produktionsstrukturen , å ena, och distributionsstrukturen, å andra

sid an. I sjä lva verket kan i mån ga hänseenden någon skarp gr än s mellan produk

tions- och dist ributionsstrukturen ick e dragas. För underl ättande av fram st ällningen

ha emell ertid~ i likhet med vad som skett i redogörelsen för vissa t extila industriers

st ru kt ur - - kompon enterna uppdelats i sådana tillhör ande produktions- respektive

distributions strukturen . Därj ämte har ett förs ök gjo rts att klassificera de faktorer ,

vilka icke ingå i själv a strukturen men sy nas ha et t mera bet ydande infl ytande

p å dennas utf ormning. Undersökninge n har begr än sats till utformningen av före

tagets st ru kt ur inom det för företaget aktuella varuområdet. »Upp tagande av

nya verksamh etsgrenar» har a lltså icke beaktats.

II. Definitioner av vara, företag och industri-

Definitioner av vara, företag och industri i den ekonomiska litteraturen

2. Gr undläg gande för m öjligheterna att erhålla en bild av produktions- och

distributions st rukturens utformning i olika för eta g och industrier äro definitio

nerna av v ar a , företag och Indu stri. ! Den kanske v ikti gaste kom pon enten i pro

duktionsstrukturen är sålunda gra den av produktion ens uppdelning på olika varor

såväl inom ett före tag som in om en industri. Vid jämför else mellan olika indu

strier elle r föret ag inom en industri i detta hän seend e m åste samma varudefinition

anvä ndas . Likaså är fördelningen av en industri s pro dukti on p å olik a föret ag

en viktig kompon ent i industri ens st rukt ur. R edovisningen där av påv erkas av

d efinitionen av före t ag och av industri.

I litter aturen om monopolisti sk konkurrens återfinnes en i st ora drag lik artad

utformning av nyssnämnda begrepp i de grundläggande arbetena, m ed an senare

starka erinr ingar fr amkommit mot de i dessa anvä nda begreppen .

Det enklas te men ocks å minst realistiska sä ttet att definiera vara och föret ag är

att förutsätta att varje tillverkar e endast fr am st äll er en vara och att ett~ stö rr e

eller mindre ~ antal tillverkar e producera varor, vilka i analysen kunn a betraktas

som id entisk a.

Jo an R obinson avstår fr ån att defini era utbudet hos varje tillverk ar e sås om en

särsk ild vara utan använder i stället en »rough-and re ady definiti on ... whi ch is

congeni ai t o com mon sens e and eauses no troubl e»." Hon definierar en vara såso m »a

l Denn a avdelni ng uto m avsnitt 4 kan för bigås ut an me n för sa mmanh anget i övrigt.
2 »Indus t.ri» mo tsvara r i detta sammanha ng icke del, som ka llas industri enligt va nligt

språ kbruk, utan närm ast en viss del aven industri , som för kort he te ns skull ka llats del
br ansch . De nna innefattar, som redan fram gått av kapite l 1, icke någon del av de n utan

för »in dust rien» liggan de distributionsapp ar aten t rot s att »bransch» ingår i ordet. Med "indust ri"
avses så lunda i härvara nde k ap itel »delbransch- då icke uttryckli gen sk ilts mellan dessa be
grepp i en lig he t med definitionern a i kapite l 1.

3 J oan Robinson, Th e Eco nomics of l m perieci Competition, London 1933, sid. 4- 5.
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consumable good, arbitrarily demarcated from other kinds of goods , but which may

be regarded for practical purposes as homogeneous within itself», NIan kan betrakta

alla varor ordnade i en kedja av substitut , vilkens kontinuerlighet ofta brytes av ett

st örre mellanrum m ellan en produkt och nästa längs kedjan . Varor isolerade genom

sådana m ellanrum fr ån sina substitut å ömse sidor kunna betraktas som en vara trots

mindre skillnader inom gruppen '! Samtliga för etag, vilka i denn a mening tillverka

samma vara bilda en industri. Joan Robinsun påp ekar at t en sålunda definierad

industri troligen sällan öv erensstämmer särskilt väl m ed verklighet en men att den

ändå kan vara av visst intresse, emedan industrier sannolikt finnas, på vilka defi 

nitionen är t ill ämplig. "

Enligt Kalder kan varj e vara uppfattas såsom pla cerad på en skala, som är så

konstruerad att dc varor, för vilka konsumenternas substitutionselasticitet är störst,

placeras intill varandra. Ju längre från varandra varorna äro pla cer ade, ju mindre

är deras substitutionselasticitet. En vara kan i sig sj älv defini eras såsom en samling

av obj ekt, mellan vilka substitutionselasti cit et en hos olika r elevanta konsumenter

är oändligt stor, d. v. s. dc välja lika gärna vilket som helst av obj ekten ."

Chamberlin, som inte lämnar någon generell defin iti on på vara och för etag,

framh åller helt enkelt att »t h e id entical good» . .. (are) . . . »goo ds which ar e

perfectly homogeneous, or standardized».' Id entiska sälj ar e äro sådana, vilka sälja

identiska varor och vilka äro helt lika äve n i andra avseend en såsom »personality,

reputation, convenient location, or the tone of his shop».' Industri (sgroup ») är

»a number of producers who se goods are elose substitutes for each other» såsom ett

antal automobilfabriker, skohandlare etc." Han nöjer sig med att förklara l)•••

almost any gen eral elass of product div id es itself into subclassess? .. . (t. ex.) .. .

»m ost kinds of r etail goods fall in to certain quality or price elasses, and these

into subelasses, appealing to diff erent groups of consumers according to their

incomes or tastes . Evidently , a group may be large or small , depending on the

degree of generality given to the classif'icat ion»."

Triffin kritiserar definitioner med utgångspunkt från substitutionselasticiteten

i huvudsak genom påpekandet att man icke kan arbeta med så a'nmänna defini

tioner på vara eller på industri. Om graden av substitution hos konsumenten är

avgörande kommer nämligen ofta icke de fysiska egenskap erna hos varan att vara

avgörande. Valet kan stå m ellan ur fysisk synpunkt helt olika varor t. ex . en

klänning av viss typ etc. eller ett abonnemang till viss teater. Om val et hos en

viss konsument st år m ellan dessa två alternativ, skulle dessa utgöra »sam m a

l Robinson, a. a., sid. 5.
2 A.a., sid. 17.
3 N. Kaldor, Markel Imperiection and E xcess Capacity , Economica , II (1935) , sid . 38-39.
4 E. H. Chamberlin, The Th eory of Monop olistic Com petii ion , H arvard Univers ity Press

1936, sid. 7.
s A. a., sid. 8.

• A. a., sid. 81.
7 A. a., sid. 102.
8 A. a. , sid. 103.
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va ra » eller åtminstone »n är liggan d e varor». Vid ett annat tillfälle kan givetvis

sa mma ko nsu ment ha andra alte rnativ. Olika kon sumen ter ha pr aktiskt t ag et

alla olika alternat iv . E n viss produktenh et kan därför aldrig genere llt lik ställas

med någon anna n, äve n materi ellt identisk produktenh et t.iIIverka d inom sam ma
Iöret.ag .!

Triffin sätter föret.aget såsom den primära eko nomiska enheten och defini erar

före taget såso m det vilket maxim erar sin nettointäkt.

Definit ione n av varor utför es på grundval av definiti on en av för et ag. Inom

sa mma före t ag kl ass ificera r Triffin såsom olika var or de produktenh et er, mellan

vilk a {ör etagaren gör någon åt skillnad. All a produkt.enhet er , vilka företagaren anser

var a helt och hållet utbytbara , betraktas såsom sa mma vara. Föret agar ens bedöm

ning av huruvida produktenheterna skola h ör a till ena eller andra var an beror i

fr åga om varor, som köpas, på de tekniska om st ändigh et erna vid deras användn ing

i för et aget och beträffande produktenhet er , som sko la säljas, på köp arnas efte r

fråga n på de av föret aget tillverkad e produkt ern a. Om köparn a äro lik a vill iga

att köp a en produktenhet som en annan äro dessa sa mma vara ,"

Triffin kan i kor thet sägas gruppera föret agen med ledning av st yrkan i

den in verkan som en ändring av ett föret ag s po liti k, hu vudsakli gen prissättning,

har på andra för et ags förhållanden , huvudsakligen avsättningsm öjligh et er . Han

t ar eme ller ti d äve n hänsyn till andra faktor er så som kostnader , inköpsförhållanden

etc. E n av han s huvudteser är, att m an icke k an gr uppera företag i olika

industrier. H an är mycket kritiskt inställd mot m öjligh et erna att göra distink

ti on er m ellan konkurren sförh ållandena i indust r ier m ed ett stö rre och mindre antal

företag. Enlig t han s uppfattning kunna endast st udier av konkret a förh ållanden

säga någ ot. »Product differentiation destroys the concep t of group and the dis 

appearan ce of t he group leaves no basis wh atsoever for the criterion of numbers

... The unique criterion of 'numbers' is more likely to be rep laced by more complex

patterns of divers e, con crete relationships between the sellers.v

I den speciellt för etagsekonomiska litteraturen ha begr epp en vara, företag och

industri i allmänhe t anvä nt s i överensstämmelse med den i näringsliv et gän gse t er

minol ogien utan att närmare definieras . Vanligen betraktas varor, produce r ade

inom samma .)t yp av f öretag » (et lllhö ran de samma bransch » sås om varor tillhörande

samma gru pp, men ibl and - sä rskilt i den distributionsekonomi sk a litteraturen -

l Att subs ti t utionse las ticite te n kan var a h ögre mellan så olikartade varor som här nä mnts
än mellan »varlant cr» aven vara (t. ex . kl änningen ) synes böra ber o p å en bet yd ande diskontinui
t et i su bs ti t u ti onskedjan för mater iellt my cket lik a va ro r, t. ex . viss t yp av klänningar . »Man

inr iktar sig på a t t ans ka ffa en kl ännin g med vis sa lån gt specificera de egens ka pe r och finn er
ka ns ke inte jus t ('alls') den kl änning man vill h al), vari gen om andra konsumtionsobjekt bli

aktuella. En så dan diskontinuitet ä r sä ke rligen m ycket sä lla n av sådan betyd else att över
gå ng till a tt k öpa »n ågot helt anna t » ske r. För de t stora flertalet konsum enter t orde den
näst an ald rig bliva akt ue ll. Triffins kritik för efall er därför icke v ara alltfö r allvarlig.

2 Ro bert 'friffin , M onopolisti c Com petili on and General Eq uilibrium Theory, H arvard U ni
ver sity Press 1940, sid. 93-95.

3 A. a., sid . 140.
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hän föres var or till grupper m ed u t gån gspunkt fr ån av vilka kategori er de köp as.

Sål unda nämner en före tagseko nom i samband m ed behandlin gen av försäljnings 

p rob lem en för kon sumtionsvaro r (huvudsaklige n livsm edel) följ ande om »the famil y

of prod uct s». ,)\Ve have learnt that goods ar e sold in varying am ou nts t o differ ent

classes of r et ail er s and also that cer tain products for m relatively larger proportio ns

of sm all orders . Since small qu antities are more costly to sell, i t seems logical that

sorne product s sho uld entail high er expenses . This raises numerous ques ti ons re 

ga rdi ng th e re la tio nships between pro duct s sold in combinati on, including the degree

to which they appeal to sim ilar cons umer groups, m ove to the same m arket areas , sell

thr ough the same ei jort, and yi eld prolits. l)l • • . »H ow far the combined selling of pro

du cts may be ex te nded economically depends on several factors. On the on e hand,

t he variety of goods handled by each retailer must satisfy the bu yin g habits and

co nvenie nce of consumers . Likewise, eac h class of r et ail ers requir es that, for the sa ke

of econo my in making purchases, the whol esal er and manufacturer shall supply

the necessary var iet y . On the ot he r hand , retail er s orten set a limit t o this tenden cy

by di vid ing their orde rs am on g seve ral competi ng sales men offer ing the sam e variet y

of p roduct s. For exa mple m eats m ay be bought from one packer , butter and eggs

fro m another, and soap from a t.hird .»?

Va nligen definieras föret ag i den föret agseko nomiska litteraturen - om de t

över huvud t aget defini eras - sås om en ekonomisk ve rksamhe t un der en och samma

ledning m en ibl an d som en ekonomisk verksamh et, för vilken man söke r maxi

m era v inst en. H är bortses fr ån de i viss sp eciallitteratur använd a speciella begrep

p en av juridisk eller t eknisk natur, vilka h är sy na s sakna ak t ua litet.

A nvändbarhet i den konkreta strukturanalysen av de i den ekonomiska lit
teraturen förekommande definitionerna av vara, företag och indu stri

3. De i föregåend e avsnitt kortfattat ref ererad e defin itionerna av de för en struk

turan alys grundlä ggande be gr epp en var a , för et ag och industri! utm ärka sig för att

var a anti nge n t ämligen exa kta och generella m en då icke an vän dbar a i en konkret

a rialys- eller lid a av allvar liga bri st er med hän syn till exakthe t och genera litet m en

då i ställe t vara mera användba ra i en konkret ana lys. Att grup pera t illverkade

produktenh et er ( j vidaste bemärkelse) uteslutande efter des sas substitution selasticitet

hos konsum enterna och med ledning av dennas st orl ek erhå lla ett varubegrepp före

fall er vara oprak ti skt och sakna intresse för en kon kr et st ruk t ura na lys . Samma är

l Dona ld R . G. Cowan , Sa les Analysis From Th e Ma nagem eni S tandp oin l, Un iversit y of
Chicag o P res s, Chicago 1938, sid. 145 (förfa ttaren s kurs .).

2 A. a., sid. 146.

3 Avs nitt 2 avser givetvis ick e att vara en full st än di g eller ens t ämli gen kom plett över sikt
ö ver de i den eko nomiska litteratu ren använda begrepp en vara, föret ag och indust r i utan

end ast att genom exem plifiering ar av de till synes viktigare metoderna att d efiniera be grep
pen bilda en bak grund för den for tsatta ana lysen i detta kapitel.

4 An tagligen icke endas t me d hjälp av nu t illgängligt uppgiftsm aterial utan även om all t

t än kbar t sådant st ode ti ll för foga nde .
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förh ålland et med försök att utifrån det sålunda erhållna varubegrepp et bygga upp

en definition av företag och industri. Att åt erigen, i enlighe t med Triffin, med ut

gångspunk t från för et aget, definierat såsom »the maximizing uni t . m ed avs eende

på netto intäkten , erhå lla begr eppet vara förefaller em ellertid ocks å sakna intresse i

en konkret ana ly s liks om att gruppera föret agen i »indust rler» efter dessas öms e

sidiga beroend e av varandra vid för än dringar i deras företagspolitik . Att, slutligen,

så som ibland sker , i varubegreppet innefatta äv en pris(klass), distributionssätt

o. s. v. lider av den allvarliga nackd elen, att man härigenom dölj er hela eller

stora delar av strukturanalysen i sj älva varubegreppet.

I den konkreta strukturanalysen måste man ha definitioner, som äro använd

bara instrument. Det till gängliga uppgiftsmaterialet begr änsar emellert id myck et

st arkt möjli gh eterna att anvä nda olika begrepp. Oavsett detta synas em eller ti d

andra begr epp än de i litteraturen gängse vara mest användbara.

Avsikten med en strukturanalys skulle kunna formuleras på följand e sätt : att ge

en bild av vilka ekonomiska prestationer, som utföras av olika eko nomiska enh eter

eller kombinationer av enhe te r , samt hur dessa prestation er utföras. Ur denna syn 

punkt ä r det kn appast av något intresse att söka konstatera vilka produktionsmed el,

som användas, och huru dessa utnyttjas för framställning av samma vara i d en m e

ningen, att produktenhet erna (i vidaste bem ärkelse) för konsumenten framstå såsom

likvärdiga alternati v i ett visst ögonblick , då dessa kunna vara h elt olik a ur

produktionssynpunkt, exe mpelvis ett par högklassi ga skodon, en regnkappa eller

en sem est err esa . De pr oduktionsmedel, som erf ordras för framst ällning av dessa

varor, äro så olika , at t de knappast kunna jämföras. E j heller kan man låta före

tagen sj älv a uttala sig om vad som anses vara samma eller olika varor. Endast

undantagsvi s torde två för etag ha öve rensstämm ande åsikter härom och därige

nom om öjli ggöras eller försvåras m yck et starkt alla jämförel ser. Man kan ej heller

söka begränsa den konkreta analysen till »ident isk a varor», då sådana knappast fin

nas, åt minst one vad gäll er industriella konsumtionsvaror, tillverkade hos olika

företag . Om så dock vore möjligt, skulle en sådan analys icke ge en bild av fler

talet strukturella karakteristika.

I en konkret st ru kt ura nalys synes det främst vara av intresse att analysera hur

vissa i olika tillverknings- och distributionstekniska avs eenden jämförliga pr esta

tioner åst adko mmit s inom olika för etag eller kombinationer därav liksom att stu

dera variationen i utformningen av prestationerna. H ärvid kan m an skilja mell an

olika »pres tanda», som kr äv es för utförand e av prestationerna. Då det gäll er inköpen

måste hän syn tagas till inköp av varor, vilka erbjuda samma förutsättningar i

detta h än seende, exe mpelvis inköp av hudar av viss typ, av bomull av viss kvalitet

etc. I fråga om tillverkningen gäll er åte rigen att jämföra likvärdiga tillverknings

prestationer: alltså produkter, vilka äro i t ekniskt hänseende likartade och därför

m edf öra samma krav på t ekniska pr estanda. Som exempe l på dylika likvärdiga

prestationer må nämnas vävnader med lika bindning, av lika material och grovlek

och med lika bredd, vilk a förbruka samma typ av maskiner, arbetskraft etc . I

fråga om (den utspridande) distributionen föreligger, slutligen, samma krav på j äm -
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f örbarhe t . Distributionen av produkterna skall kräv a samma prestanda, exe m pel

vis, om m an avser en analys av h ela färdigvarudistributionen, tillhandah ållandet

av varor till konsumenter m ed lika köpvilligh et, lika geografisk spridn ing etc.

F ör en m eningsfull jäm förelse kräv es att för presta ti on erna er forde rliga prestanda

är o jämförbara i alla avseende n av här antytt slag. Ofta kan en god bild erhåll as

av endast en del av st r uktu re n, t. ex . distributions- elle r p rodu ktionsstrukturen.

I allmänhet äro emelle r ti d olika prestanda bero ende av vara ndra . D etta gäll er all 

de les sär skilt tillverkningen och di stributionen. Gen om en m er a differentierad till

verkning för sv åras i allmänhet produktionen m ed an distributionen underlättas

och v ice ver sa. D et ä r därför ick e l ämpligt att j äm för a o l ik a f ör etag s

pr odukti on s- o ch distributionsstruktur var fö r s ig. Grä n s dr ag n i n ge n

m åste alltid bli go d t y c k l ig , och j ämförels er måst e inneslut a b åde

p r o d u k ti o n s- o c h distribu tionsstrukt ur en .

Fö r erhålla n de av så goda j ämförelsem öjli gh et er som möjligt sy nes det praktiska

kravet kunna uppställ as, att man skall jämf öra str uk turen hos f öretag tillverkande

produkter , vilkas funkt ion i konsumtionen i teknisk och fysisk mening i var j e fall

är sd lika som möjligt. Helt lik a kan d en aldrig bli och därför kunna i den k onkreta

analy se n aldrig fullst ändigt rättvisande j ämförelser m ellan i nyssn ämnda avseende

lika prestationer utför as.

l den konkreta strukturanalysen användbara definitioner på vara, företag
och indu stri

4. F ör j ämförelse m ellan d en kombination av och d e kvantiteter produktions

m ed el, som erfordras för utförande av lik artad e prestationer, sy ne s ofta d en i närings

live t och i tillgänglig stati st ik gä ngse t erminologien vara användbar.

Det för efall er lämpligt att d efiniera för etag såsom en ekonomisk verksamhet ,
""-- -

för v ilke n m an sök er att maximer a nettointäkten .

I den offi ciella statis ti ken an vän des oft ast t ekniska och lokala enhe te r såsom spinne ri ,
v äveri, skofabrik eller försäljnin gsst äll e. I allm änhet kunn a emeller ti d dessa enhete r utan alltfö r
stora svårighe ter sam ma nslås till eko nomiska enhe ter .

l ve rklighe te n är h ögst a möjli ga nettointäkt inte t entydigt begrepp. Fö retagspoliti ken to rd e
så lunda sta rk t påverkas av under vilken tidsperi od man söker maximera netto intäkten . Tids
p erioden s län gd to rd e till sto r del bero på för etagsledningens t emperament men också på före 
t aget s t ekni ska karaktär m. m . H öga fast a kos t nader sy nes sål unda medföra lä ng re ti dspe rioder
än låga; god lik vi d och fina ns iell ställning län gre tidsp eri oder än dålig sådan et c.

Oft a t or de äve n andra incitament än hö gst a möjliga ne ttointäk t v ara av betyd else, t. ex .
ma kt, presti ge och social ansvars kä nsla. Särs kilt för eko nomiskt gynnsamt stä llda föret ag
(oc h för et agsledare) t orde detta icke sälla n spe la en avsevä rd roll.

För undvik ande av allt missförst ånd bör kan ske påpekas, a tt det faktum , att mål et för
före t agsverksa mhe te n h ar föru t satts va ra ernåend e av största m öjli ga nettointäkt, medan
andra m ålsättningar endas t antytts, icke innebär ett fr amför ande av de n ås ikte n, att mål 
sä ttninge n störst a möj liga nettoint äkt skulle va ra den enda t än kb ar a eller re nt av den
»lä rnpligaste». Orsaken är naturligt vi s, att ernåen de av största m öjli ga nettointäkt v id viss

fin an siell standa rd för föret aget och viss socia l sta n da rd för de anst äll da synes vara den helt
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dominerande m ål sättningen för dcn eko no m isk a ve rks amh et (i Sveri ge), som denna utredn ing
behandlar. Annan m ålsättning ka n lcda till en annan utformning av st rukt uren .

Om den förutsatta m ålsättn ingen, ern åen de av st örs ta möjliga neltointäkt , och den be
h andlade - och i verkligh eten dominer ande - konkurrcnstormcn , monop olisti sk konkurren s,
m edför effektivare »utny tt ja nde av ian språktagn a resursen och (?) större »be hovs t.illf'rc dss t.ål

lelse» (vad nu dctta innebär) än an dra m ålsättnin gar och konkurrensformer ger dcn utförd a
ana lys en in tet besk ed. Möjli gh et er till jä m före lse r saknas. Se även sista stycke t i avsnitt 16
till kapi tel 4 angående inneb örd en av det fri a kon sumtionsva let , sid. 166.

Såsom likartad~~9!,_ som utgöra jämförbara prestationer, ans es E09:11kt er,. för

~il~~_såv3I deIl._ erforderliga tillverkningstekniken SOTrI funktion en i kon sumtionen
i t eknisk och fysi sk m ening är Iikart.ad-, t. ex. randsydda lågskodon av bo xkalv

l äder för herrar eller kam garnstyger av ylle för damer.

Såsom en ) n dust ri betraktas slutligen en.,.grJlp p_av företag (inom ett visst geogra

fiskt områd e), vilka tillverka }i~artade v aror, alltså delbransch enligt i utredningen

använd t.crrninologi.!

- D efinitionern a äro vaga. Särskilt definitionen av vara och avgränsningen av en

vara från en annan måste bli »ela st isk», Vad som skall hänföras till samma vara eller

till varianter av samma vara eller eve nt uellt till en varugrupp kan endast avgöras i

det konkreta fallet. I den konkret a strukturanalysen synas svårigheterna att erhålla

konkreta, entydiga definitioner på vara liksom på företag och äv en industri ick e säl

lan kunna övervinnas åt mi nst one i sådan grad att en konkret strukturunders ök

ning, i vilken ing år en syste mati sk analys, kan vara av någon mening. De ka

rakteristika, som äro av sä rskild bet yd else för distinktionen mellan olika varor och

för grupperingen av dessa, förefalla ofta framst å t ämligen tydligt.

Man kan med ledning av »allm än erfa re nhe t » utifrån en viss fr ågest ällning ind ela

produkterna i större gru pper och sedan med ledning av inhämtad e konkreta fakta

sönderde la dessa i mindre gruppe r, i »varor», »variant er av varor» etc. Genom denna

sönderdelning av grupperna kan man erh ålla en uppfattning om den första , snarast

hypotetiska, grovgruppering ens egensk aper och eventuellt vidtaga justeringar i

denn a samt därav föranledd a justeringar av fingrupperingen et c.

Ibl and kan det vara läm pli gt att i den strukturella analys en arbet a med olika

sn ävt avgränsade varubegr epp i fråga om produktions- och distributionsstrukturen.

För produktionsstrukturens utformning spelar t. ex . ofta produkternas funktion i

konsumtionen mindre roll än för distributionsstrukturens utformning. Vissa öv er

dragstyger (t. ex . bl åtwills) utföra exe mpelvis andra funktion er än lakansväv ,

m en mycket likartad produktionsteknik till ämpas vid framställningen av båda

varorna. I tillverkningsh äns eend e kunna sål ed es varor vara myck et likartade, kräva

liknande prestanda, men ick e i distributionshäns eend e - och vice versa.

l I vi ssa fall k an det t än kas bliva nöd vän d igt att därutöver up pst äll a k ra v på att va ro rna
skola sä ljas via liknan de distr ibutio nsvägar . J fr försä lj ning av tyger till detal ja ffä re r och
ko nfek t ionä re r.

2 Grupperin gcn av företag i delbranscher h ar disk uterats utförli gt i föregåendc ka pite l och
beröres därför ick e n ärm arc här.
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Man sy nes k un na vinna ank nytning mellan i den ekon omiska litteraturen och hä r an
vända varub egre pp:

En va ra kan i analogi med amer ikansk a benämningar sägas vara »en klunga av (när
liggand e) subst it ut» . I utredningen och h är använt va rubegrepp ka n en vara sägas utgöra
en klunga av substi t ut , för vilka till verk ningst ekniken eller den möjli ga t illverknings te kniken
(sde t eknisk a förutsättningarn a») är lik artad . Denna begräns ning av va rubegreppe t torde
kn app ast var a av någon stö rre betydelse, då för de allra flest a kons umente rna (åtminst one
av de i utredningen ak t uella produktern a) va let t orde stå mellan prod ukter, som äro lik a
var andra äve n i fråga om tiIJverkningst ekniken . Man får dock icke glöm ma bort att ink öps
motivet kan var a mycket olika för olika personer och att därför olika personer ha olika
»klun gor av substi tut». Äv en sa mma person kan ha olik a inköps moti v vid olik a tillfäll en och
därmed också olika »k lun gor av su bst it ut». Man synes därför också behö va utöka defin i
tionen på va ra med att det är en klunga av su bsti t ut , sådan den fram st år för de allra flest a
relevanta konsu menterna.

I allmä nhet t ord e ovan påtalade brister i var udefin iti onens st ringens icke i och för sig
föranleda några mera betydande svårighe te r vin användni ngen av definition en . Av pr ak
ti sk a skäl ka n olika varor icke utvälj as geno m anlitande a v definitionen - ma n kan inte
tillräckli gt nog a ka rtlägga kons umente rn as eft er frågebild er - men den kan utnyttj as vid
bed ömnin g av till gän gliga varubegrepps rimlighet. Om man sålunda för en grupp föret ag,
som huvu dsakli gen fram st älla vävna der inom ett visst varuområd e, exempelvis kostym- och
överplaggst yger av yll e, kan er hå lla uppgifter om ant alet tillverkade mönst er, så synes man
kunna ut gå fr ån att anta let mö nster ut gör ett rimligt tillfredsst ällande mått på va rus orti
mentet s sto rlek. Skillnad er i an ta let mönst er motsvara skillnader i varusortiment et s st orle k.

En sp eciell svårighet vid definitionen av för etag (och industri) för anvä ndning i

en konkret analys är att inom samma för etag kunna tillverkas varor, vilkas funktion

i konsumtionen äro helt olik a, t. ex. pappersmassa och vi ssa t ex tilvaror eller tyngre

yll ev ävnad er och konstsilk efoder . I sådana fall synes man kunna betrakta den del av

den ekonomiska verksamhet en, som berör var or med liknande funktion hos konsum

tionen och m ed lik artad tillverlmingsteknik, t. ex . kon stsilkefoder , sås om ett föret ag ,

vilket kan jämföras m ed andra för etag, vilka uteslutande tillverka likartade varor.

Ofta är emellerti d gr änsdragningen mellan olika verksamh etsgrenar i detta hänseend e

sv år att utföra. Hur svår är beroende på - förutom uppgiftsmaterialets fyllighet 

vilka krav man har på hur lik artade produkterna skola vara för att räknas till samma

varugrupp. Ju högre dessa krav ställas desto svårare blir det att erhålla för et ag med

»renodlat verk samhetsomr åde» och därmed svårare att avgränsa en indust ri fr ån en

annan. Ick e sällan inträffar att inom ett företag en betydande del av verksamhet en

är hänförli g till produkter , som i olika avseenden är o i hög grad likartade, m edan

en mindre del av verksamhetsområdet omf attar andra produkter. I sådana fall

torde det ofta vis a sig lämpligt att till samma grupp föra företag, vilkas verk

samhet till en viss minimiandel utgöres av likartade produkter .

Vid an alysen av distributionsstrukturen och delvis även av produ ktionsstrukturen har för
gr uppern a av föret ag (delbranscher) angi vits vilken andel av t ot ala till verknin gsvärdet som en
vi ss för alla för et ag i delbranschen gemensam grupp av va ror , vilka bild a huvudvaruområdet ,
minst ut gör för de i delbrans chen ingående företagen.

I st ruk t urana lyse n har också anvä nts det traditionella begreppet indust ri , vilk et utgör en
betydligt stö rre grupp av föret ag än de , vilka an vä nts vid analysen av föret agens så vä l pro
duktions- som distributionsst ruktur.
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III. Sambandet mellan produktions- och distributionsstrukturen
hos tillverkningsföretag inom indu strier med ren konkurrens

5. Vid give n sto rlek för ett föret ags tillverkning falla i det st ora flertal et fall

produkti onskostnadern a vid minskat varusortiment, eme da n tillverkningsser iernas

förl än gni ng medför vissa t ekni ska förd elar. Vi d given st orl ek för ett föret ags för 

säljning minskar näst an alltid distribution sko stnad erna vi d minskat antal kunder

på gru nd av de sto ra fas ta kostnad ern a per kun d.

Varusortimentets sto rlek påv erk ar em elle rti d i allmänhet st orleken av försälj

ingen pe r kund. E n ökad diff erenti eri ng av produktion en, d. v . s. dess up pd elning

på flera varor (i alla bem ärkelser), ska par i all mä nhe t bättre möjlighet till öka d

förs äljning per ku nd - kundern a kunna köpa en st örre del av sitt va ru sor ti 

ment fr ån före t aget - och medf ör därför i allmänhet lägre relativa distributions

kostnad er. Det blir ett viktigt problem i varj e för etag att finna den avvägning

mellan distributions- och produktionsstrukturen. som ger fördelaktig as t möj liga

resultat.

Vid nyssn ämnda av vä gning måst e emellertid det individuella företaget äv en

taga hän syn till efterfrå gesit uati onen, d. ,v . s. den kvantitet, som k an avsättas till

visst p ris och vid v issa förs äljningsfr ämjande åt gä rde r elle r det pris, som kan er 

håll as vid avsättning av viss kvantit et och vi d vi ssa försäljningsfr ämj ande åt gä rder .

Detta sp elar ing en roll för det individuella föret ag et vi d ren konkurrens, då ett indi

viduellt företag skall kunna sälj a hur stor eller liten del av sin tillverkning som helst

till oför ändrat, ur föret agets synpunkt giv et pris, men är av mycket st or betydelse

för alla företag inom branscher med monopol , duopol eller oligopol eller s. k. mono

polistisk konkurrens, v ilka alla kännet ecknas av att priset på de sal uförda produk 

terna ick e är giv et ur det individuella företagets synpunkt. Såsom närmare kom

mer att behandlas i fortsättningen av detta kapitel innebär vid monopolistisk kon

kurren s en ökning av varusortimentet att för etaget kan sälja en giv en kvantit et

til l hö gr e pris än tidigare eller en st örre kv antitet t ill samma pris som tidigare .

D enna förbättring av efterfrågesituationen ur företagets synpunkt syn es vara

särskilt betydelsefull, då företagets del av marknaden är st or .

Äv en om efterfråg esituationen vid ren konkurrens icke kan påverkas av det

individuella företaget föreli gger do ck ett samband m ellan produktions- och

distributionsstrukturen och möjligheter för det individuella företaget att sj älvt an

passa dessa efter varandra." Distributionsstrukturens inflyt ande på produktions

strukturen är dock mycket mindre än vid monopolistisk konkurrens, och pro

duktionsstrukturen kommer att närmare överensstämm a med den tillverknings

tekniskt optimala.

Under förutsättning av oförändrad produktionsvolym sjunka nästan alltid till

verkningskostnaderna vid minskad differentiering av produktionen (längre serier),

l Vid fullk omlig (sperfect ») kon kurren s finn es där em ot in ga anpassningspro blem, då »Iull
och ögo nblicklig rörli ghet och delb arhet» förutsättes.
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eme da n t ekniska och admi nistrati va fördelar av olika slag kunna utvinn as vid

produktio n av de olika varorna.

Samti digt öka em ellerti d (vi d oföränd rad k undst ruktur) dist rib utio nskos t na 

derna, emedan m in sk at varusortiment medför m inskad försäljning per kund och

därför nödvändiggör försäljning till ett stö rre antal kunder och ofta även ök ad

geografisk utspridning av försäljningen, varigeno m h es öks-, korres pondens-, expedi

ti ons- och t ran sport kostnader p er vo lymenhet stiga, äv en om vissa stordrifte ns

fördelar äro förhanden också på distribution ssid an.

E n an na n sak är, a t t t illverkningsför et ag med mycket litet va rusorti ment oft a öv erlämna
distributionsfunktion en till andra före tag, t. ex . till grossist er . Hä rigenom kommer naturligtvis
distributionsko st nadern a för till verkningsföret aget formellt a tt sju nk a .

Om man i det med begr eppet ren ko nkurrens för bundna villkoret a tt varje individu ellt före
t ag skall k unna sälja hur mycket som helst av sin till ver kning t ill på marknaden rådande, oför
ändrat pris även inlägger att alla k ost na der för fysisk distrib ution (alltså ut an något för säljnings
frä mjande inflytand e) av varorna per volymenhe t räkn at icke vari er ar med st orleken av för e
t agets hela utbud anpassas naturligt vis varj e företags st orlek och sor ti ment på lån g sikt så att
lägsta möjli ga tillv erk ningskostn ad er per enhet nås. För et agens sorti ment komm a säk erligen at t
bli mycket små me n komma ändå ofta ick e att begrän sas t ill ett enda var uslag, då det in te
t or de vara ovanlig t att bet yda nde , ren t prod uktionst ekniska förd elar kunna för eligga av att
fram st älla flera varor inom sa mma för etag - bl. a. oft a för att kunn a utnyttja råvara n bättre.
Troligen kommer end ast en optimal företa gsst orlek att finnas.

St ora före t ag kunna vid give n sto rlek på varusortimentet tillverka i längre serier

än sm å företag och vid given län gd på t illverk ningsserierna stö rre varusorti m ent.

(P rod uktio nsvolymen är lik a m ed varusorti me nt ets sto rlek gånge r tillverkningsseri 

ern as längd. )

Det beskrivna sambandet mellan produktions- och distributionsstrukturen in om
et t f öre t ag! kan i myck et grova drag illu streras av vidst åen de,' på »fri hand» skis

serade diagram .

Då distribution s- r esp ektive produk tio nskostnadern a icke kunna antagas vari er a

i sa mma t akt som för säljnin gen per kund respektive tillverknin gsseri ern as län gd ,

antyder diagrammet ick e storleke n av de förändringar av respektive kostnad er ,

som kunna t änkas för ekomma, utan endast i vil ken riktning förä ndr ingarn a gå. Det

olika »spannet . för de olik a ku rvorna av ser antyda att de ekonomiskt relevanta

storlekarna av för säljning p er kund resp ektive produktionens storlek per varuslag

är olik a för olika stora för etag (av t ekniska och org ani satori ska skäl).

Bl. a . em edan distributionskostnad erna vari era med m arknadens st orle k och

t äthet komma de opt im ala företagsst orl ekarna att vara olika för olika marknad er.

Att i detta avsnit t an givna sa mband öve re nss t ämm a med ve rklighe te n och att

de ick e sä lla n ha r elevans synes var a uppenbart. De exempel, som finnas, hänföra

sig emellerti d till monopolistisk konkurrens m en skulle även ha varit gällande vid

ren konkurren s.

1 I av snitt 16 beröras även ovan ant ydda samband i ans lut ning till re dogöre lsen för före tags
strukture n vid mon opolisti sk konkurrens .
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Stor t röretag

_ _ _M_e_delsto rt rör et ag

o

Produkt ionens storl ek per vara
T 1: (t illverkningsseriernas f genom·

snitts ·fl än gd)

Diagram 1. Samvariation mellan tillverkningsseriernas längd och försäljningens storlek
per kund vid ren konkurrens.

Varje kurva avser endast ett företag men de t re kurvorna avse, som framgår av diagrammet,
företag av olika storlek. Företagens storlek lika med storleken av försäljn ingen och t illverk
ningen, som förutsättas vara lika stora (= F).
Eftersom tillverkningsseriernas längd (T 1) multiplicerat med varusortimentets storlek (T 2) , antalet

F
tillverkade varor , är lika med tillverkningens storlek (F), är T 2 = T1'
Eftersom försäljningens storlek per kund (D 1) multiplicerat med antal kunder (D 3) = försälj 

F
ningens storlek (F), är D 3 = 01' En samvariation finnes således ej endast mellan T 1 och D 1

utan även mellan T 2 och D 3 etc.

IV. Produktions- och distributionsstrukturens utformning hos

företag' och delbranscher inom industrier av typen textil- ,

beklädnads-, möb el- och skoindustrie rna

A. Kar akt eri stik o ch för ekom st a v m onopolistisk k onku r
r ens

6. Fl ertalet t extilvaror , skodon, möbl er och mån ga andra konsu mtion svar or sä ljas

p å en m arknad med huvudsakligen monopolistisk konkurrens. Den öve rvägande

delen av de varor olika föret ag produ cer a synas genom sin utformning för efall a

k öp arna så särp räglade, att de t ick e är den indiv idue lla kö pare n lik gilti gt , från
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vilken säljare en vara k öpes.' På grund av varusortimentets storlek och heterogeni

tet och på grund av de varierande försäljningsformerna sakna köparna (liksom

säljarna) full överblick öv er marknaden. Varje företags marknad är i viss mån

avgränsad fr ån övriga för etags marknad. Prisdifferenser på varor av »Iik v är d ig »

kvalitet och utförande kunna uppkomma liksom kvalitets- eller »ut f' örande»

diff erenser vid lika priser. Storleken av dessa diff erenser varierar st arkt bero

ende i huvudsak på hur likartade de av olika företag utbjudna varorna äro

och på hur god öv erblicken över marknaden är. Hur stora differens erna äro elle r

kunna bliva kan inte avgöras . Deras storlek kan i viss mån påverkas av för etagens

produktions- och förs äljningspolitik . P å grund av det stora antalet för etag har

emellertid intet för etag så stor del av (einflytande p å») marknaden att något företag

vid utformningen av sin tillverknings- och försäljningspolitik tar hänsyn till a tt

något eller några andra för etags tillverknings- och försäljningspolitik kan komma

att påv erkas av dess egen tillverknings- och I örsäljningspolit ik .! S. k. monopolis

tisk konkurrens föreligger.

I syfte att erhå lla en uppfattning om prisspridningens betydelse för t extilvar or har en spe
ciaib earbetning av en del av de av socialst yrelsen insamlade upp gifterna Olll det aljhandelspri 
sern a på vissa t extilvaror utförts. Av utrymmesskäl skall undersökn ingens utförande icke här
närmare beskriva s.

Prisspridningen inom olika orter har undersökts genom att jämföra pris ern a vid sa mma tid
punkt på »samma» var a inom samma ort. Tr e orter ha utvalts: en av våra st örsta stä der , en
medelstor st ad (cirka 35 000 inv ånare) och en mindre st ad (cirka 10000 inv ån are). Mindre orter
ha ick e kunnat analyseras, emedan antalet butiker, i vilka pri snoteringar ske tt , är alltf ör lit et
för att någon bild av prisspridningen skall kunna erh ållas. Prisnoteringarn a inom här behand
lade orter utföras i varj e ort av sa mma ombud. Därigenom erhålles en viss gar anti för att »sarnrna»
vara utväljes i olika butiker. Trots detta betingas dock sä kerligen en del av den redo visade pri s
spridningen inom olika orter av att olik a varor pr isnoterats i olika butiker inom ramen för gäl
lande varudefinition. Prisnoterin gar utföras nämligen i butiker av olika t yp och av olika st orlek .
Uteslutna äro i princip endast s. k . enhetsprisaffärer samt utpräglade lyxaffär er. Uppg ift er ha
icke kunnat erhå llas an gående vilka butiker, som lämnat prisupp gifter och icke heller nå gon
närmar e karakteristik av des sa. Ä ven med beaktande av ovanstående reserv ationer torde en
del av den redovisade prisspridningen bero på verkliga olikheter i de noterad e pri serna mellan
olika butiker. Om servicens omfattning saknas emeller ti d upp gif t.

l Man sä ger oft a i affärslivet att olika företags tillverkningar omfatta »sarnma» varusorti
ment men ha olika »kar aktär». Att detta är en realitet framgår bl. a. av att t. ex . grossister
köpa varor från många företag med »sarnma» varusortiment trots att en kon centrering av in
köpen skulle kunna innebära lägr e priser och trots att en eller ett par sälj ar es sorti ment oft a
representera många fler a varor (kvaliteter, mönster, modeller) än vad gros sisten för. (Se hä rom
beträffande textilvaror avsnitt 13 i kapitel 4.) Önskan om »r isk f ördelning» kan kn appast i nor 
mala tider vara den end a orsaken till denna inköpspolitik.

Det må i detta sammanhang understrykas , att monopolistisk konkurrens inte innebär att
konkurrens i populär mening saknas . Tv ärtom kan sägas, att ur det individuella företa get s
synp unkt konkurrens i populär mening i högre grad för eligger vid monopolisti sk konkurrens
då priser, varusortimentets storlek och utformning, distributionssätt, m. m. kunna variera s ,
än vid ren (spure») konkurrens, då avsättningsmöjli gheterna i princip äro ob egränsad e för de t
individuella för et aget och detta ick e ans er sig kunn a påverka marknadspri serna.

2 En annan sak är att andra företa g dock skulle kunna taga hän syn härtill liksom att
andra än konkurrerande företags politik (t. ex . kunders) kan komma att påverkas.
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Priserna på ylletyg och bomullstyg var iera de ino m vardera a v de två stö rsta or te rna 
för den mindre ort en funnos note ringar för enda st tre but iker - med cirka femton pr ocent,
d . v. s. det högst a notera de pr iset var ungefär fem ton pr ocent högr e än det lägst a . Om de ex
trema värdena ut eslut as, vilk et synes i viss mån vara befogat , då dessa antagligen i sto r ut 
st räckn ing beti ngas av skillnader i varans utförand e och k valitet , voro prisskilln ad ern a dock i
allmänhet end ast ungefär hälften så st ora .

Prisspr idningen var relativt något st örre för kost ymer, vin te röve rro ckar och skjortor för
herrar än för tyger, om hänsyn t ages även t ill de extrema värdena . Den ut gjord e 15- 20 procent
för sa mtl iga t re varor. Ut eslutas de högst a och lägst a prisnot erin garna inom de två st örst a
orte rna minskas prisspridningen med un gefär hälften , till kna pp t ti o pro cent. Ä ven i fr åga om
de prisnote ra de t rikåvarorn a, herr kalsonger och herr st rumpor re dovisas en avsevär d spridning
av det aljhandelsprisern a.

Ungefä r sa mma prisspri dning not erad es vid sa mtlig a undersökni ngstillfällen, sept ember 1929,
1933, 1936 och 1939.

Spridningen mellan »genomsnlt t.spriserna» på olika orter va r likalede s betyd and e. Urvalet
av varor för pr isno ter ing kan emellerti d in verka mycket st arkt på de olika or t ern as genomsn itts
priser - mycket starkare än vid undersökningen av pr isern a på sam ma ort , emedan olika pr is
omb ud användas på olika ort er .

Ä ven inom grosshandeln med t ext ilvaror t orde pr issp rid ningen var a gansk a st or , ehuru sanno 
likt mind re än i de t aljha nde ln, men upp gift er härom ha icke kunnat erhå lla s.

Inom viss a konsumtion svaruindustrier , varav m öjl igen ett lit et fåtal del

bransch er i t ex tila indust r ier, t orde i fr åga om enstaka st apelvaror s. k . oligopo l

föreligga , d. v . s. antalet producenter av des sa varor är så litet att det ind ivi

du ella för et aget vid utformningen av sin avsättningspolitik r älmar m ed att (ä ve n

på kort sikt -) konkurrenternas företagspolitik påverkas av den egna föret ags

politiken . Dessa stapelvaror utgöra do ck vanlige n endast en relativt liten del av

t otal a försäljningen hos flertalet föret ag . E tt betydande undantag utgör dock några

m ycket st ora för et ag i den sven ska bomullsindustrien. Stapelvarornas bet ydelse ur

föret agens sy npunkt är i huvudsak att fylla ut framför allt de stora och i h ög gra d

m ek ani serade före tagens tillverkningskap acitet m ellan topparna för produktion eu

av övriga , st arkar e mode- och säsongb etonade varor. En bidragande orsak till at t

fr am st ällningen av standardvaror ofta i relativt hög grad är koncentrerad till de

1 P å längre sikt lära föret agen av va ra ndra, varigenom ett föret ags politik kan påv er ka andra
före ta gs. Många föret ag to rde räkna med detta men det påv erk ar icke - eller endast obetydligt 
utformningen av före t agspoli ti ken. E xempel på dylik a företagspolitiska åt gärder är lansera nd e
av nytt (fram gån gsri kt) mode eller nya pr inc iper för pri spoliti ken. I fråga om st örre delen av
varukollek tio nen s utf ormning t orde oft a planer ingsperioden för t extil a företag begrän sas till en
säsong, varigeno m det i st or t sett blir omöjligt för ett för etag att »Iölja» ett anna t.

S. le price leadership , d. v . s. att fler ta let företag best ämma sina pr iser efter ett företags
prissät t nin g t orde inte i någon större utsträckn ing förek omma i Sverige inom de t extila in
du striern a eller ino m skoindustrien - ej heller s. k . sha ring the mark et , d. v . s. att föret agen
inrikta sig på att sälja endas t »sin» andel av den i tysthet och knapp ast medvete t uppdelade
t ot al a försäljningen på mark nad en (jfr Art hur R obert Burns , Declin e of Comp eli tion 1st ed.,
New York and London 1936, s. 146).

E nligt Organ iserad samverkan inom svenskt näringsli v, bet änkande avg ivet av 1936 års nä
r ingsorgani sa ti onssakkunni ga, St a tens Offentliga Ut redningar 1940: 35, är konk urre nsen inom
tr ävaru- och t räför ädlingsindustrien »i huvudsak fri»(s. 54), inom t extilindust r ien ')i st or t sett Iri»
(s . 67) och inom l äd er-, hår- och gummivaruindust r ien »prakt iskt t aget geno mgående fr i» (s. 71).
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stora företagsenhet erna torde ibland vara, att stordriftens fördelar ofta äro sär

skilt betydande vid framställning av dess a stapelartiklar.

I det följande kommer att lämnas några sy npunkte r på produktions- och distri

butionsstrukturen och sambandet dem em ellan för föret ag inom industrier med mo 

nopolistisk konkurren s. Där emot kommer i huvudsak hänsyn ick e att tagas till

den inverkan på strukturen som et t eleme nt av oligopol i den monopolistiska kon

kurrensen kan medföra.

B. Illustrationsmetod

7. H ela frågan om utformningen av produktions- och distributionsstrukturen

samt sambandet dem emellan vid monopolistisk konkurrens är kompli cerad bero

ende på att sj älv a strukt uren är my cket invecklad och utf orma s under inve rkan

av ett stort antal svårbedömbara faktorer . Strukturen kan, sås om tidigar e

framh ållits , sägas best å av många komponenter . Des sa äro svåra att precisera

och deras rel ativa betydelse är om möjligt ännu svårare att erhålla ett mått på .

För att ick e komplicera fr amställningen alltför myck et har i det följande endast de

v ik tigare komponenterna och marknadsfaktorerna samt sambanden dem em ellan

behandlats liksom enda st viktigare bransch- , allmän ekonomiska och ick e-ekonomiska

faktorer ."

Sålunda ha förändringa r i lag erhållningen ick e särskilt an alyserats. Företagets

försäljning, Ff (DO), och företagets tillverkning Ft (TO) ha vi sserligen beh andlats

var för sig men samtidigt förutsatts vara lika st ora under undersökningsperi oden

genom antagande av oförändrad lagerhållning.

Ej heller har i den följande analy sen beh andlats det av Chamberl in m. fl. påpekade

förhållandet att vid monopolistisk konkurrens kapacitetsutnyttjandet och sanno

likt även produktionsskalan blir mindre, priser och kostnader högr e än vid ren kon

kurrens . Att empiriskt skapa sig en uppfattning härom skulle f. ö. vara ytterst svårt

med ledning av konkreta st ru k turst udier bara av den anl edningen, att den långsik

tiga utvecklingen, trenden - som för båd e de svenska t extila industriern as och sko

industriens del under åtskilliga år varit starkt stigande - undanskymmer alla s. k .

jämviktslägen, om nu sådana nå gonsin exi st era i verkligheten och kunna bli för emål

för analys . Därjämte ha, likaledes i för enklande syfte, sambandsförhållanden be

grän sats till dem, som gälla för ett tillverkningsföretag, d. v. s. ett företag, vilket

endast sälj er den egna produktionen och icke utifrån inköpta varor, som före för

säljningen ick e bearbetas av f öretaget."

Det för efaller lämpligt att illu strera de bet yd elsefullast e komponenterna och de

l Dessa t erm er definiera s i näst a avsnitt.
2 Detta sy nes också va ra i överenss tämmelse med de verkliga förh ållandena hos flertalet

indust riföretag inom exe mpelvis t extil-, konfektions- och skoindustrierna och torde därför inte
innebära någon mera allva rlig abstrak t ion fr ån verkli ghet en ut om möjli gen i fråga om vissa
sko fabr ikante r, som förutom egna produkter även sälja gumm iskodon etc . i betyd an de om
fattnin g.
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viktigare sambanden dem eme llan i form av ett diagram. I diagrammet ha ock så

vissa faktorer (m arknads-) medtagits och sambandet dem emellan och med kompo

nenterna delvis illustrerats . Diagrammet åt erfinne s sist i detta kapitel och kan

vikas ut och däri genom iakttagas samtidigt med läsningen av detta kapitel.

I diagrammet antydes även att produktion s- och dist ributionsstrukturen för

grupper av för etag inom en industri (delbranscher) - lik som för de individu

ella för etagen - påverkas av ett antal branschfaktorer , samt att äve n allmän

ekonomiska faktorer, t. ex . skalte- och tullpolitiken, och icke-ekonomiska faktorer ,

d . v . s. institutionella och sociologiska förhållanden utöva infly t ande på strukturen.

E n ökning av den komponent eller faktor, v arifrån en röd pil kommer, m edför

eller innebär en tendens till - cet eris paribus- - en minskning av den kompo

nent eller faktor , pilen pekar på. En ökning av den komponent eller faktor, var

ifr ån en grön pil kommer , m edför eller innebär en t endens till - ceteris paribus

- en ökning av den komponent eller faktor pilen p ekar på.

E tt stort ant al samband äro öm sesidigas m en pilarna angiva den vanliga »beroende

r iktningen». De äro dessutom ofta r eversibla" - - åtminstone på län gre sik t.

Dubbelriktad e, dubbelstreck ade pilar angiva av definition erna helt betingade

samband. Sålunda förenas storleken av företagets tillverkning, varusorti me nt och

t illve rknings seriernas (genomsnitts)längd med dubbla pil ar, efte rsom varusortimen

tets storlek gång er tillverkningsseriernas längd är lika m ed storleken av för et agets

tillverkn ing.

Samband, som gälla »i de allra flest a fall», redovisas m ed heldragna pil ar; de som

»va nlige n» gälla med streckad e pilar. Sambanden kunna vara dir ekta (direkta pilar)

eller indirekta (pil via annan komponent elle r faktor) . Indirekta samband ha alltså

ick e särskilt illustrer a ts.

P rickade pil ar ang iva att ingen för ändring, som påv erkar företagets kostnader

eller int äkt er , äger rum men att förutsättningar skapats för för ändringar vi a andra

komponenter och /eller marknadsfaktorer . som innebära en ur företagets synpunkt

fördelaktigare utformning av strukturen .

Pilarna angiva icke st orl eken av de olika sambandens betydelse för kostnader och

intäkter , ej heller funktion ernas utseende utan endast om de äro positiva eller neg a

tiva (gröna respektive röda pil ar) . Betydelsen av olika komponenter och faktorer

samt sambanden dem emellan vari erar mellan olika industrier eller delbrans cher

liksom funkti onernas utseende.

Av illustrationstekniska skäl ha pilar, visande uteslutande samband mell an kom

ponenter av olika slag- eller mell an komponenter och marknadslaktorer, ick e ut

ritats i sin helh et. E ndast pilarnas början och slut ha markerats. I syfte att

icke komplicera diagrammet alltför mycket h a vi dare , med ett undantag, sam-

l Alltså under för utsättnin g att in gen annan för ändrin g prim ärt äge r rum.
2 På mycket lån g sik t kunna alla sa mba n d säg as va ra öm sesidiga.
3 Om exem pelvis ökning av en komponent medför min skning aven annan , medför en

m inskning av den för ra en ök ning av den senare.
4 Alltså tillverknin gs- respektive dist ributionskomponen ter.
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banden m ellan distributionskomponenten »t ör sä lj n in gst r ärn j a n d e» och övriga kom

ponenter sa mt marknadsfaktorerna icke angivits i diagra mme t.

De kombinationer av komponenter och faktorer , vilka giv a största nettointäkt

äro olika för olika industrier och delar därav (de lbransche r), kanske fr amför allt , be

ro end e på de under den streckade horisontala linj en angivna »B vfak t or erna» . Däri 

geno m påv erkas bl. a. den eller de optimala för etagsstorl ekarna inom varj e industri

eller del därav.

Som framgår av diagramm et påverk ar storlek en av tillverkningen och försälj

ningen de olika komponenterna och faktorerna. Äv en för för et ag av samma storlek

och tillhörande sa mma industri kunna t änkas för ekomma olika kombinationer av

kompon enter - olika struktur - som giva största nettointäkt (även om den

tidsperiod, för vilken planeras, är lika lång).

Medan strukturen för ett för etag karakteriseras av storleken av och sambanden

mell an de redovisade komponenterna - alla i strukturen ing ående komponenter ha

givetvis ick e kunnat redovisas - , karakteriseras strukturen för en delbransch dels

av den absoluta och relativa storlek en av summan av re spektive komponenter för

de till delbranschen hörande företagen och dels av spridningen av komponenternas

storlek m ellan dessa företag. Strukturen ho s en t extil industri , slutligen , karak

teriseras ocks å av dess sammansättning av delbranscher av olika struktur.

I det följande karakteriseras först olika slag av komponenter och faktorer, där

efter de individuella komponenterna och faktorerna och sist sambanden dem em el

lan. Ehuru det icke varit möjligt att hålla skarpa gränser m ellan dessa avdelningar,

förefaller dock den använda dispositionen vara den minst olämpliga med hänsyn till

klarheten i framställningen .

c. Karakteristik av olika slag av komponent er och fak
torer

8. Komponenterna ha uppdelats i två grupper, tillverknings- (T-) och distributions

(D- )komponenter, vilka ingå i produktions- respektive distributionsstrukturen .

Gränsen m ellan tillverknings- och distributionskomponenterna är - såsom tidi

gare framhållits - flytande. Uppdelningen av komponenterna i dessa två grupper

har företagits med hänsyn till framställningens klarhet samt för vinnand e av bättre

anslutning till gängse terminologi.

De olika komponenternas be tydelse varierar inom olika delbransch er och hos

olika för etag inom samma delbransch och kunna vanligen i relativt hög grad

påverkas av för etagets politik. I diagram 2, bil. 1 i detta kapit el - i forts ätt

ningen kallat »diagramm et» - angivna komponenter utgöra som tidigare fram

hållits ick e samtliga m en troligen de viktigare. I vissa fall kunna de betraktas så

som representativa för andra, här ick e redovisade komponenter .

M arknadsjaktorerna (M-faktorerna) skulle också kunna kallas eft erfrågefakt o

rer. Deras storlek påverka de priser som kunna erh åll as och /eller den kvantitet

som kan avsättas . De äro i stort sett lika för alla företag i en delbransch. De
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kunna vanligen ick e i någon högre gr ad p åv erkas av det individuella för et aget,

åtminstone endast på längre sikt .! F öretaget kan eme llert id genom för ändringar

av till v erknings- och distributionskomponenterna anp assa sin politik efte r den rå

dande efte rfrå gesit uat ione n och därigenom i viss mån »u t.v älj a» en för företaget

fördelaktig efterfrå gesit ua t ion. I huru hög grad delta kan ske beror på B-fakto 

rerna.

Bransch-faktorerna (B-faktorerna) äro i stort selt lika för alla företag inom en

d elbran sch m en varier a mellan olika delbranscher .> B-faktorerna kunna antingen

icke all s eller en dast ob etydligt och på lång sikt p åv erkas av de individuella för e

tagen men däremot icke säll an genom gemensamma åt gä rder av företagen i en

delbransch - eller industri.

B-faktorerna påverkas bl. a. av de allmänekonomiska och de icke-ekonomiska

faktorerna, vilka båda ibland även direkt kunna inverk a på komponenterna.

Allm ånekonomiska faktorer, t. ex. skatte- och tullpolitiken, äro i mycket hög gr ad

lika ick e endast för alla för etag i en delbransch liksom industri utan äv en för fler a

elle r alla industrier , t. ex. skattepolitiken. Någon inverkan på de allmänekonomiska

faktorerna ha de individuella för et agen eller ens industrierna nästan aldrig.

I cke-ekonomiska faktorer, d. v . s. i huvudsak institutionella och sociologiska för 

hållanden, torde i allmänhet delvis vara lika för all a eller flertal et för etag i en

delbransch och även industri men delvis olika.

De icke-ekonomiska faktorerna utöva ofta ett betydande infl ytande på produk

Lions- och distributionsstrukturen men kunna i varje fall en dast mycket lån gsamt

och då knappast planmässigt påverkas av de individuella för etagen (som an ta g

ligen ofta icke äro medvetna om dessa faktorers storlek och betydelse) liks om

inte h eller av delbranscher eller industrier.

Man skulle kunna använda en ana logi för att karakteri sera olik a slag av komponenter och
faktorer och sam banden m ellan dessa. Om man tänker sig att ett områ de med i st or t sett lik
a r t ade grun dläggningsförhå lla nde n skall bebyggas, så kommer bebygge lsens omf attnin g och
utformnin g att bes tämma s aven ra d omst ändigh et er.

Den allmä nna uppfattningen om hur en bebyg gelse ska ll va ra besk aff ad för att tillfredsst äll a
vi ssa allmä nna krav på hygien , trivsel et c. påverkar både plan erin gen och omfattningen av be
by ggelsen och även de allm änna sti lar och kon struktionsp rin cip er , som komma till an vändnin g
vid uppför andet av byggnad ern a . Faktorer av denna t yp motsv ara de icke -ekonomisk a fak 
t orern a.

Allm änn a regler för bostadspl an ering o. d., fa sti ghet slån o. d . utöva också inom vissa
gränse r inflytande på bebyggelsen s utformning. Dessa faktorer motsvara närmast d e allmän
ekon om iska faktorerna.

Själv a grun dlägg nings förhå lla n dena , vilka föruts atts va ra un gefärligen likartade inom hela
områd et, best ämma av te kn iska skä l till en del utformnin gen av de by ggnad er som uppföras.
Detta do ck endas t inom vissa gränse r, vilka äro my cket vida om in gen hänsyn tages till de eko-

l Där emot i vissa fall aven industri om för etagen i den na för a en enhetlig p olitik - dock
endas t på län gr e sik t och i begr än sad utsträckning. Det är svå rt att än dra köp- och konsumtions
v an or .

2 B-faktorerna synas v ara i stort sett lika för företagen i en delbransch i de textila industri
erna - där emot icke för för et agen i en t extil industri.
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nomiska förhållandena men ofta ej heller särskilt sn äv a även om hän syn tages t ill dessa. Fak 
torer av denna typ mo t syar a närmast de B-faktorer , som h a infly t ande på ut bu det.

Inom ramen för de sålunda i vis s mån givna förh ållandena p åv erkas utf ormningen av bebyg
gelsen (och fram för allt av de olika byggnadern a) av behovet av byggnader, vil ket i sin tur är
beroende av t. ex . sammansättnin gen av den bost ad ssökande befolkni ngen med avseende på fa 
miljeförh ållanden , ålde r och inkomster. Faktorer av denna typ kunna säga s närmast motsvara
de B-faktorer, vilka utöva inflytande på efterfrå gesituationen - men också "direkt" på dist ribu
tionskomponenterna. Sj älv a de n uppk omna efte rfrå gesit uati onen illu streras av M-faktorerna .

Sed an möj lighe terna p å detta sä tt ytterligare avgränsats för eligger emeller t id fortfaran de
vi ss v alfrihet för byggherrarn a att utf orm a by ggn aderna, så att dessa giva största möj liga netto
intäkt (eller annat önsk at re sultat). En avvägning ka n sk e mellan st orleken av lägenhet ern a ,
dessas ut rust ning i olika avseenden, an talet lägenhet er, an talet vå ningar o. s. v . Dessa olika
delar av beb y ggelsen - vilka kunna sä gas motsvara komponentern a - ka rakteri ser a dess slut
liga utformning. Då samtliga dessa »dela r» (komponent er) fix erat s, är ock så den slutliga ut
formningen av bebyggelsen - dennas struktur - best ämd.

Föru tom ko mpo nenter och fa ktorer ha i diagrammet angivi ts dist ri butions- re

spektive tillverk ningskostnader pe r enhet sa mt intäkter per enhe t (alltså genom

snittskost nader resp ektive -intäkte r) - man sk ulle k unna kalla dem för resultat

ko nton - för att visa sa mbande t m ellan olika komponen t er och fak torer, å ena, och

kostnader och int äkt er , å an dra sidan . Ä ven försäljning ens stor lek har i diagram

m et angi vits som ett resultatkonto men kan samti dig t bet raktas som en distribu

tion skomponent och har ne da n k arakt er iserat s tillsammans me d övriga dis tribu

ti onskompon enter .

Uppgift en för företagets politik kan sägas vara att anpassa de olika kom pon en

t ern as storlek efter de ur de t individuella före tagets synp unkt (åtmi ns to ne på

kortare sik t) givna markna ds fak torerna, B-faktorerna samt allmäneko nom iska fa k

t orer lik som insti tutio nella och socio log iska förhåll an dena (eicke-eko nomlska f'ak

t orer»), så att högst a möj liga ne ttointäkt ernås un der den ti dsperiod för v ilken

p la neras ." I någon m ån kunna doc k , som ovan framh ållits, marknadsfaktore rna

och i viss grad även B-fakto rerna på längre sikt via komponenterna påverkas av

de individuella företag en eller, framför allt, gru ppe r av företag med liknande före 

t agspolitik.

D. K ar ak t eri s ti k av kom p o n ent erna

K arakteristik au tilluerkningskomponenterna

9. Fö r att en ko mpone nt skall kunna bli va föremål för en konkret ana lys bör

den de ls kunna defin ieras på ett så dant sätt, att in gen (rimlig ) t vek an upp st år om

v ad den inn efa ttar , och dels kunna m ät as - doc k ej nödvän dig tvis i abso luta t al.

Det t or de ibl an d vara t illfylles t m ed att ve ta ord ningsfö ljden m ellan kompo

nent ernas storlek hos olika föret ag eller i vissa fa ll kan ske t. o. m . grup pe r

av företag.

Som re da n nämn t s kun na ko mponenterna up pdelas i t illverkningskomp one nte r

1 De företagspolitiska åt gärdern a be tingas natur ligtvis av den effek t, de väntas sko la få
under de förutsättningar , som förv äntas.
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och distributionskomponenter . I detta av snitt kommentera s och defini era s till

verkningskompon enterna.

K omponenten Ft (T O) , tillverkningens storlek", kan i viss mån icke sägas vara en

renodlad tillverknin gskompon ent , var för den erhå llit bet eckn ingen Ft( 1'O). Den

m ät es i princip i kv antitativa enhete r. På grund av svår ighet ern a a tt erhålla

ett samlande kvantitativt mått på tillverkningens storl ek anvä ndes i den kon

kr eta an alys en tillverkningens förs äljnin gsv ärde, om vilket i allm änhet uppgift kan

erhållas. För angivande av den produktiva prestationens storlek vor e em ellerti d

föret aget s rö rä dlingsvä rde ett bättre mått , m edan tillverkningens för sä ljningsvä rde

synes vara ett bättre mått på den distributiva prestationen. Vid jämföre lser mellan

för et ag med olika lån gt driven v ertikal integration blir tillverkningens försäljnings

värde ett missvisande mått på den produktiva prestationen liksom för ädlingsv ärdet

skulle bli va på de distributiva prestation erna. Försäljningsv ärdet avser give t vis

endast de pro dukt er , vilka sk ola säljas, alltså icke halvfab rik at och råvaror, som

användas i tillverkningsprocessen.

I diagrammet har såsom enhe t för mätande av tillverkningens - och även

försäljningens -- storlek ~~vänt s värdet i standardpriser på de tillverkade och

f~r:.sålda var orna. Denna mätningsm etod är icke allti d tillfredsst ällande men alllid

m öjli g att anvä nda .

T 1, varusortime ntets storlek ), ang ive s helt enkelt genomantal et t illverkade olik a

':,aE~r. Vad som avse s med vara har behandlats tidigar e, hu vudsakligen i avsnit t

4. H är må endast ytterligare fr amhåll as , att det icke är av så st or betyd else vad

som kall as vara, om en viss produkt eller t yp av produkt räknas till samma vara

elle r såso m en vari ant av en vara. Huvudsak en är att varudefinitio ne n är kon se

kvent för de företag som sk ola jämföras och för de ändamål, vartill den sk all an

vändas i an alysen av ett företag . I den konkreta analysen syn as ofta ick e alltf ör

betydande svå righe t er finnas att med ledning aven konsekvent varudefinition erhålla

ett någorlunda entydigt mått på antale t tillverkade varor, alltså varusortimentets

storlek.

Medan varusortimentets storlek angive r produktionens uppdelning i abso lut a

tal m ät er 1'2, tillverkningsseri ernas (genomsn ill s-)längdl, , gra~ en av uppdelningen

av produktion en . Den förra komponenten är huvudsakligen av intresse m ed hän

syn till de dist ributi va prestationerna, den senare huvudsakli gen m ed h äns yn

till de produktiva prestationerna. 1'2 erhålles genom division av t otala tillver

kade kv an t iteten m ed totala antalet tillverkade varor, definierade på samma sätt

som vid angiva nde av varusortimentet s storlek . Kvantiteten m ät es därvid i fy

siska mått, t. ex. met er eller kvadratm et er v ävnad , antal väfttråd ar (sko tt), par

skodon o. s. v . Vid en blandad produktion kunna ofta bet ydande svå righe te r

uppstå at t erhålla ett lämpligt mått på de producerade kvantitet ern a. Ibland torde

m ed fördel mått av teknisk natur kun na användas, t. ex. ant al gånger en viss

eller vissa viktigare tillverkningsprocesser utförts . I fråga om de distribu-

l Unde r en viss ti dsperiod - i den kon kr et a analysen av red ovisnin gst eknisk a skäl och på
grund av säson gväxlin garn a lämpligen ett år.
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tiva prestationerna förefall er ofta tillverkningens försäljningsvärde vid oföränd

rade priser kunna användas som ett mått på de tillverkade kvantiteternas storlek .

Icke sällan torde tillverkningsseriernas genomsnittslängd såsom ett av måtten

på de produktiva p restationerna lida av den bristen att en olik a fördelning av

t illverkningsseriern a av varierande längd men m ed samma genomsnittslängd kan

innebär a olik a produktiva prestationer. Likaså kan framställningssättet för olika

varor skilja sig i flera eller färre produktionsprocesser, vartill hänsyn måste tagas

vid bedömningen av vad en förändring av tillverkningsseriernas längd betyder

ur produktionssynpunkt.

T 3, tillv erkningens oriqirialiietsnin å, angiver de tillverkade produkternas relativa

sä rart. E tt mått på dennas storlek är grad en av konsumenternas villighet att

ersätta ifrågavarande vara med andra varor (substitutionsgraden) , som fylla

»samma» t eknisk-fysiska behov. I allm änhet synes det vara mycket svå rt att

m äta originalitetsnivån . I vissa fall kan kanske ett konkret mått därpå erhållas

med ledning av uppgifter om de prisskillnader, som kunna uppstå mellan nä rlig

gande och i övr igt likartade produkter, men prisskillnaderna kunna även bero av

andra orsaker. E tt grovt mått på originaJitetsnivån torde man ibland kunna erh ålla

genom att låta ett antal fackmän ordna det aktuella varusortimentet efter or igina

lit etsnivåns höjd . Rangkorrelationsberäkningar, eller åt minst one grupprangkor

relationsberäkning ar, kunna där efter utföras . Beräkningen av ori ginalitetsnivåns

- liksom kvalitet snivån s - höjd synes icke sällan underlättas därav att före

tagens hela tillverkning befinner sig på ungefär sam ma ori ginalitets - och kv ali

t et snivå . Beträffande textila delbransch er, se härom avsnitt 7 i kapitel 4. Oftast

torde m an dock enda st kunna bilda sig en allmän uppfattning i grova dr ag om

ori ginalitetsnivåns höjd.

Oft a synes originaJitetsnivåns bet yd else bed öm as olika av olika grupper. Fack 

män torde icke sällan vara benägna att öv erskatta den vikt konsumenterna fäst a

vid en varas or igina lit et. Vid utformningen av produktionsstrukturen är det emel

lertid den av fackmännen omfattade åsikten, som främst har betyd else.

1'4, tillverkningens kv alitetsnivå, avs er de tillverkad e! produkternas beskaffenhet i

tekniskt-fysiskt avseende, såsom passform, slitstyrka, förmåga att motstå väta,

ben äg enhet att skrynkla, färgäkthet o. s. v. Sv årigheterna att sammanväga värdet

av olik a fysi ska egenskape r hos en var a - och därmed erhålla ett samlande mått på

dess kv alitetsn ivå - synas ofta bli m yck et stora. Icke sällan påv erk ar kvalitets

ni vån originalitetsnivån , vilke t starkt försvårar möjligheterna att genom uppgifter

om eve nt uella prisdifferenser kunna erhålla en uppfattning om originalitetsnivåns

re sp ektive kvalitetsnivåns bet ydelse.

Svår ighe t erna att m äta originalitetsnivåns höjd synes beträffande av m ånga

konsumtionsvaruindustrier framställda varor utgöra ett allv arligt hinder för genom

förandet aven konkret st rukturanalys, då originalitetsnivån säk erligen icke sällan

utgör en icke ovikt ig komponent i företagsstrukturen. Samma svårighet synes ,

eh ur u icke i lika hög gr ad , gälla kvalitetsnivån .

l Under en viss tidsperiod , se även not p å sid. 63.
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1'5, leveranslidens längd, av ser den tidrymd, som förfly te r m ellan de tidpunkter

då den specificerade best älln in gen delgivits före t age t och då de best äll da varorna

sko la levereras. Denna ko mpo nent är av mycke t sto r bet yd else frä mst för t illverk 

ningspl anerin gen m en också för distribution en , ehuru kan sk e icke i lika hög grad .

Lev eranstidens län gd kan ofta vara svår att mäta , eme da n mån ga grä ns fa ll

kunna uppkomma, sås om att en best ällning utan .definiti v , de talje ra d sp ecifikation

ingår (s . k . blockorder etc.). Tillverkning p å lager inneb är st ora förd elar m ed

h än syn till t illverkning spla ne ri nge n och bör i detta h än seende lik ställas m ed en

m yck et lån g leveranstid . La gerhållningen m edgiver m yck et korta lev eranstider

men innebär samtidigt ett r isktagande p å grund av ev . förä ndringa r av efte r

frågans inriktning likso m kostnad er för lage rhålln inge n såsom sådan .

Omfattninge n av de förän dr in gar i lev eran stidens längd, som uppkomma på gru nd

av öns kemål frå n kunderna, sku lle kunna kallas lev eran stiden s st abilite t. Eh ur u

d enna ibla nd ka n vara av ga nska stor betyd else har de n i de t följande ick e redovisats

so m en särsk ild ko mponent utan repr esenteras av kompon enten leve rans ti dens län gd.

K arakierisiik av dislribulion sk omponenlerna

10. Dist ributionskomponenterna ku nna i h ög grad, ehuru icke i lika h ög grad

som t illverk ningskompone nte rna, påverkas av för et aget s politik . Distribution sk om 

pon enternas sto rlek är bero ende av, förutom tillv erkningsk omponenterna, fr ämst

m arknad sfaktor erna och troligen av ur företaget s sy npunkt t ämligen givna förhål

landen såsom h andelns st rukt ur och äve n ett flertal öv riga B-fak t orer . Ofta t or de

di st ribu ti onsk ompon en t ern as storlek i ick e ob et yd lig utsträckning vara en pro dukt

av de n hist orisk a utvecklingen och även påverkas av andra ick e-ekonomiska faktor er.

E tt m ycket st ort antal kompon enter ing å i dist ributionsstrukturen . F ör v in

nande av öve rs kå dlighe t h a här endast an givits fyra dist ri butionskomponenter , v ilka

i st or uts t räckning syn as vara representativ a för övriga kompon enter.

Dl , försäl jning per k und (och år), utgör en »samlingsrubrik» för de distributiva

p rest anda , som k unna uttryckas i genoms nittssto rleke n av erhållna order och ut

förda lever an ser. Förhåll andet m ellan ant ale t order resp ektive leveranser och

storleken av försä ljnin gen p er kund och år t orde varier a r elativt litet m ellan företag

tillhör and e samma delbran sch när det gäll er samma slag av kunder- m en vara av se

värt oli ka för olika delbransch er . Som B-faktor h ar därför angivits »ant al or de r

och antal lever anser p er kund och ån (B4).2 Antal et orde r och lev eran ser varierar

vanlige n icke proportionellt m ed sto rleke n av försälj n ing en p er kund utan är r ela 

ti vt mindr e ju stö rre försä ljni nge n per kund och år är. Orde r- och lever an sst orl ek

växer alltså m ed stigande för säljning per kund och år.

1 Fö rsäljningen s för delnin g på olika slag av kun der utgör en annan dist ri butionskom ponent ,
som ko mpl etterar de n h är beh andlad e. Se nedan .

2 Disponent , civ ilekonom J . E . Lea nde r ha r påpekat att i fråga om skoindust rien 134
b ord e behandlas som en dist ributionskom pon ent. Antalet orde r res pekti ve leveran ser vari era r
n ämligen in om de nna indust ri avsevärt i förh åll ande till storleken av för säljnin gen per k un d
och ut gör ofta ett vi ktigt led i föret a gsp olitiken .
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F örsäljni ng per kund och år beteck nar he lt enkelt genoms ni ttliga försä ljnings

kvantiteten (i den ko nkre ta an alysen av pr akti ska skä l i stä llet genoms nittliga

försä lj nings beloppet ) pe r kund och år vare sig kunderna äro detaljister elle r

grossiste r, kommer siella förbrukar e (ex empelvis konfektio nsfabriker i förh åll an de

t ill väveri er, skofabrikanter i förh ållande till ga rverier) eller kom bin ation er av

dessa. Där emot sy nes m an vid bedöm ningen av denna komponent icke utan vidare

kunna jämför a företag m ed och utan försäljning ti ll allmä nheten . Äger ett före tag

egna detaljaffä rer t ord e dessa i den prakti sk a analy sen lämpligen be t ra ktas såsom

detaljistkunder , ehuru detta icke är fullt tillfredsställ ande.

I den konkret a strukt uranaly sen bör lämpligen försäljningen pe r kund i olik a

kundkategori er regi st reras. Ännu bättre hade varit uppgifter om försäljningens

sto rlek per kund i olika kategorier fördelad på ett antal sto rleksklasser . Sådana

uppgifter äro eme llertid myck et svåra att erhålla.

Distribution skomponenten för säljning per kund och år kom pletteras av distri

butionskompon enterna D Z, direktförsäljn ingens relativa stor lek ], som repres enterar

för säljningens fördelning på olika kundkategori er , och D J, ant al ku nderF Direkt 

försäljningens re la tiva storl ek (D2) avse r försäljningens inriktning i förh åll ande

till kon sumtion en. E n öve rflyttning av försä ljningen exempe lvi s från grossister

till detaljister (en ärmare konsumtion en») innebär en ökning av denna komponent.

E tt b ättre mått än direktförsäljni ngens relativa storlek utgör försäljningens för 

delning på olika kundkate gorier , varom uppgift ofta kan erhållas, och som även

använts i utredningen om de t extila in du stri ernas struktur. Likaledes är antalet

kunder i olika kategor ier mera signifikativt än t otalantal et kunder. Up pg ifte r

h ärom kunna ofta erhållas och ha ocks å använts i strukt ur ut re dningen om de t ex

til a industri erna. Se härom av snitten 10 och 13 i kap it el 4.

Angivna, i distribution sstrukturen ingåen de, kom pon enter av se närmast försä lj

ningsstrukturen . I distributionsstrukturen innefattas emellerti d även motsvar ande

kompon enter på inköpssidan: »Iörs äljn in g» utbytes mot »ink öp », »kund: m ot »le

verant ör», De sålunda ändrade tre kom pon en t ern a sy nas ge en god bild av distri

butions strukturen på inköps sidan. Sa mbandsför hålla ndena öv erens st ämma emeller

tid endast delv is m ed de i diagrammet redovi sade. I fr åga om de expedi tio nella

kostnaderna lik som i fr åga om sj älva inköp sarbet et torde fördelarna ur kostnads

sy npunkt vara i sto rt sett desamma som på för säljningssidan. Bet rä ffa nde m öjli g

h et erna att erhå lla ett ur för et agets synpunkt fördelaktigt pris sy nes eme llerti d mot

satta förhållanden gälla .

Som en fjärde komponent i dis tributions strukturen har an givits D4, f ör säljnings

främjande. I denna inne fattas alla de försäljnings frä mja nde åtgärde r av olika slag ",

vilka icke ingå i tidigare nämnda tillverknings- och distributionskomponenter , sås om

r eklam och prop aganda.

Tidig ar e har framhållits svårighete n at t dr aga någon skarp grä ns mellan pro du kti ons- och
distributi onsst ruktur eri. I litteraturen om monopolisti sk konkur rens framhå lles - och ot viv el
akti gt med rätta ur t eoreti sk-analytisk sy np unk t - vikten av at t skilja mellan åtg är der, som

1 u nde r en v iss tidsperiod , se även not på sid. 63.
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förorsak a försälj nin gskostnad er och som för orsak a pro duktio nskostna de r. E nligt Cha mberlin,
a. a., (särskilt kapite l VI ) äro de förra så da na , vilka »adapt t he demand t o the product » och de
senare så dana, vilka »ada pt the produ ct t o the dem and»(sid . 125). Det förefall er emellertid hopp
löst att efte r dessa grun de r dela upp ett före t ags verksam he t i tv å grupper av åtgärder . Åts kil
liga åtgärder måst e hä nföras till b åd a grup pe rna på en gå ng . Vilk a å tgärder, som inn eb är a
anpassning av pr odu ktionen efter efterf rågan eller efte rfrågan efter produkti onen, synes också
bero p å h ur originär eft erfråga n an ses vara. Sk all t . ex . en åtgärd för utformning av en v ara,
så att denn a blir mera originell och »iögonfa llan d e», anses va ra en anpassning av pr odukten eft er
efte rfrågan och ett medd eland e att en viss va ra finn es att k öpa på v iss pla ts (t. ex . i form aven
uteslutande informativ annons) en åtgärd för an pa ssnin g av eft erfr ågan eft er var an - eller
tvärtom? Eller sko la bå da eller endera av åtgärderna anses var a hänförliga till båda alte rnati ven?
Är en utfyllning aven kollek tion med ett visst sorti ment ko mp letterande m önst er, varigenom
försäl jningen av an dra va ror i ko llektionen underl ättas, en åtgärd h änf örl ig till först a eller and ra

gruppen - eller till båda?
Ur det individ uella för et aget s sy np unkt sa lmar det i s tort sett intresse för utformningen

av för et agsst rukturen om en viss åtgärd är ett ertr åge- eller utbudsan passande. Bå da slage n
av åtgärder kunn a leda till öka d försäljning eller öka t pri s eller båd a och äve n till ök ad e

kos tn ade r.

Ff (DO), försäljningens stor lek} , är i diagrammet lik a m ed Ft(TO), tillverkningens

storlek, emedan lagerhållningen i förenklande syfte antagits oför ändrad. I verklig

heten förekommer ju emellertid st ändigt förändringar i lagerhållningen . Ff kan

anses st å på gr än sen mellan eller snarare på en gång vara en distributionskomponent

och ett resultatkonto . Samtidigt som förs äljningens st orlek , t. ex. på grund av stor

driftens fördelar äv en på distributionssidan , är en viktig komponent i distributions

st ru kt uren, utgör målet för för et agspolitiken att maximera nettointäkten, som är

lika med skillnaden mellan försäljningens storlek multiplicerad å ena sidan med in

täkter pe r enhe t och å andra sidan med distributions- plus tillverkningskostnader per

enhet: Ff xI -Ff(Kd +Kt).

E . Karakteristik av faktorerna

Korokieristik av marknadsjaklorerna
H. Den för företaget rå dande efte r frågesit uati onen bestämmer det ömsesid iga

sambandet m ellan storleken av försålda varukvantitet er i det av föret aget förda

sortimentet, varupriser och försäljningsfrämjande åt gärder. Den eft erfrågesit ua

tion, som är av intresse för för etaget, är efte rfrågan på företagets produkter från

d ettas om edelbara kunder (närmaste led), vilken kallats den ~,~mersiella varu

efterfrågan, eftersom tillverkningsföretag av här behandlad typ oftast sälja till mel

~~härider och icke direkt till kon sumenterna (slutliga förbrukare). Efterfrågan

fr ån konsumenterna, som har betydelse endast därigenom att den påverkar den

kommersiella varueflerfråg an, kallas den l'2.I2..sur.nt~va ':yaru efterfrågan . I den mån

ett för etag sälj er direkt till konsumenter sammanfaller den kommersiella och den

konsumtiva varuefterfrågan .

Vid anpassningen av produktions- och distributionsstrukturen efter den rådande

eft erfrå gesitua ti onen är följ ande av intresse: dels varuefterfrågans storlek (allt så eft er

1 Unde r en vis s tidsperiod, se äv en not p å sid. 63.
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Ir ågekurvans- avs tånd frå n x- och y-axeln), dels varuefterfrågans elas tici tet (efler

frågekurvans lutning), d. v . s. kort sag t relat ionen mellan de efte rfrågade kvan 

tit et ern as sto rlek vid olika priser och försä ljningsfrä mjande åtgärder, och dels hur

efterfrågan förändrar sig i tiden i båda nyssnä mnda avseenden, varueft erf rågan s

stabilitet. Efterfrågekurvan s läge och form har relev an s inom de gränser, som äro

akt uella med hän syn till utformningen av produk t ions- och dist ributi onsst rukturen .

På gru nd av de sto ra möj lighe te rna t ill variation fra mfö r allt av produktio ns

strukturen är eme ller tid de t aktuella om rådet på efterfråg ekurvan relativt sto rt,

om planerings per iode n är lån g.

I diagrammet har eft erfrågesit uati onen beskriv it s geno m att införa i första ha nd

fyr a marknadsfaktorer : kom me rs iella uaruetterj r äqans elasticite t (M l ), kommersi ella

(och ko ns umtiva) oarue jler iråqans stor lek (M 5), k ommersi ella uarueit ertr åqans sta

bilitet (M3) och tö rsä ljningsmotstånd (MG) . Därjämte ha såsom särskilda faktorer

ang ivit s ko ns um iiua oarueiterjr åqans elasticitet (M2) respektive stabilite t (M4). De n

konsumtiva va r ucfte rfrågans st orl ek har i förenk lande syfte endas t mark erat s

geno m att placeras i diagra mmet tillsammans m ed den ko mme rsiella va ruefte r

fr ågan s storlek (M5) .

K ommersiella och ko ns umtiva varueft erfrågans storlek påverk a var andra ömse

sid igt. I första hand sy nes man söka anpassa den kommersiella efte rfrågan efter

den konsumtiva efterfrågan, sådan den bedöm es komma att bliva. Seda n dc

»k ornm ersiella» köpen utförts söker m an emelle rti d på olika sät t påverka den

konsumtiva efterfråga n för att i möjli gaste m ån neutralisera verkningarna av

eventuella felbed ömningar av denna. Detal jh andelns mö jligheter att inverka på

den konsumtiva efterfrågan torde oft a vara ga nska st ora . H är har komm ersi

ella och ko nsumtiva varue fterfrågans storlek förutsatts lika , vilke t syn es vara

realis tiskt på något längre sikt. På kort sik t m åst e man däremot, för att de nna

föru t sättning sk a1l gä lla, bortse från de ti dsförskjutningar - ibl and spekulativa 

och de sk illnade r i öv rig t, som föreligga m e1lan den kom m ersiella och den kon

sum liva varuefte rfrågans st or lek. Som framgår av avs nitt 16 i kapitel 4 före

fa1ler den av t ex tildet aljhandeln förväntade konsumtiva efterfrå gan och därpå

baserade inköp sk ilja sig ga ns ka väs entligt frå n den i verklighe te n »framkorn

mande» efte rfrågan . De regelbundet å te rko mmande s. k . realisation erna i det alj 

han deln få i sto r utst räckning betniktas som en följd härav.

Genom att till fak torn ko mmers iella varue fle rfrågans elastici te t (liksom kon sum

li va va ruefte rf rågans elas ticitet) h än föra endast förä ndringa r i efte rfrågeelastic i

t et en, allt så förändringar av efte rfrågek urvans lutning, varvid ingen föränd ring

t än kes inträffa i kurvans l äge i den punkt, som best ämmes av det aktuella prise t

r espek tive avsatta kva nti te te n, h ar denna kunnat helt skiljas från den komm ersiella

(respek tive kon sumtiva) varueflerfrågans sto rlek. De nna avser å terigen endast en

förs kjut ning av hela efte rfrågekurvan. Därigeno m blir det lättar e båd e att illu strera

och beskriva efterfråges it ua t ionen.

l I ett t illägg t ill detta av sn itt läm nas några kom men tarer till in nebörden av att beskriva
eft erf råge sit uationen med hjä lp av efter frågekurvor.
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Il ela e{ter{råges itua tionen, alltså både i {råga om naru eiierir åoans elastic itet och stor

lek , avs er sit ua tionen ur företagets syn p unkt och hela det av {öretaget tillverkade oaru

sortim en tet på det {ör {öretaget akt uella {örsäljningsområdet. Detta är för de sve nska

t extilföret agen i sto rt sett lik a m ed den svenska marknaden ; för de minst a för e

tagen do ck ibl and endas t en del av denn a.

D et är orealistiskt att, såsom sker i litt eraturen om monopolisti sk konkur rens,

be trakta efte rf råg esituatio nen för endas t en vara åt gånge n. Härigenom undan skym

m es bl. a . de bet ydande möjlighet er , som ett för etag har att inverk a på sin eft er

frågesit uatio n icke genom förändringar av priser eller varornas utformnin g eller genom

s. k . för säl jningsfr ämj ande åtgärder i tradition ell mening utan genom att anpassa

såväl sorti me nte ts sammansättning som dess st orlek .

Varu eft erfrågans elasticite t och storlek för det av det individuella föret ag et till

v erkade sorti mente t kan t eoreti skt berä knas genom att ad dera efterfrå gekur vorn a

fÖJ; de i sortiment et ingåend e individuella varorna. Man m åst e eme llerti d be

ak ta, att eft er frågesi tuati onen för de indiv iduella varorna blir annorlunda, då de

säljas tillsamman s i ett sorti ment än då de sälj as individu ellt. Både kompletterande

och konkurrerande efterf rågan för ekommer m ellan va rorna i ett för etags sorti me nt ,

och denna är säkerligen stö rre , då va rorn a sä ljas samtid igt.

Efter dessa inl edande sy npunkte r på efterfråges it ua tio nen lämnas nedan en ka

rakter istik av va r och en av marknad sfa ktorerna för sig.

Markna dsfakto rn M1, kommersiella oarueii erir åqon s elastic itet , bet ecknar pris

och/elle r kvalilet s- och/eller försäljningsfr äm jan deelasti citet en oberoe nde av or

sakerna t ill dennas beskaff enh et. E me da n den ko mmers iella varueft erfrågan i sto r

utsträck nin g är starkt insti tutionellt bunden - kunderna äro van a vid viss a pris

klasser, v id vissa försä ljare, vid att köpa varor av viss »k ar aktä re och från vissa

säl jare o. s. v . - torde efte rfrå gan åtminstone på ko rt are sikt vara i olika hög grad

känslig för förändringar av priser och /ell er kvalitet er och/e ller försäljningsfr ämj ande

»upp åt och ned åt». Om t. ex . vid en prissänkning på tio procent, den efte rfrå gade

kv antitet en stiger endas t med fem procent, så komme r en motsvar ande höjning

inte att få relativt lika liten inverkan på den efterfrågade kvantite te n: en höjning av

priset m ed ti o procent m edför inte en sänkning av den efte rfrågade kvantiteten

m ed un gefär fem procent utan mycket m era , kansk e ti o procent. Det är svår t

a tt komma ur de t r ådande efterfrågeläget. E ft erfr ågan s elas ticite t på kor t ar e sikt

skulle kunna grafiskt antyda s på sätt som skett i omstående diag ram.

Det bör dock understryk as , att det är mycket osä kert huru därmed för håller sig

och att ovannä mnda förhålla nde endast gä ller på kortare sik t m en dock så lång sikt ,

som ofta - eller kan ske vanligen - torde vara aktuell vid pla neringe n i ett företag

av för säljnings- och tillverkningspolitiken för en säs ong. På län gre sikt torde eft er

fr ågekurvan ha ett m era traditionellt utseende m ed v anligen un gefär lika st or k än s

ligh et hos efterfrågan vid förändringar uppåt och ned åt inom akt uella grä nser.

Det behöver knappast framhållas här , at t det i den konkret a an alysen ofta är

svårt att sk ilja mellan olik a »eft er f'r ågcslt u a t ione r» liksom att öve r huvud taget få

något begr epp om dessas utseende. Konkret a unders ökn ingar ha endast företagit s
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Intäkt/enhet

Gällande
pris

L __----JL- _

Försåld kvant itet Färsä ljningens
st orlek

Ek=komme rsie lla efte rfrågan på relat ivt ko rt sikt .

Diagram 3. Företagets efterfrågesituation på kortare sikt.

av den konsumtiva eft erfrågeelasticitet en och blott av m ycket st ora varugrupper

(såsom t extila b ekl ädnadsvaror sa m t skodon) - st örre än som in går i ett företags

varusortiment , om man bortser från liv sm edel." P å grund av up pgiftsmat eri alets

otillräcklighet och osä ke rhe t får därför både en ana lys och en beskrivning av efter

frågesituationen i sä rskilt h ög grad karaktären av hypotes.

Marknad sfaktorn M6, j örsäljningsmotstånd, bet ecknar det förs äljningsmotstånd,

som b eror av hur st or del av total a förs äljningen av det akt uella varusortimentet

på m arknad en (varuområde t) för säljningen frå n et t för et ag utgör .

Av allt att döma är efte rfrå gekurv an för det individuella för etaget i de t extila

industriern a och säk erligen äv en i industrier av liknande typ icke fulls tän digt elas

tisk. Till gängliga data för efalla därutöv er antyda, att elasticite ten inom efte rfrå ge

kurvans akt ue lla gr änser t enderar att bli mindre då den av ett föret ag förså lda kvan

titet en av en vi ss vara eller v arugrupp växer utöv er en vi ss grä ns i förhållande till

förs äljningen på h ela marknaden . Det är emellertid att märka, att förs äljn ings

motstånd uppkommer så snart efterfrågekur van inte är fullkomligt elastisks och

förutsätter inte en eft er h and avt agan de efte rfrå geela st icite t , som dock accentuerar

för säljningsmotståndet.

Innebörden av det ökade förs äljningsmotst åndet syn es kunna tolkas på följande

sä t t. Efterfråg ekurvan för en viss v ara eller varugrupp p å marknad en best ämmes

bland annat av i vilken utsträckning varan eller varugruppen kan substitueras för

an dra varor eller v arugrupper . Varje föret ags v aror eller v arugru ppe r skilj a sig

någ ot litet från andra liknande v aror eller varugrupp er fr ån andra, konkurrerande

1 Den k onsumtiva eft erfrågans pri s- och inkom st ela sticit et för t extilva ror har behandlats i
kapite l 10.

2 D. v. s. efte rfrågee la sticite te n är mindre än oä ndligt stor .
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för et ag (man säge r i prak tiken att det är »sam rna» vara eller varugrupp men olika

»karaktä r »). Alltefters om försälj ningen aven vara eller varugru pp utvidgas ökas

b enägenhet en hos köp arna att övergå till andra liknande var or ; man kommer efte r

han d fr am till allt t v eksammar e kundgrupper och man t vingas att uppsök a och sälja

till allt mindr e kunder - anti ngen vilkas totala omsättni ng är min dr e eller som äro

int ressera de av en allt mindre del av det av tillverknin gsför et aget förd a sor t ime nt et

eller bå da . Detta m edf ör att eft er frå gekur van lutar sne tt nedåt till hö ger ur varje

för etags sy npunkt och detta innebär att det blir allt svå rare att sä lja mera av varan

ju stö rre kvantit et en blir (ju längre till höger m an kommer på efte rfrågekur v an).

P å gr und av den starka institution ella bundenhet en till kundern a är det t änkbart

p å kort sik t a tt olika för et ag h a »likadana» efte rfrågekur vor för samma varugrupper

m en av sätta olika män gder av varugruppen och därför befinn a sig på olika punkter

p å sina respektive efte rfrågekurvor . Ju längre till h öger på efte rfrågekur van desto

stö rre blir för säl jningsm ot ståndet för varugruppen i fråga - och för de t av för et ag et

förda sortime nte t.

Inneb ör den aven ökni ng av varusortimentets sto rlek vi d oförä ndra d försäljnings

vo lym är att m an flyttar det ak t uella läget p å efterfrågekurvorna för de individuella

varorna eller v aru grupperna längre till vänster , vari genom man ernår minskat

för säljningsrnotstån d och , cete ris paribus, en ökning av efte rfrågans sto rlek för hel a

sortimen t et , som ju erh ålles genom att addera efte rfrågan för de individuella varorna.

Hur sto r ökning av v aruefter frågans st orlek en ökning av va ru sort ime nte t

m edf ör beror på v aru efterfrågans elasticitet, för vilken förs äljningsm ot st åndet i viss

mån är ett uttryck . Ju lägr e elasticitet ju mera betyder försäljningsmotståndet.

Ju stö rre för säljningskvantitet en är i förhållande till den totala förs äljningen av

det ak t ue lla varusorti me ntet p å m arknaden (v aruområd et ) desto st örre är förs älj

ningsm otstån del. E n liten m arknad innebär alltså i och för sig st ort försäljnings

rnotstånd, vilket är en v ikt ig orsak till skillnaden i t extilindust riens struktur i

Sv erige och i t. ex . USA - och mellan strukturen hos h emmam arknads- och

ex po rti ndus trier .

F örs äljningsm otst åndet beh över inte taga sig uttryck i prissänkning, det kan

också t aga sig uttryck i att man sök er kompensera det genom at t öka sina försälj

ningsan strängningar på olika sä t t.

Försäljningsrn otstånd (t rö gh et ) vid ökad andel av marknaden sy nes vi sa sig på

ett flertal olika sä t t. Bl and annat har beträffande förs äljningen av t extilvaror kun

nat konstater as att för säljningens storlek per kund i förhåll ande till va rus or ti men 

t ets st orlek minskar, då företag ets andel av marknad en up pnår en vi ss storlek",

då äve n åt min st one en antydan till minskning av förs äljningen per förs äljare i för-

1 En minskning i tillväxt en av försäljningens storlek per kund i förhållande till t illväxten
av varusortimentets storlek behöver i och för sig icke bero på ett större försäljningsrnotstånd. Det
ka n bero på ett medvetet strä ngare urval av kunder t. ex. genom att eliminera dem som ligga på
långt avstånd från de ordinarie försäljningsrutte rna eller som av någon orsak inte anses tillräck
ligt attraktiva som kunder. Försäljningsmotståndet behöver ej alls visa sig genom minskning
av försäljningen per kund, vilket kan kompenseras genom t. ex. ökat försäljningsfrämjande.

71



håll an de ti ll försälj ningen pe r ku nd- kan observe ra s. Detta sy nes i stor utst räckn ing

bero på handelns st ruktur . Angående försäl jningsm otst ån d i v issa t extila del

branscher, se ka pite l 4, avs nit t 15.

Om M2, konsumtiva oaruejierir åqons elastic itet, behöver endast till äggas att denna

i ana logi med kommersiella varuefte rfrågans elasticitet avse r ko ns umt.ionsef t.erf r å

gans kän sligh et för förä ndr ingar såvä l i pri s som kvalite t och för säljnin gsfr ämjan de

vilka för övrigt vanligen icke kunna sä rsk iljas . Över hu vu d t aget finnas enda st

vissa allmä nna uppgifter om denn a fa kt or, v ilka i huvudsak v isa att efterfråge

elas ticitete n är förhåll an devis hög äve n på så st ora varugrupper som t extil a bekläd

nad sar tiklar , sko don och varor som smö r, mj ölk etc.s Se vidare beträf fande t extil 

va ro r kapitel 10.

M5, kommersi ella och kons um tiva varu ejterfr åqan s storlek, angive r de kvantit et er.

som kunna säljas v id olika priser och försäljnings frä mjande . E n ökning av eft er 

frågans storlek innebär alltså, att (vid oförändrat försäljningsfrämja nde) vi d varje

pris en stö rre varu kvanti te t kan säljas än tidigare och att varje avsatt kvant ite t

ka n säljas till ett högr e pris än tidigare. Den kommersi ella varueft erfrågan s st orlek

in nefattar naturli gt vis endast den kommers iella varueft erfr ågan , d. v . s. den ur för e

t aget s sy npunkt om ed elbar a efte rfrågan (fr ån närmast e köpare) ; den ko ns umti va

var uefterfrågan innefattar efte rfrå gan fr ån de slutliga förbrukarna. P å gru nd

av tidigar e i detta avsnit t gjorda antaganden öve renss t ämmer i dia grammet den

effekti va kommersi ella och konsumtiva varuefterfråg an s st orlek .

MS, kommersi ella uaruejterfr åqans stabilitet, avser de förändringar i efte rf rågesitua

t ione n av olik a slag , som inträffa i tiden. Ju mindre förändringar desto stö rre sta

bilitet. Den redo visade stabilitet ens storlek beror också på län gden av den tids

period, för vilken stabilitete n redovisas ;

Stabilite te n be ror till sto r del av distributionsstrukturen. Om t. ex. ett föret ag

försälj er hela sin tillverkning till tre grossister , som köpa lik a mycket , inneb är ett

1 I R. G. Cowan, Sa les Analys is from the Mana gem ent St an dp oint , Unive rsi ty of Chicago Pre ss, .
Chicago 1938, lämna s n ågr a intressanta sifferexempe l på ökat f örsälj ningsmo tst ånd . Med led

nin g av uppgifte r om ett stort föret ags försäljning av vissa liv sm edel i t olv i olika av seende my c
ke t likartade försäljningsdist rikt ha r n edan st ående t ab ell öv er förh ållan det mellan antal förs äl 
jare per in vånare och försäl jn in gens storlek pe! in vånar e sa mmans t ällts (sid . 107).

No . of salesmen per
100 000 people

l

2
3
4

Annual sales p er
cap it a (un its)

6,4
12 ,6
17,2

20,8

Margina l incr ease
in sales (units)

6,4
6,2

4,6
3,6

Ett på basis av samma siffermat erial up pg jor t pun kt diagram över försäljningens sto rlek per
för sälj are och ant al försälj ar e per 100 000 in vån ar e för sa mtliga tol v distrik t visa r en av sevärd
min sknin g av försäljningen p er försälj are då antalet försälj are per person växe r.

2 E n ber äk ning av efterf rågan s pris- och inko mstelas ticitet för ett antal livsm ed el och vissa
an dra varugr upper h ar utf ört s av pro fessor I. H. Wold och publicera ts i State ns offen tli ga
utr edningar 1940: 16, E fter fr ågan på jordbruksprodukter och dess känslighet för pris- och inkom st

förän dr in gar.
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bortf all aven grossist en avs evär d minskning av efter frågan, m edan detta skulle

betyda mindre om före tagets försäljning vo re uppdelad på 30 grossister, som k öpa

lik a mycket. Riskfördelninge n är bättre - varuefterfrågans stabilit et stö r re -- i

det sena re fallet. Stabilite te n b eror också på konjunkturkänsligh et en hos eft erfrågan

på de av föret aget t illv erk ad e varorna , vil ken i sin tur påv erkar sto rleken av den risk

företaget löp er med hän syn till sina ku nd ers likviditet och solidite t.

114, kons um tiva varu ejlerjrdga ns slabililel, illu strerar förä ndringarna i den kon

sumtiva efte rfrågesit uatione n i ti den i ana logi m ed kommersi ella va ruefte rfrågans

st abili t et , som påv erkas av de n konsumtiva var ueft erfr ågan s stabi litet.

I sj älva verket ka n , såso m r edan framgått av detta avsnitt, efte rfråg esituatio nen

för ett företag icke tilHredsst äll ande beskrivas genom en efte r fråg ekurva, bl. .a . av

följan de skäl.

För det först a måst e m an håll a i minnet , att för ändringen av storleken av dc

efte rf rågade kvantitet ern a resp ektive prisern a icke är konlinuerli g. P å gru nd av L ex.

för ekom st en av vissa institution ellt betingade prislägen och det oft a jämför elsevis

låga antalet ku nd er hos ett för et ag kommer efte rfrågekurvan att bli diskontinuer lig.

För det andra - och detta är en allvarli g invändning mot illu strering av efter

frågesituati onen m ed kurvor avseende eft erfrågan fr ån hela föret aget s marknad 

kan man icke ens för ett indivi du ellt för et ag säga att det finnes en sammanhäng an de

marknad . Förutsättningen här för är att köparna av föret agets produkter ha över

bli ck över ma rknaden . Detta är em ellerti d vanligen ick e fa llet , eme da n den indi

viduelle köp ar en oft a icke vet vad andra köpare bet ala . De t för ekommer sålunda,

att olik a kunder sa mtidigt - allt så i praktiken under t. ex . samma försäljningsr esa 

bet ala olika priser för exa kt sa mma vara . De priser kunderna betala bero icke på

hur mycket som inall es köp es av vara n utan på hur myck et den individuelle kunden

köper av var an eller, kanske van ligast, av hela det saluförda varusortimentet.' På

detta sät t kan man alllså ick e erhålla en efterfrågekurva i traditionell m ening, vilken

som bekant förutsätter , att en viss kvantitet säljes till ett v isst pris, lika för alla

köp ar e. Man kan dock eve nt uellt kr ing gå denn a svårighe t genom att låta p ris

ax eln beteckn a det m ed försäljningskvantitet erna vägd a genomsnittet av de av

samtliga kunder bet alad e priserna för att ändå kunna få en bild av efterfrå gesit ua 

tionens utseend e både när det gä ller efterfrå ga ns st orlek i och för sig och efte r frågans

ela sticitet.

F ör det tredj e m åst e man vid beskrivning och bedömning av efte rfrågesituati onen

alltid på en gån g t aga hänsyn till tre variabl er : st or lek en av den efterfrågade kvanti

t et en , pri sets höjd och storleken av de förs äljningsfrämj ande åtgärderna . E n två-

1 Undan tag h är ifrån gäller då en va ra förbeh åll es en en da köpare (i fr åga om väv na der s. k.
solomö nster) , då emell ertid va ran förvandlas t ill en ny vara genom att en ny egen skap, exklu
siv it et , förlänas varan. E t t andra und antag utgöra kan sk e ib land s. k. sta pe lar t iklar, som sä ljas
i så stora kva nti teter, att det varken ur köparens eller sä ljarens synpunkt i och för sig spe lar
n ågo n roll hur mycket so m sälj es till en indivi du ell köp ar e. F örhandlings ski cklighete n ka n nog
ibl and också spela st or roll.
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dimen sionelI kurva kan ju emeller ti d icke på en gång registrera tre variabl er . I

stället skulle man b ehöva hela serier av kurvor över efte rfrågesit ua ti onen , varvid

två variabler skildrades å t gå nge n medan den tredj e förutsattes vara av viss giv en

st or lek för varje indivi du ell illu stration av efte rfrågekur van.

Fö r det fj ärde skall en tvåd im ension ell efterfrågekur va av se en ögonblickss it ua tio n .

P å grund av försäljningssättet både för textilvaror och skodon uppkommer ing a

sådana ögonblicks bilde r. Det t orde emellertid inte vara någon alltför allvarlig

a pp rox imati on att ersät ta ögonblicksbilden m ed en bild av eft erfrågan under en

förs äljningsperiod, eme da n förs äljningsperiod erna på grund av säsongväxlingarna

och av institutionella skä l äro avgränsade i tiden och infalla under i sto rt sett

sa mma tidrymd för alla företag i en delbransch. Det kan dock tänkas, att efte rfrå ge

sit ua tio nen förändrar sig under försäljningsperiod en och då är den gjorda approxi

mationen allva rligare. I diagrammet har förändringarna av efterfrågesituationen i

tiden mark erats med en sä rskild marknadsfaktor, varu efterfrågans stabilite t. För

ä ndr ingarn a i efter frågan påv erkas, såsom framhållits, i hög grad av län gd en av

den tidsp eri od , varo m är fråga.

För det femte inneb är beskrivning av efte rfrågesit uati onen för hela det av ett

fö re tag förda sortimentet genom en efterfr åg ekurva alltid vissa vansklighet er, eme 

dan konkurrerande och kompletterande eft erfrå gan föreligg er mellan de olik a varorna

i varuso rti me ntet. När man därför adderar efte rfrågekurvorn a för de olik a varorna

t ill en t otal efte rfrågekurva för hela sortimentet , mås te man komma ih åg att den

t ot al a efte rfrågekurva n skulle ha sett annor lunda ut , om de olika i sortimen t et ingå

ende var orna sålts var för sig . Detta förhållande är emellerti d ett st arkt arg ume n t

för att betrakta efterfrågesituationen för hela det av ett företag förda varusorti

m en t et på en gång.

Fö r det sjätte m öt er det bet änkligheter att beskriva för ändringar i efte rfråge

sit uat ionen genom .eff. erfrå gekurvor , då orsaken till förändringarna är ändrad ut

formning av varorna i sortimentet eller ändrad storlek elle r sammansättning av sorti 

m entet. I den m ån dessa förändringar innebära att ny a varor framkomma , kan ju

rätteligen ick e någon jämförelse med den tidigar e efte rfrå gekur va n ske. Och att

avgöra när detta är fall et eller ej, är , såsom berörts i flera sammanhang, i varj e fall

sy n ne rligen svårt.

Äv en om sålunda starka invändningar kunna riktas mot att beskriva i detta

k apitel behandlade t yper av efte rfrå gesit ua t ioner geno m exemplifiering med hj älp

a v efte rfrå gekurvor, ha deras pedagogiska förtj än st er ansetts så väsentliga , att så

dock ske tt i någon utst räckning.

Karakteristik av planeringsperiodens längd
12. E hur u L, planeringsperiodens längd , ick e har sa mma karaktär som övriga

företagsstrukturen ing ående kompon enter eller som m arknadsfaktorerna utan

s tället i viss mån utgör en sida i alla komponenter och faktorer, har den dock angivits

i diagrammet såsom en fak tor. I viss mån har den karaktär av B-faktor, då den i

någon utsträckning i likh et m ed B-faktorern a kan an ses vara av samma st orlek
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för före tagen i en de lbransch - med reservation för det infl y t ande icke-ekono

m iska faktor er kunna utöva. Sa mti digt påverkas den em ellerti d i hög gr ad av

B-fakto rern a .

P lane rings pe riode ns län gd avser längden av de n tidsp eriod, varmed m an r äkna r

vi d utformninge n av företagspoliti ken. Den är icke lik a lån g be t räffan de olika

de la r av för et agsp olitiken .! E n kl änningst ygsfabrikant plan erar t. ex . antagligen

större delen av varuko llektio nen endas t för en säsong men en omläggning av di stri

butionssyste me t för åtskil liga år. P lane rings pe r iode ns län gd va rierar också för

sa mma åtgärd m ellan olika varugrup per. Utf ormningen av va ruko llek tio nen för

klä nni ngar pl an er as t. ex. för en kortare pe riod än för m öbl er.

T ill sk illnad fr ån alla an dra faktorer - och kom pon enter h ar pla neringsp eriode ns

längd be tyde lse däri genom , att den påve rka r själva mål et för före tagets ve rksam he t.

På de tta sätt p åv erk ar planerings pe riodens längd he la st rukt uren. Att sträva efter

h ögst a möjli ga nettoin t äk t på kort sikt är t. ex. något annat än att sträva efter

högsta möjli ga nettoin täk t på lån g sikt. Både up pfattningen om kostnad er och in

t äkt er påv erkas. E n utvidgning av varuso rtime ntet kan t. ex. medför a vissa en

gångs kos t na der, v ilka sett på ko rt sikt (t. ex . en säsong) anses prohibitiva, medan

de på lån g sikt ligga in om det möj liga s gränser. Äve n efterf rågesit uation en är och

b edöm es olika p å kort och på lån g sik t, såsom redan fr amhållits i föregående av

snitt, varige nom uppfattningen om intäkterna påverkas. J fr också avsnitt 30.

P lanering spe rio dens län gd påverkas icke endast av B-fakto rerna utan också av

de allmäneko nomiska och ick e-ekonomiska faktor ern a . Till gån gen på ar betskra ft och

kapital utövar t . ex . ofta ett bet yd ande infl ytande p å planer in gsp eri od ens län gd

liksom för öv rigt det re la ti va behove t av kapital (som behandlats som en B-fakto r) .

In om före ta g med stora fasta anläggningar kan man inte planera p å lika kort

sikt som ino m företag med för hålla ndevis små fast a anläggningar. J u högre de fa sta

k ost nadern a äro desto län gre är pla nerings pe rioden. Av de icke-ekonomisk a faktorer,

som utöva infl ytande p å för et agsledningen må nämnas för etagsledn ingen s ålder

och t emperame nt.

I avsnitt 30 har äv en pla ne ring spe riodens längd ber örts i v iss utsträckning.

Karakt eristik av B-faktorerna
13. Som tidigare fr amhållits i avsnitt B kunna B-f aktorerna icke elle r en dast

obetydligt och p å län gr e sikt påverkas av de in dividuella för et agen . De äro i stort

sett lik a för alla för etag inom en delbran sch m en v ariera mellan olika delbran scher.

Dock k an B7, tillv erknings- och distributionst ekniska möjli gh et er , och därmed

också BB, behov av arb et skraft och k api t al , v ari er a mellan före tag av olika

s to rlek i samma delbran sch . Företagets sto rlek k an p åv erkas av före tagspo liti ken.

Gränse n mellan B-fakto rerna och de allmänekon omisk a faktorerna är i m ånga

fall flytande. De sen are äro liksom B-faktorerna i sto rt sett lika för alla före t ag i

l E j heller dess läge i övrigt på tidsskalan , vi lket starkt synes försvå ra en periodana ly s 
e n fråga som av utrymmesskäl ej kan beh andl as här . Jfr E . Lindahl , S tudies in the Theory
o f Mo ney and Capiial, London 1939, sid. 54 ff.

2 Ut om de icke-ekonomi ska.
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en viss delbransch men äro samtidigt - till skillnad från B-faktorerna - också i

stort sett lika för flera delbransch er .

B-faktorerna kunna indelas i två grupper: de som huvudsakligen ha inflytande på

efterfråg e- och distributionssidan (Bl-B6 och del av B7) och de som huvudsakligen

ha inflytande på tillgångs- och utbudssidan (del av B7 samt B8) .

Bl, konsumtionens oariationsbredd-, betecknar konsumenternas krav på sortiment

inom en viss varugrupp, dels vid ett vi sst tillfäll e och dels i tiden (modevä xlingar).

Behovets variationsbredd är t. ex. st örre för dam- än för herrskodon och st örre för

kl änningstyger än för lakansv äv," Varor med stor variationsbredd vid en viss tid

punkt äro ofta starkt modebetonade och ha alltså även sto r variationsbredd i tiden .

Ibland kan emellertid stor variationsbredd i tiden tänkas medföra mindre krav på

variation vid viss tidpunkt. Modet tenderar att begränsa växlingarna i sortimentet

och sj älv a sortimentet, särskilt i fr åga om färger.

Detta framh ålle s i Pau l H . Nystrom, F ashion M erchandising, New York 1932 , sid . 83.
Professor Ny strom har ägnat st udi et av modev äxlingarna mycket stort intresse. I Econo 

mic s of Fa sh ion , Ne w York 1928, har h an lämn at följ ande spi ri t ue lla skil dring av modets be

tydelse, som han inte för efalle r underv ärdera (äv en om kansk e mod ets bet ydelse red an un
der 1920-talet va r större i Förenta St aterna än i 1930-talet s Sveri ge):

»Fas hlon m akes men shave ev er y day, wear shirts with coli ar s attached , t wo-button sack surts ,
four-in-h and ti es, soft gray felt hats, trouser s creased , - - - and low shoes all the year round.

It makes women wear less clothing than ever before in mod ern times. It cha n ges the ti nt of
the face powder , the odor of the perfume, the wav e of the hair , the position of the wai st lin e,
the len gth of the skirt , the color of the ho se, the hei ght of the heel s. F ashi on is a st ronge r facto r
than wear and t ear in displ acing aut om obiles, furniture, k it chen uten siles, pianos, phonographs,
r adio instruments and bath tubs. F ashion eauses all of this and at th e sa me time m ak es people
like it. To be out of fash ion is, indeed , to be out of the world.

Usefulness , durability, fastness of color , purity and other sim ilar quaIities a re st ill as funda
mental and important as they ever were, but the advances in methods of production and the
care exercised both by m anufacturers and distributors in giving the con sumer wh at he wants
makes ca reful con sideration by the con sumer upon these points largely un necessar y .

Less than a fair degree of fastness of color in present-day textiles is inex eu sable. A modern
aut omobile motor that will not deliver its ra t ed horsepower is unthinkable. When an established
ret ailer adv er tises fab ri c as all wool and a yard wide the stat ement is unhesit atingly accepted .
E xcepti ons are highly infrequent. - - - The important but ordinar y qualities of good s are
now for the mo st part taken for gra n t ed.

But not so with fashion . Here every fa culty of con sume r choice comes into play . Goods ar e
ca refully st ud ied , compared and con sid ered, not to determine wh at their con struction is, but to
be sure that they are in the proper style. Goods may ha ve all other quaIities hut if they ar e
not in fashion they will not be accepte d.. (sid . III och IV).

Med st öd av konkreta st udier anser sig Nystrom kunn a v isa :
1) Det har aldrig lyckats att i n ågon h ögre grad på ve rk a mod eutvecklingen med hj älp av

l Denna term h ar författaren lån at av professor G. Törnqvi st , som äve n före slagit distink
tionen mellan v ariationsbredd vid viss tidpunkt och i tiden . I G. Törnqvist , Di stributions
vägarna i kritisk belysning, St ockholm 1933, sid. 21, an gives denna term , avs eende vi ss tid
punkt, som en av de faktorer , vilka p åverka utformningen av detaljhandelns butiksn ät .

2 I stort sett to rd e kon sumtionens variationsbredd - sä rskilt i tiden - spe la större roll inom
skoindus t rien än inom de t extila industrierna.
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försä ljnings frä mja nde åt gärder. Dä re mot kan en en gå ng börja d utveckling av m odet påskyn das

och möjli gen accentu era s.
2) Modekurva ns höjd och längd varierar ganska avsevär t mella n olika varor men är oftas t

i hög grad säsongb u nden . Om på gru nd av någon oförut sedd händelse ett mode stoppas, kan
d etta icke väckas up p på nytt , även om den oför utsedd a h ändelsen passera t snabbt.

3) Fol k i olika samhä llsklasser och i olika inkomstlägen ha i och för sig ungefär lika st ark
önskan att följ a modet. Möjli ghet ern a att göra de tta v äxa eme ller ti d med sti gande inko mster
och med sjunkande arbetstid .

Av u tomordentligt sto r betydelse för utformningen av produktions- och distri

butionsstrukturen är konsumtionens va ria ti onsbredd genom sin inverkan på efter

fr åg esituationen , marknadsfaktorerna. Endast säll an och endast i mycket begr äns ad

utsträckning tor de det individuella före taget kunna påv erka konsumtionen s varia

tionsbredd vid en viss tidpunkt eller i tiden - där emot ibl and kanske h ela del

bransch er eller brans cher geno m kollektiva propagandaåtgärder. Olik a föret ag

kunna i olika hög gra d anpassa sig efte r kon sumtionen s variationsbredd . .

Uppfatt ninge n om sto rleken av konsumtionen s var ia ti ons bredd t orde ick e sä llan

vara olik a hos olika led i en b ra nsch och ho s konsumenterna . »Fackku nskap: m ed

för nog icke sällan benägenhet att överska tta storleke n av konsumtionen s var iations

bredd. Det är uppfattningen om kon sumtion ens varia ti ons bredd h os för et agets

omed elbara kunder, som har b et ydelse för strukt urens utformning. Se härom också

a vsnitt 16 i kap it el 4.

I och med st iga nde levnadsstandard tor de kon sumtion en s variationsbredd vi d

v iss tidpunkt och i tiden ha ökat både däri genom att krav et på individualitet

- och möjli gh et ern a at t tillfred sst älla de tta - i och för sig öka t och att mode

växlinga rn a »t rä ngt igenom » på gru nd av bättre kommunikationer. Mod eväx

lingarna inneb uro förr kans ke ofta en relativt liten va r ia ti onsbredd vid viss tid 

p unkt - man följde mo det »sla viskt» - m edan under senare år kravet på

va ria nte r inom de av mod et dek ret erad e grä nse rna stig it sta rkt li ksom möjl ig

h et erna att tillgod ose de t ta krav . En t enden s till i tiden t ätare modev äxlin gar
torde äv en f öreli gga ."

B 2, huvudvaruomr ådels stor lek, angiver st orl eken av det »ornrå de. (sden m ark

n ad») föret aget hu vu dsakligen är inne på. E tt mått på den na s storlek utgör vär

d et av den t ot ala ko nsumtio nen inom landet (eller anna n akt uell avsättnings 

r egion) av sa mtl iga tillverkade hu vudvaror plus importerad e var or av samma

slag. Huvudvaruom rå det är det samma för all a för et ag i en delbr an sch , med an

v aruområd et, som ang ive r hela det »ornr åde . företaget är inne på, vari erar mel

lan olik a föret ag i en delbra nsc h. För en när m are disku ssion av begrepp et varu

område ävensom huvu dv aruområd e samt hur dessa kunna m ätas på olik a sätt

h änvisas till kapitel 1, avsnitt 2.

1 E n intressant u ppgift om mod et s v äx ande betydelse är att i Fö ren ta St atern a år 1914 up p
skattni ngsvis endast 20 procent av alla bomullsvar or voro underk ast ade modeväxlingar och f. ö.
t ämligen lån gsamt, medan år 1932 prakt isk t t aget alla bomullsv ävnader utform ades un der mo
d et s inflytan de . C. T . Murchison. R equisites 01 S tabi liza iion in the Galton Tex tile Industry , The
A merica n Economic Review, VoJ. XXIII, n o. 1, Supp lemen t , March 1933, sid. 75--76.
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Om B 3, inköpsvärd e per relevan t kon sument (och år), behöver endas t sägas att med

relevant konsument m en as den som över huvud kan t änkas konsumera varan i

fr åga. F ör damskodon äro t. ex . endast da mer relev an ta konsumenter .

Till skillnad frå n öv riga B-faktorer på efte rfrågesida n ka n B4, antal order och

anta l leveranser per k und (och å r l ) , i vissa fall t änkas variera m ellan olika för et ag

inom samma delhransch ." Om så är fall et i någon stö rre utsträckning äve nt yra s repre

sentati vite t en ho s distributionskomponenten förs äl jning per kund och år och B4

måste ins ättas som en distributionskompon ent i Iöretagsstrukturen. "

Vis sa möjl igh et er fin nas att inverka på B4 genom för ändringar av komponenterna .

Möjligheterna härtill begr än sas dock starkt av handelns struktur, tradition och varu

sor ti m ent ets kar aktär. Ömtåliga varor m åste ofta lev ereras med vis sa mellanrum

medan andra var or äro säs on gbe t onade och dä rfö r i huvudsak sälj as v id vissa till

fäll en . B4 - och särsk ilt antalet leveran ser per kund - påv erk as av B5, mark

nadens geogra fiska storlek och , i synnerhet ; t äthet.

B5, m arkn adens geografi ska storlek och täthet, avser helt enkelt yt vidden av det

områ de, inom vilk et kons ume ntern a av de av delbran sch en ifr åga tillverkad e varorna

göra sina inköp, sa mt spridningen av dessa konsum ente r inom områd et. Denna

fakt or har bet yd else för för etaget genom att den tillsammans med B3 och B4 på

v erkar lokaliseringen och storleksfördelningen mellan företagens ome delbara kunder,

k undst rukt uren. D enna innefattas i övrigt under distributionst ekniska m öjligh et er i

B7 . I den mån för et aget sälj er direkt till kon sumenterna påverkar B5 till sammans

m ed B3 och B4 direkt utformningen av företaget s distributionsstruktur.

B6, graden av konkurrens, är synnerligen svår att erhålla uppgifter om . En viss

uppfattning h är om t orde man dock ibl and kunna få med ledning av räntabili

t eten i industrien.

Graden av konkurrens påverkar i h ög grad båd e produktions- och distributions

strukturen genom att inverka på m arknad sfaktor erna och förändra betingelserna

för den fördelaktigast e an passningen av föret aget s struktur till dessa . Inflytandet

av gra den av konkurren s på företagsstrukturen via p åv erkan av räntabilitetsläg et

torde äve n vara ganska betydande på län gre sikt.

B 7, tillverknings- och di stributionstekniska m öjligheter, avser endas t att angiva de

m öjlighet er som för etaget har att utforma sin produktions- och distributions

st rukt ur m ed h äns yn till tillgänglig dist ributio nsappar at (skundstrukturen ») - för

ett industriföretag handeln - och tillgän gliga tekniska förutsättningar (även på

det administ ra ti va om rå det ). De tillverknings- och distributionst ekniska möjlig

heterna äro naturligtvis endast av intresse då de äro ekonomiskt relevanta.

E n t eknisk förutsättning, som ibland för efaller ha st ort infl ytande på pro-

l I Törnqvist , a. a., sid . 59, framhålles antal inkö p per år såso m en viktig faktor , in
ver ka nde på graden av försäljningsarbetets cent ra liser ing .

2 Som fram går av ut redningen om de t extila industriern as st ruk tur kan efterordernas - d. v . s.
de order som ingå efter säsongordernas emottagande - betyd else va ra olika st or vid olika före
ta g inom samma delbransch - do ck icke i någon högre gra d. H äri genom variera r B4 även
vid samma ink öpsvärd e pe r relev ant person och år.

3 Enligt tidigare åte rgiven uppgift (sid. 65) skulle så va ra fallet inom skoindust rie n.
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duktlon s- men även distribution sstrukturen , är möjli ghet erna att utnyttj a rå

varan i tillver kningen .

B 8, behov av arbetsk ra ft resp ektive ka p ita l, angive r de förutsättningar för utform

_ningen av produktions- och distri buti onsst ru kt uren , vilka bero på beh ovet av ar 

b etskraft och kapital.

I fr åga om behovet av arbe ts kr af t bör fr amhåll as att an språken på arbets kraftens

egenskape r i olika avseend en är av sto r bet yd else och växlar starkt mellan olika

delbran sch er . Variationen i behov et av olika »slag av» kapi tal synes dä remot icke

vara av så stor bet yd else. Proportionen m ellan behov av arbet skraft och kapital

varierar också st arkt mellan olik a industrier m en oft a också mellan olika sto ra före

tag inom sa mm a industri och äve n delbran sch .

Karakteristik av allmänekonomiska faktorer

14. De ekono miska faktorer , vilka äro i st ort sett lik a icke endast för företagen

en delbran sch utan för flera eller t. o. m . alla delbranscher i ett land kallas allmän

eko nom iska faktorer. Grä nsen m ellan de allmänekonomiska faktorerna och B-fak

torerna blir eme llerti d oft a flytande liksom m ellan de allmä nekonomiska faktorerna

och de icke-ekon omi sk a faktorerna, vilka karakteris eras i nästa av snitt.

Till de allmäneko nomiska fa kto rern a räknas dels t illgånge n på produkti ons

faktorer och dels alla de åtgär der , som kunna innefattas under den allmänna eko

nomiska politiken , såsom skattepoliti k , tullpolitik, penningpolitik och socialpoliti k.

Ur vissa synpunkter förefall er det mindre t illfre dsställa nde att inord na till

gå nge n på arbe ts kra ft under de allmän ekonomisk a faktorerna, särskilt på kort sikt.

Till gån gen på arbet skraft varierar oft a m ellan olika före t ag inom sam ma del

bransch och även - å t minst one på icke alltför kort sikt - - -mellan olika delbr anscher,

beroen de på för et ag en s lok alis ering. Tullpolitiken kan avse endas t en in du stri eller

del där av men har trot s detta förts till de a llmä nekonomiska faktorerna. Så som

tullsyst em et är uppbyggt sy nes detta ofta lämpligen beaktas m ed hän syn till

myck et större enhet er än de delbransch er, var om här är fr åga, och »in direkt . na

turligtvis m ed häns yn till hela näringslivet. Om tullskyddet för en vis s delbransch

sk ulle borttagas, m edförde emellerti d detta säke rligen st ora verk ningar - stö rre än

på den näringsgren, vari delbransch en ifr åga utgj orde en enhet.

Karakteristik av icke-ekonomiska faktorer

15. De icke-ekonomiska faktorerna av se att representera sådana institutionella,

soci ologisk a och ps ykologiska förhåll anden , vilka ick e bruka räknas till eko nomis ka

faktorer, men vilka ändå kunna spela myck et st or roll vid utformningen av för etags

och industrlstrukturen.! Bland dessa faktorer må fr amhållas tradition och allt

1 De t ä r give t vis en smaksak vad som ska ll anse s va ra »av ekono misk na t ur». I viss mån
kan allt ing anses ha en ekono misk sida. Grä nsdragninge n mellan B-fakto rerna och de icke
ek onomiska faktorerna liksom m ellan de allmä neko nomiska och icke -eko nomiska fakt orern a
måst e bli flytande.
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v ad detta inneb är , uppfattnin g om de t allmänna eko nomiska (och poli tis ka) lä get

ino m en n ärmare eller fj ärmare framti d, graden av h emli gh et sfullhet och av samar

b et svilja m ellan konkurrer ande för et ag och även i övrigt , äganderä ttsförhå llande n i

den m ån dessa p åv erk a strukt ure n , företagsledarens eller -led ninge ns t emperam ent

etc.
Svåri gh et erna att erhå lla ens un gefärliga m ått p å de icke-ek onomisk a faktor ern as

betyd else äro i det närmast e oöversti gliga utom i vi ssa ext re ma fall. Att de trot s

d etta kunna v ara av sto r b et ydelse för efaller emellerti d up p enbart.

F . S amb and m e ll an kompon ent er samt m ell an dessa oc h
ko stn ad er p er enh et

fortsättningen komma de vi k tigare av rubri cerade sam band att i korthet

diskuteras. F ör st b eskrivas de sa mban d som gäll a även vid ren k onkurrens, där efter

sambanden und er huvu dsakligen monopoli stisk konkurrens. Dä rvid beh andlas

sambanden mellan olika k om ponenter först, sed an sa mba nden m ellan kompon enter

och marknadsfaktorer och slu tligen sambanden mellan komponenter och marknads

faktorer, å ena, B- fa kt ore r samt allmänek onomiska och icke-ekonomisk a fak 

torer, å andra sida n .

Vissa även vid ren konkurrens gällande samband m ellan komponent erna

16. De samban d som i di ag rammet illu strerats med dubbelr iktad e, dubbel

streck ad e pil ar äro h elt b etingad e av definitionerna och gä lla give tvis vid a1la

konkurrensformer . Som tidigare framhållits gäll er beträffande sam ba nde n cete ris

p aribus föru tsättninge n. Om t. ex . tillverkningen s st orlek hos företaget (Ft) ökar

och - såsom tidigar e förutsatts - under pe r iode n inga utifrån inkö pt a färdig

varor för sälj as av för et aget och, sås om också antagits, in ga lagerf örän dringar äga

rum k ommer försä lj ninge ns storlek (Ff) att öka lik a myck et ; antalet kunder (D3)

och /eller för säljningen per kund (Dl) komm er lik aled es att öka, eme da n Ft = Ff

= D3 x Dl. Ef tersom D l x D3 = Ff, kommer , vid oförä ndra d st orlek för Ff, Dl

att öka, då D3 minsk ar och v ice v ersa . P å samma sätt härl edas sa mban de n mel

lan komponenterna F t, T'I och T2: Ft = T2 x T1. 1

Äve n . vid ren (pure) - - m en ick e vid fullkomlig (pe rfect) - konkurrens ha

sam ba nde n m ellan tiJJv erkningskomponentern a Tl och T2 , å ena , och distribu

tionsko mponentern a Dl och D3, å andra sid an , relevan s.

I detta av snitt om nä mn da samb an d äro desamma, vilka illu strer ats i diagram 1

oc h beh andlats i ko m me nt are rna till detta (avsnitt 5).

l En annan sak är att en för lä ng ning av till ver lm ingsserieru a va nlige n medför en ökn ing
av produktionen per arbetareti mme och även per mask intimme och därigenom möjl iggör en
större prod uktion inom ett före tag me d v iss given kapacitet - och vicc versa . I di agra mm et
har detta sa mband visats genom en st rec kad grö n p il från T2, tillverkningsseriern as lä ng d, till
Ft (TO), ti llverkninge us sto rlek .
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Samband mellan i föregående avsnitt berörda komponenter vid monopolistisk
konkurrens

17. Inom nästan alla undersökta textila delbranscher ökar både varusorti

mentets storlek och tillverkningsseriernas längd vid stigande företagsstorlek lik

som också - i flertalet fall - både antal kunder och försäljningen per kund.

I vilken utsträckning vardera av de olika komponenterna växer beror aven rad

olika omständigheter, vilka närmare berörts i kapitlen 5- 8 och sammanfattats i

kapitel 4, avsnitten 6, 13 och 14. Vidare stiger i de allra flesta fall försäljningen

per kund vid ökning av varusortimentets storlek - dock endast till en viss gräns.

Se härom särskilt kapitel 4, avsnitten 14 och 15.

Tidigare ej berörda samband mellan tillverkningskomponenterna samt mellan
dessa och tillverkningskostnader per enhet

18. För flera textila . delbranseher har kunnat visas, att en förlängning av

tillverkningsserierna medför en icke obetydlig ökning av produktionen per ar

betaretimme. På grund av samvariation mellan ökningen av tillverkningsseriernas

längd och företagsstorleken är det dock ofta svårt att med säkerhet avgöra, i

vilken grad förlängningen av tillverkningsserierna respektive ökningen av före

tagsstorleken är orsak till ökningen av produktionen per arbetaretimme. Huru

vida ökningen av produktionen per arbetaretimme innebär en sänkning av de

totala ·kostnaderna per enhet har inte kunnat visas. S å är dock med all sanno

likhet fallet. Inom skoindustrien tillämpa företag sådan prispolitik, att nyss

nämnda förhållande synes gälla. I kapitel 4, avsnitt 9, diskuteras fördelarna

av produktions- och tillverkningsseriernas förlängning samt lämnas en samman

fattande beskrivning av samvariationen mellan företagets storlek och tillverk

ningsseriernas längd, å ena, produktionens storlek per arbetaretimmc, å andra

sidan. Samvariationen behandlas utförligare i till kapitlen 5, 6 och 8 hörande

avdelning V. Ovan ber örda samband illustreras i diagrammet med en heldragen,

röd pil från T2 till Kt.

Att en ökning av företagets storlek skulle medföra minskade tillverkningskostnader

per enhet oavsett fördelarna ur kostnadssynpunkt aven förlängning av tillverk

ningsserierna är mera tveksamt.' Av litteraturen att döma förefaller detta fall

icke ha blivit föremål för åtminstone några större undersökningar, vilkas resultat

offentliggjorts. I detta kapitel skall icke redovisas de olika omständigheter, vilka

tillsammans resultera i stordriftens fördelar respektive nackdelar, av vilka tillverk

ningsseriernas längd endast utgör en omständighet. Här skall endast framhållas

att dc olägenheter av organisatorisk och annan natur, vilka uppkomma vid växande

företagsstorlek för företag inom konsumtionsvaruindustrier, vilka arbeta på en

relativt begränsad marknad, redan vid en ganska måttlig företagsstorlek ibland

torde bliva av samma storleksordning som de rent tillverkningstekniska förde

larna oavsett tillverkningsseriernas längd. Här diskuterade samband ha i dia-

1 Minskningen av kostnaderna vid bättre utnyttjande av befintlig kapacitet är en annan sak.
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grammet angivits m ed en st reckad, grön och en st rec kad, röd pil mellan tillverk

ningen s st orl ek (Ft) och tillverkningskostnader pe r enh et (K t ) ,

Då för etaget s sto rlek växer öka svårighete rna att håll a en v iss originali

t et snivå , eme da n tillgån gen på ideer är begr än sad lik som äve n m arknad ens st orl ek

för ori gin ella varo r. Do ck äro de eko no miska m öjligh et ern a at t t aga id em än i an

språ k större in om stö rre föret ag.

In om de t extila industriern a för efaller ori gin alitetsnivån i allmänhet vara förhål

landevis högre hos de m indre företagen med undantag för några, p å enstaka starkt

standardiserade varor sp eciali serade, mindre för etag . Inom skoindustrien syn es för

håll an det vara det samma, ehuru de starkt specia liserade mindre företa gen to rde

vara t al rikar e för et rädd a. Särskilt vissa enklare sko don framställ as ofta av sm å

för et ag. Liknand e förhåll anden torde gä lla inom möbelindustrien .

H är diskute rade sa mband ha i diagramm et illu strerats m ed en st reckad rö d pil

m ellan tillverkningens sto rlek (F t) och tillverkningens or igina litets nivå ('1'3).

De n heldragna, röda pil en mell an t illverkningsser iernas län gd ('1'2) och till verk

nin gens originalitetsnivå ('1'3) bet eckn ar det förh åll andet att originalite ts nivån näs

tan all tid sjunker då antalet tillverk ade varor av sa mma slag stiger. Bet räffande

mindr e företag behöver detta dock icke nödvändigtvis vara fallet, då en övergån g

från en begr än sad tillverkning av st andardvaror till mera särpräglad e varor kan

t än kas utan att tillverkningsseri ernas genoms nittsläng d m inskar.

E n höjnin g av tillverkningens kvalitetsnivå innebär oftas t en höjning av till

verkningsko stnaderna, vil ket i diagrammet illu strerats med en heldrag en, grö n

p il m ellan tillverkningen s kvalitetsni vå ('1'4) och tillverkningskostnad er per en

het (K t) .

Då lev eranstidens län gd ökar förb ättras m öjli gh et erna att pla nera tillverkningen

och därmed ick e sälla n att förlä nga tillverkningsserierna. E n vara , som tidigar e

måst tillverkas fl era gå nger årligen , kan kanske till verk as på en enda gå ng . In om

den starkt modeb etonade delen av de textil a in du strierna liksom in om ex empelv is

skoindustri en har detta samband stor betydelse. I diagrammet angives sambandet

m ed en streck ad grön pil m ellan leveran stidens längd ('1'5) och tillverkn ingsseriernas

län gd ('1'2) .

En ökning av leveranstidens längd medför oft a en sänkning av tillverknings

och distribution skostnadern a per enhet (äv en vid oför ändrad län gd ho s tillverk

ningsseri erna) däri genom att en bättre pl an ering och därmed rationellar e utnytt

jande av produktions- och distributi onsmed el kan ernås. Rö da, st rec kade pil ar

från lev eranstidens längd ('1'5) till tillverknings- och distributionskostnader per

enhet (K t och Kd) illu strera detta.

Tidigare ej berörda samband mellan distributionskomponenterna samt mel
lan dessa och distributi onskostnaderna per enhet

19. E me dan en stor del av ko stnaderna per kundbesök är ob eroende av för

säljningens storlek förefall er en ökning av förs älj ningen per kund att inneb är a
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min skade för säljningsko stnader p er enhe t. Sålunda kan för flera t extila del

bran sch er v isa s, att försäljningen per försälj are ökar, då försäljningen p er kund

stiger. E n minskning to rde ock så inträd a beträff ande expe diti ons- och transport

kostnad er, då or dernas och leveransernas st orl ek växa samtidigt med försäljningen

pe r kund. Se h ärom vida re kapitel 4, avsn it t 13. Ovan berörda samband visas

i d iagrammet m ed en heldr agen, röd pil från Di till Kd ,

l e OWall , a. a., sid . 130, sammanfat tas result atet av en ana lys av försäl jararbet et inom en
vi ss gro ssha nde lsbransch i nedans tåen de t ab ell. K ost nad ern a fö r försäljningsarbet et minskar
geno m att bå de antalet besök och tiden per besök växer lån gsammare (sj un ke r i vissa fall ) än
storleken av för säljningen per kun d.

Ta ble XLIII .

Dist ribution of wh olesale sa lesme n's weekly time among bu yer s of varying sizc:
a t ypical city, 1937.

Buy er's weekly Int crviews Minu t es Minutes per Minutes per 100

vo lume (car tons) per buyer p er bu y er interview earto ns of buyer' s
volume

0-499 1,1 8,3 7,3 2,9
500-999 1,3 10,9 9,6 1,6

1000- 1499 1,8 17,2 11,4 1,6
1 500- 1 999 1,9 19,8 10,6 1, 2
2000 and more 2,2 21,5 8,8 0,6

F ör ekomsten av m ellanhänder distribution en av konsumtionsvaror är ofta

betingad därav att m ellanhanden genom inkö p fr ån ett flertal håll kan föra ett

st örre sor ti me nt än vad ett enst aka för et ag kan framställa av hän syn till tillverk

ningskostnad erna och däri genom utföra de distributiva funktion erna till lägr e

kostnad än som är m öjligt för tillverkningsföretagen-l everantörerna - åt mins t one

till vissa kundkategorier . Den rel ativa distributionskostnaden blir »I ör ston> för

tillverkningsför etagen , eme dan på grund av det begränsade sortimentet inköps
summan p er kund blir »Iör låg ».

E n öve rg ång till direk tf ör säljning (alltså »f' örb i» m ellanhanden) - i stö rre eller

mindre utsträckning - inneb är för tillverkningsför etaget ökat antal kunder, ofta

en m yck et stark ökning. Betyde lsen av detta samband, som i diagrammet visas

m ed en grön, heldragen pil m ellan direktförsäljningens relativa sto rlek (D2) och

antal kunder (D 3), vari er ar mycket avsevärt mellan olika varugrupper, beroende

p å inköpsvärde per distributionsenhet och år , vilket i sin tur ofta till stor del torde

vara avhängigt av inköpsvärde t per relevant konsument och år sa mt huru ofta

kon sumtionsinköp en företagas m . m . Jämför exe mpelvis konfektionskostymer,

knappnålar och bröd.

Äv en andra om ständigheter än här nämnda kunna giv etvis inverka på direkt

försäljning ens relativa storlek . Mellanhanden utför exempelv is ofta mycket viktiga

funktioner såsom förs äljningsfr ämjare, kreditgivare och kreditbedömare elle r så

som m arknadsexpert äve n i andra avseenden.

I Törn qvist, a. a. , sid. 47, fr amhåll es att det oft a stora avståndet mellan tillverkning och
konsumtion medf ör uppenb ara oläge nhe t er för fabrikanten i t vå avseend en : m öjligh et en att
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erh ålla en säker up pfattning om konsumtionen och dess förändrin gar samt möjli ghet en att
åstadkomma ett "akti vt försäljningsarb et e". Bå da dessa olägenh et er , som öka vid st igande
an tal mellanh änder , innebä ra att ett närm and e till konsumtionen, "en ökning av dir ektförsälj 
nin gens relati va sto rlek ", är förd elaktig. Det ta kan åstadko mmas an t ingen genom full st änd ig
integration eller geno m s. k; partiell integrati on, d. v . s. geno m över tagande av sam tliga eller
av enb art vissa av mellanhandens (-h ändern as) funktion er. Fabrikan te n kan övertaga en
da st vad Törnqvist kallar handelns dyn ami ska uppgifter : konsumti onsstudiet (marknad sun
dersöknin gen) och kon sumentbearbetn ingen, d. v . s. försäljningsfrämj an de åtgärder i vidas te
bem ärk else (rek lam i alla former etc.) .

. På samma sätt som i fråga om tillverkningskostnadern a förefaller det vara tvek

samt huruvida en ökning av företagets totala för säljning medf ör minskade förs älj

ningskostnader vid oförändrad st orlek av försäljningen per kund.! Troligen väga

redan vid en ganska måttlig företagsstorlek ofta de organisatoriska och andra olä

genheter, som en växande företagsstorlek medför, tyngre än de rent distributions

tekniska fördelar, som kunna vinnas, t. ex . vid expedition och t ransporter och vid

försälj arnas resor. H ärtill komma de ökade avs ättningssvåri gh eter, som kunna upp

stå på ,grund av ökat försäljningsm otstånd, då företaget uppnår en så st or försälj

ning att denna utgör en m era bet yd ande del av försäljningen i hela den delbransch ,

till vilken företaget hör; Detta ök ad e förs äljningsmotstånd visar sig vanligen genom

minskad förs äljning p er kund m en kan också föranl eda inten sifierade förs äljnings

främjande åtgärder, varigenom st orl ek en av förs äljningen p er kund kan bib ehållas.

Sistnämnda samband har i diagrammet illustrerats m ed en streckad grön pil fr ån

D4, förs äljningsfrämjande till distributionskostnader per enh et (Kd) och till M5,

varuefterfrågans storlek. I detta stycke i övrigt diskuterade samband redovi sas i

diagrammet med en röd och en grö n, streckad pil m ellan .I örs älj ningens storlek (Ff)

och distributionskostnader per enhe t (Kd).

Ökat försäljningsfrämjande innebär på grund av kostnaderna h ärför ökade di

stributionskostnader. . Om även distributionskostnaderna per enhet stiga beror i

huvudsak på hur mycket varuefterfrågans storlek stiger och i vilken omfattning

andra distributionsåtgärderunderlättas. Även om ökat försäljningsfrämjande med

för en ökning av de sammanlagda di stributionskostnaderna per enhet, kan detta

vara lönande för företaget på grund av en större minskning av tillverknings

kostnaderna och /ell er fördelar på int äktssidan.

Tidigare ej betorda samband mellan tillverknings- och dislribulionskompo
nerdemo-

20. En ökning av varusortimentets storlek (inom det för för etaget aktuella varu

området) m edför vanligen (se härom avsnitten 14 och 15 i kapitel 4 äv en som

kapitlen 5- 8) en ökad för säljning per kund ' och år eller i varje fall möjligheter

d ärtill, emedan det finnes fler a varor av intresse för köparna. Möjligheterna att

1 Någon hänsyn till min skningen av kostnad erna vid bättre utnyttj ande av befintlig kap a
cit et har icke t agit s.

2 Samt, i viss mån, marknadsfaktorern a, vilk as sa mband med tillverknings- och distribu
tionskompon entern a i övrigt behandlas i avsni tten .22 respektive 23.
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öka ant alet kunder bli också större, eme da n flera köpare kunna finna önskade varor

i en st örre än i en mindre varukollektion. I själva verk et t orde de sålunda ökade

m öjli gh et erna till större l olal försäljning respekti ve stö rre sä kerhe t att uppnå en

v iss total försäljning ick e sä lla n vara det v iktigaste arg ume nt et på län gre sikt

för en ökning av varusortim entets st orlek . En annan, distributionst eknisk, förd el

k an vara att ju stö rre varusortiment dest o stö rre m öjli gheter att öka direktför

säljningen - v ilket nästan alltid innebär öve rgång till kunder med mindre köp

förmåga betr äffande ett visst v arusortiment - eme dan kos tnaderna för försäl jningen

bli mindre ju st örre för säljningen är per kund och år. Nyssberörda samband ha illu

st re ra ts med en heldragen , grö n pil m ellan varu sor ti me nte ts st orlek (1'1) och för

sä lj ninge n per kund och år (Dl) samt en heldragen röd pil mellan tillverknings

serie rnas län gd (1'2) och Dl ; v idare röd heldragen pil m ellan 1'1 och förs äljnings

m otst ån d (M6) samt grön h eldragen p il från 1'2 till M6 ävenso m grön streck ad

pil mellan 1'1 och antal ku nd er (D3). De ökade m öjli gh et erna till direktför

sä lj ning antydes m ed streck ad grön pil m ellan för säljningen per kund (Dl) och

d irektförs äljningen s relativa storlek (D2 ).

Under vissa omständigh et er kan en ökning av .d ire ktförsäljninge ns relativa stor

lek t änkas öka tillverkningsseriernas längd. Den direkta kontakten mellan till

v erkningsföret aget och det slutliga handelsled et elle r förbrukar en kan möjliggöra

en utsortering av vissa varor, vilka m ellanhänder av konkurrensskäl kunna t änkas

önska bibehålla eller icke öve rvägt att utsortera på grund av mindre starkt in

tresse än tillverkningsföretag et sjä lvt för t illverkn inge ns ration alisering. Här be

skrivna sam band ha i diagrammet r egist rerats m ed en st rec kad, grön pil från di

rektförs äljningens rel ativa st orlek (D2) till tillverkningsseri ernas län gd (1'2).

E n ökning av varusorti mente ts sto rlek utöver det för företaget ak t uella va ruområ det be
höver icke ha samma inverkan på distributionskomp onentern a, .som ova n angiv its . Vilken
in verkan blir beror bl. a. p å hur ku ndstrukturen inom det nya va ruom rå det förh åller sig till
den »gamla» kundstruktur en.

G. Samband m ellan m arknad sf akt or er, m ell an kompon ent er
oc h m arknadsfaktor er s a mt m ell an d e s sa oc h intäkt er p er
enh et r e sp ektive fö r säljnin g en s s to r le k

Sambanden mellan markn adsfaktorerna samt mellan dessa och försäljningens
storlek respektive intäkter per enhet

21. Den kommersiella varueft erfrågan s elas ticitet och stabilit et påverkas bland

annat av den konsumtiva varueft erfrågans elasticitet och stabilitet. Om sambandet

m ellan dessa faktorer kunna eme llerti d endas t h ypoteser , som i stort sett inte

kunna verifi eras, uppställas.

Sam banden sy nas påverk as av den grad av pro dukt differentier ing som föreligger

m ellan oli ka företag i samma delb ra nsc h. Ju län gre dr iven differenti eringen är d esto

starkare t orde ban den m ellan konsum ent och hand el respekti ve handel och till v erk

n in gsföret ag vara. Därj ämte spela r emelle rti d konkurrensen inom delbran sch en i
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fr åga sa mt dennas t raditi on ella spekulativi t et (eink öps- och för säljningsaktiv it eb»)

an taglige n en bet ydande roll : Ju st örre konkurren sen och spe ku lati v ite te n dest o

sv agare är sam bande t m ellan elas ticite te n respektive stabilitet en hos den kommer

siella och den konsu mtiva varuefte r frågan. På gru n d av de icke sälla n relativt b e

grä nsade möjli gh et erna t ill lagerhållning t orde eme llertid trot s konkurrens och spe

kulati vitet vanligen ett samband finn as: en ökad st abilitet hos den konsumtiva

efterf rågan m edför en ökad st abilitet hos de n ko m me rs iella eft er frågan , och även,

ehuru m era tvek sam t , en ökad elas ticitet hos den k onsu mtiva efterf rågan en ökad

elas ticite t hos den kommersiella efte rfrågan. l Slutligen spe la r säke rlige n antalet

m ellanhänder sto r roll för samb andet mellan den ko m mersiella och konsumtiva

efterf rågans elasticitet och stabilite t. J u fler a m ellanhän der j u svagare samb and.

Ova nnä m nda samband ha i diagrammet r edovisats m ed st rec kade, gr öna pilar

frå n kons umtiva varuefterfrågans elasticite t (M2) resp ektive stabilite t (M4) t ill

ko m mersiell a v arue fterf rågan s elas t icite t (Ml) resp ektive stabil ite t (M3).

Något p rimärt sa mband m ellan Ml, ko mme rsie lla va ruefte rf rågans elas ti cite t,

och M6, för säljningsmotst ånd , finn es icke, då enligt förutsättning arna för än dringar

i de n kommersiella varuefterfrågans elas ticit et inte p åv erk ar det akt uella priset re

spe k ti ve försåld a kvantitete n. (Förändringen av efterfrågekurvan s lutning sker

kring den punkt på kurv an, där pris och försåld kvantitet mötas .) Vid en förändring

av läget i öv rigt, t. ex . av varusortimentet s st orlek, bli r därem ot försäljni ngs mo t 

st åndet annorlunda än det sk ulle blivit före förändringen av efterfrågans elas tici

t et. Ju högre elas tici te t (j u flatare efterfrågekurva) dest o mindre blir ökninge n av

försäljningsmotst åndet vid en ökni ng av den försålda k vantitet en och dest o mindre

blir m inskningen av försälj ningsmotståndet vid en minskning av de n förså lda kvan

titet en . Detta m ark er as m ed en röd, prickad pil från Ml , kommersi ella varuefter

fr ågan s elas ticitet, till M6, förs äljningsm otst ån d.

På sam ma sätt finn es prim ärt in get di rek t sam ban d m ellan Ml, kommer siella

varuefte rfrå gans elas tici te t, och Ff(DO), för säljningens storlek . E fterso m efte rfrågan

i det ak tue lla läg et ick e förändras, m edför en förä ndring i Ml icke p rimärt n ågon för

ändring i Ff. Geno m förändringen av efterfrå geelasticite ten påverkas eme llertid

det läge p å efterfrågekur va n, som är det för före t aget fördelaktigast e. Om så lun da

efterfrågans elas ticitet ökar, ökar gr änsintäkten och det lönar sig att öka försälj

n inge n till dess grä nskostna de n åter igen hunnit upp gr änsint äkten. Detta sa mband

h ar i diagra m me t illu strerats m ed en p rickad, grö n pil från Ml, kommer siell a varu

efter frågans elastici te t , till Ff, försälj ninge ns sto rlek, sa mt , i ana logi därmed, en

röd p rickad pil fr ån Ml till I , intäk t er p er enhe t.

Som fra mgå r av definition erna i av sn itt 11 av 1\16, förs äljningsmotst ånd, och M5,

kommersiella varuef'terfr ågans storlek , medf ör en ök ning av den förr a komponenten

en minskning av den senare, som ju avser efterf rågan p å h ela det av föret aget till-

l En annan sak är det här icke behandl ade för hållandet att spekulat ion i pr isstegring respek
t ive p rissänkning av kommersiella köpar e kan vid sa m ma ti dp unkt medföra rea ktione r i motsa tt
rik tning hos de n kommersiell a och konsu mtiva varuefterfrågan, som sällan i no rma la tider torde
va ra spekula t iv i n ågon nä m nvärd utst räckni ng.
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verk ad e varusortimentet. Detta sa mband h ar illu strerats m ed en h eldrag en, röd

pil fr ån M6 till 1\15.

Slutl igen minsk ar sannolikt varuefterfrågan s stabilite t , då ett föret ag erhåller

ökad andel av m arknad en , eme da n det r elativ a antalet »os äk ra» kunder växer.

Företaget m åst e »v älj a» sina kunder allt mindre noggr ant. Detta sa mba nd har illu 

st re ra ts med en st recka d, röd pil mellan försäljningsrnot st ånd (M6) och kommersiella

varuefterfrågans stabilite t (1\13). E n tendens i motsatt r iktning upp kommer emel

lertid dä rigeno m att då försä ljninge ns abso luta storlek växer , ant alet kunder v an

ligen ökar, varför bortfall av ett ab solut antal kunder bet yd er mindr e. Ri skf ördel

n ingen är gy nnsammare. Se vi da re hä rom av snitt 23.

Samband mellan tillverkningskomponenterna, å ena, marknadsjaktorerna och
intäkter per enhet, å andra sidan-

22. Då för etagets försäljn ing ökar, växer det försäljningsrnot st ånd det får

vidkännas på grund av ökad andel av m arknad en , eme da n tillverkningsseri ernas

län gd också växer . Äve n vid oförändrad för säljningsvolym inträder på samma sätt

ett ökat försälj n ingsmots,~ånd vid en förl ängning av t illve rkningsse rierna. I b åda

fall en blir de tillverk ad e varornas andel av utbudet på hela marknad en stö rre.

Även om tillverkningsseri erna ick e förl än gas kan en »Iö r s ärruing av efterfråge

situation en »uppkomma vid en stegring av före t age ts t illverknin g och försäljning, eme

dan vid en ökning av va rusorti mentets storlek inom ett varu områ de ko nk urre nsen

m ellan de i sortimentet ingåend e va rorn a tilltager. Sist nä mnda samband t orde

eme ller tid vara av st örre bet ydelse enda st för både absolut och relativt syn nerlig en

st ora företag och har icke särskilt illustrerats i diag ra mmet.

I föregåen de stycke besk rivet sa mband har i diag ramme t illu strerats m ed grön,

h eldragen p il frå n tillverkningsseriernas län gd (T2) till försäljningsrnotst ånd (M6).

E n h öjning av tillverkningens orig inalitets nivå t or de icke sällan r esultera i en

m inskning av den kommer siella och den kon sumtiva varuefte rfrågans ela sticit et,

eme dan ko nkurrensen m ed närli ggande var or minskas på grund av den ökade sär

prägeln . Li kaledes t orde en h öjning av tillverkningens kv alitetsnivå (T4) m edföra

en minskn ing av den ko nsumtiva varu eft erf rågan s elas ticite t, eme da n högre kvali

teter köpas av högre inkom st klasser , för vilka pri set icke spe lar så sto r roll .

Många un dantag härifrån torde dock finnas.

H är be rö rda förhåll anden b eskrivas i diag ra mmet m ed streckad e, röda pil ar till

ko mme rsiella varu efterfrågans elas ticite t (M1) fr ån t illverkninge ns origina lite t sn ivå

(T 3) sa mt fr ån denna och tillverkningens kv alitet snivå (T4) till konsumtiva varu

efterfrågans elas ticitet (M2).

E n stegring i tillverkningens originalitets n ivå t orde dessutom ofta öka konsumtiva

varue fterfrågans st abilitet, eme da n ko nsume nte ns öve rgång till andra varor försv åras,

och även den ko mmers iella efterfrågans stabili te t - icke endast på gru nd av öka d

l Angående inverkan av varusortimente ts storlek och t illverkningsseriern as längd på 2\16,
försäl jnin gsm ot st ånd, se även avsnitt 20.
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stabilitet hos den konsumtiva efterfrågan utan även emedan konkurrensen med

andra tillverkare minskar och därmed risken för oml äggningar av inköpskällor.

Det bör här dock även framhållas att ökad ' originalitet ocks å kan m edföra mins

kad stabilitet hos eft er frågan , både den kommersi ella och konsumtiva, nämligen

om modeväxlingarna bliva mera kännbara. Sistnämnda samband, som ibland torde

kunna vara av stor betydelse, ha icke illustrerats i dia grammet.

I för egående stycke berörda samband ha i diagrammet angivits med st reckade,

grö na pilar fr ån tillverkningens originalitetsnivå (1'3) till den kommersiella r esp ek

tive konsumtiva varuefterfrågans stabilitet (M3 re sp . M4).

Större st abilit et hos den kommersiella v arueft erfrågan sy nes ofta innebära bättre

m öjligheter att öka leveranstidens längd, vilket i diagrammet redovisas m ed en hel

dragen , gr ön pil från kommersi ella varuefterfr ågans stabilitet (M3) till leveran s

tidens län gd (1'5).

Tillverkningskomponenterna kunna direkt inverka på intäkter per enhe t (I)

genom att förän dra varornas beskaffenhet. E n höjning av kvalitetsnivån innebär

sålunda oft ast - och en höjning av originalitetsnivån icke sällan - m öjli gh et er

att erhålla ett högre pris. En förl än gning av leveranstiden eller en minskning av dess

anpassning eft er kundernas önskningar (ökning av stabiliteten) innebär däremot en

förs ämrad förs äljningsservice och därmed förs ämrat konkurrensläge med lägre pris

till följd. Ldiagr ammet ha dessa samband an givits med följande pil ar till intäkter

per enhet (I): en heldragen, grön pil från tillverkningens kvalitetsnivå (1'4) och en

st re ckad frå n tillverkningens originalitet sn ivå (1'3) samt en streckad , röd pil fr ån

lev eranstidens längd och stabilitet (1'5) .

Samband mellan distributionskompon enierna, å ena, rnarknadstakiorerna och
intäkter per enhet, å andra sidan

23. En ökning av antalet kunder liksom av dir ektförsäljningens r elativa st orl ek

m edför en hö gre stabilitet hos den kommersi ella varuefterfrågan, emedan ett större

antal kunder inneb är att bortfall av ett giv et ant al kunder spelar en relativt mindre

roll och eme da n en försäljning direkt till det slutl iga handelsledet vanligen torde

innebära mindre risker för kundens övergå ng till annan inköpskälla än vid förs äl j 

ning till m ellanhand. Denne har nämligen bättre överblick över marknad en och

hans v erk samhet är mera sp ekulativt betonad . Nyssnä mnda samband illu streras

m ed heldragna, gr ön a pilar fr ån antal kunder (D3) och direktförsäljningen s relativa

storlek (D2) till kommersiella varuefterfråg an s st abilitet (1\13) .

Ett ökat försäljningsrnotstånd på grund av ökad andel av marknad en syn es ofta,

som tidigar e berörts och som framgår av utredningen ang ående de t extila industri

ernas struktur, taga sig uttryck i en minskad förs äljning per kund och år bero ende

på att till gången på stora kunder är begr än sad och företaget därför äve n m åste

v ända sig till mindre kunder samt till kunder , som köpa en mindre del av det er

bjudna varusortimentet. En heldragen , rö d pil m ellan försäljningsrnotstånd (M6)

och försäljning per kund (Di) redovisar de tta.
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Medan utformningen av produktionsstrukturen och distributionsstrukturen med:
undantag för försäljningsfrämjande huvudsakligen syftar till att utvälja och an
passa sig på ett med hänsyn till kostnader och intäkter fördelaktigast möjliga sätt
efter en i stort sett given efterfrågesituation, avse de förs äljningsfrämjande åtgär
derna i huvudsak att anpassa den rådande efterfrågesituationen efter den övriga
distributionsstrukturen och efter produktionsstrukturen. Den mångfald olika sätt,
på vilka förs äljningsfrämjande (D4) utövar inflytande på marknadsfaktorerna och
då vanligen också på distributionskomponenterna ~ och tillsammans med dessa 
kan av utrymmesskäl här endast antydas i korthet.

Den mest omtalade och kanske mest betydande verkan av försäljningsfrämjande
är att helt allmänt öka storleken av efterfrågan på de av företaget tillverkade pro
dukterna. Tyngdpunkten kan emell ertid läggas på att söka åstadkomma antingen
en större försäljningskvantitet - det mest renodlade exemplet härpå torde vara
att genom information öka antalet potentiella kunder - eller ett högre pris än
vad som skulle erhållas utan försäljningsfrämjande. Detta mål kan nås genom att
inverka på och utnyttj a folks smak och behov i och för sig men också, och kanske
främst, genom att påverka uppfattningen om de försålda varorna i fördelaktig
riktning. Genom försäljningsfrämjande kunna sålunda köparna påverkas att tro
att varusortimentet är större än -det är genom att framhäva olika delar av detta och
rentav genom att skapa nya varubegrepp. En uppfattning om högre kvalitetsnivå

och - kanske framför allt - originalitetsnivå kan också bibringas köparna. På detta
sätt kan försäljningsfrämjande ha samma inverkan på marknadsfaktorerna som en
förändring av tillverkningskomponenterna själva , då det är köparnas uppfattning om
tillverkningskomponenternas storlek, som är av betydelse för efterfrågesituationen.

Försäljningsfrämjande samordnas också med övriga distributiva åtgärder. Syftet
är ofta att underlätta dessa , t. ex. genom att söka inverka höjande på försäljningen
hos företagets kunder eller genom att underlätta anskaffningen av nya kunder.
På detta sätt påverkar förs äljningsfrämjande övriga distributlonskomponenter.

Karakteristiskt för försäljningsfrämjande är vidare att det kan påverka B-fakto

rerna, främst totala konsumtionsvärdet för de av företagen inom delbranschen i fråga
tillverkade varorna. Inverkan av förs äljningsfrämjande på efterfrågans storlek,
särskilt den konsumtiva efterfrågans, kan inte isoleras till det egna företagets till
verkningar. Konkurrerande företag draga ofta nytta av företagets försäljnings
fr ämjande åtgärder genom att totala efterfrågan på varugruppen i fråga ökar 
trots att varj e företag sök er att framhäva just sina varor och flytta över efterfrågan
till dessa från konkurrentvarorna.

Genom sitt inflytande på varuområdets storlek kan, såsom Chamberlin påpekar,
en ökning av företagsstorleken åstadkommas och även i vissa fall ett högre kapa
clt etsutnyttjande-.

Av hänsyn till diagrammets tydlighet ha icke den mångfald olika sätt, på vilka
försäljningsfrämjande kan inverka på strukturen, redovisats på samma sätt som

l Dock ej om för säljningsfrämj ande åtgärder vidtagas beträffande alla varor, såvida icke
konsumtionsbenägenheten (andelen av inkomsten, som an vändes till konsumtion), stegras.
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i fråga om övriga komponenter utan endast, i likhet m ed B-faktorerna m . fl., m ed

några »neut rala: pil ar . Det infl ytande för säljningsfrämj ande (D4 ) utövar direkt på

varueft erfrågans st orlek (M5) och på distributionskostnader per enhe t (Kd) har

do ck markerats gen om en gr ön st reckad pil fr ån D4 till M5 och Kd .

F örändringar i D-k omponenterna kunna äve n direkt m edföra en förändring

av intäkterna per enhe t. F ör tillverk ningsför et aget innebär sålunda en ökad direkt

förs äljning icke en da st att kostnaden för m ellanhandens funktion er kommer att

öve rfly ttas på tillverkningsföret ag et utan också att detta erhåller m ellanhandens

marginal - ibland m era, ibl and mindre, beroende på oms t ändighe tern a. Nä mnda

samband visas aven heldra gen, grön pil fr ån direktförs äljningens r elativa st orlek

(D2) till dels distributionskostnad er p er enhe t (K d) och dels intäkter per enhe t ( I).

En ökad förs äljning per kund och år innebär ofta lägre priser, eme da n st örre kunder

kunna erhålla lägre pri ser än sm å kunder. Ibland utgå kvantitet srabatter, som m er

eller mindre medvetet motsvar a de besparingar stora kunder medföra; ibl and bli

priserna lägr e helt enkelt eme da n den st ora kunden på grund av sin storlek och /eller

st örre skicklighe t k an »prut.a- bättre än en liten kund. Stora kund er kunna ibl and

an vän da en sp eciell inköpsteknik b eträff ande r elativt standard iserade varor 

upprepad e prelimin är a köpeanbud till olik a sälj ar e av lik artad e varor. Stora

k under kunna äve n erhålla andra, i pen gar icke direkt m ätbar a, fördelar såsom

ensamrätt till en v iss variant aven var a (solomöns te r , solomodell etc.), vilket inne

bär att varusortimentets st orl ek växer. Att p å detta sätt en ökning av kundernas

st orlek kan medför a en utvidgning av varusortimentet har ans etts vara av så liten

bet ydelse att det ick e redo visats i diagrammet. Tidigar e omnämnt samband har

därem ot lämpligen ansetts kunna illustreras m ed en röd , streckad pil fr ån försälj

ningen per kund och år (Dl) till intäkter p er enhe t (I) .

Samband mellan tnarknadsjaktorerna, å en a, intäkter per enhet och försälj

ningens storlek , å andra sidan

24. De t individue lla företaget i<an i korthet sägas anpassa sig efter den r åd ande

efter frågesit uati one n i tre etappe r. P å lån g sikt , ofta mycket lång sikt, utvälj er

för et aget (mer elle r mindre m edvet et) ett lämpligt varuområ de.l På kortare sikt,

i stort sett inför varj e sä song , anpassas där eft er varusortimentet inom varnomr ådet

dels geno m utformning av de ind ividuella varugrupperna och varorna och dels ge

nom en avvägning av varusortimentet s sto rlek . Unde r sj älva säso ngen ske r slut 

lig en en anpa ssning efter efterfråges it ua ti onen dels genom en nedskärning av varu

koll ektionen (man eliminerar de mönster , som »slå Iel») och dels - och huvudsak

lig en - geno m prisju ster ing ar ."

1 Vad som in ver kar på de t ta v al har icke behandl ats i de tta k apitel.

2 I morma la Lider» synes in om t. ex . sko in dust rie n för ek omm a att än dringar av prover i
v aruk ollekti onen företagas på k öpar en s begära n. Detta t orde ibland kunna h a en betydande
inv erk an på pro duktionsst rukt ure n. Inom de t extila in dust rierna synes denna form av be
ställnin gstilJverkning vara m ycket ovan lig, troligen bl. a. av tillverkningst ekni ska skäl.
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Orsaken till att på kort sikt priset anpassas i mycket högre gr ad än den förs åld a

kvantiteten efter förän dr ingar i erterfrå gesit uat ionen! t orde i huvudsak vara de

m yck et b et ydande fast a kostnad ern a och ovis she t om hur stora »mi n imikost nader nar

ä ro (be roende på svårig he te rna att beräkna storleken av kostnad erna vid blandad

och skift ande tillverkning samt ibl and även på otillfredsställande kal kyls ystem )

D en kanske fr äm st a orsaken till att pri serna äro rörli gar e än försäljningsk vanti

t et erna syn es emellerti d vara att ri sken an ses vara stor att en kund , som falle r bort

under en försäljningssäsong, sena re in t e skulle kunna förvär vas åte r eller endas t

m ed m yck et sto ra uppoffrin gar, va r igeno m en m ed hän syn till de höga fas ta kost

nad erna bet yd elsefull åte rgå ng t ill en hö gre försäljningsvo ly m skulle förs vår as.

B idra gande till prisern as rörlighet är vidare att de kommersiella köp arna icke ha

öve rblick öv er markn ad en. Det är sålunda m öjligt att sä nka pri sern a till en v iss

k und utan att alltför starkt försämra förhandlingssituationen m ed avsee nde på

övriga kunder. Vi d förhandling m ed varje kund är därför den åte rhå lla nde kraft

mot prissä nkningar, som frukt an för »sp oil the market» utgör , in te så stark . E j hel

ler är r iske n stor att vid en ur sä ljarens synpunkt förb ättrad efter frågesit ua ti on

höja priset »I ör myck et » med hän syn till den kv antitet , som man önska r sälja , eme

dan priserna kunna jus te ras fr ån kund till kund.

Man kan ocks å i vi ss mån ä ndra priserna genom att ändra kvalitete rna .

Vid förs äljning till konsumenter måst e säljaren i högr e gra d t aga hän syn till

r iske n att »fördärva marknad en ». Då svår igheterna att öve rblicka marknaden på

grund av varusortimentet s mån gsidi gh et och för änderlighet do ck äro sto ra även i

det aljhandeln, behöva säljarna av flertalet t extilvaror och antagligen även sko don

ick e taga på långt när lika sto r hän syn till verkningarna av för ändringar i prisläget

som t. ex. i fr åga om m era st andardiserade konsumtionsvaror.

Att en för ändring av va ruefterfrågans st orlek (M5) kan taga sig uttryck i en för

ändrin g av förs äljningens st orlek (Ff) eller intäkter per enhe t (I) eller båda h ar i

diagrammet red ov isats m ed en held ragen, grön pil fr ån M5 till F f och I; att som

fra mgå r av sid . 72- 73, varuefterfr ågan s st abilit et (M3) kan »dire kt» påv erka dist ri

butionskostnader p er enhet (Kd) v isas m ed en st re ckad , röd pil frå n M3 t ill Kd ,

Ti digare ber örda sa mba nd m ellan dist ributi ons kompone n te rna och intäkten per

enhet, d irekt eller via marknadsfaktorerna, be höva icke nödvän digt vi s utgå fr ån

komponenterna utan kunna ibl and utgå fr ån intäkten per enhe t ( J). Man be

stämme r först det m ed hän syn t ill dist ributi onsapparaten och m arknad släget läm p

liga st e prisläget och inriktar tillverkningen där eft er . P å grund av i föregåend e

stycke angivna oms tändighe te r utgör emellerti d i fr åg a om t extilvar or , skodon och

liknande produkter prisläget så som sådant endast sällan och icke i någon högre

gra d »en primär faktor».

Att priset kan best ämmas primärt och tillverknings- och distr ibution skomponen

t er anpassas däreft er, har icke speciellt illu strerats i diagrammet. I fråga om sär-

l Dä rt ill k ommer anpassningen av själva nivån för fabr ik s- och gross hande lspriserna på
t extil v aror efter de ofta starkt flu ktuera nde priserna på textila råvaror - och även, i vissa
f all , efter prisförändrin gar på importer ade t extila färdigvar or.
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skilt varaktiga konsumtionsvaror finnas åt sk illiga exempel på en sådan prispolitik

men den är dock i det stora hela sällsynt. Detta slag av prispolitik för estavas av

öns kan att nå vissa bestämdakonsumtionskategorier, eller /och m öjliggöra distri

bution genom viss typ av detaljhandel för att på detta sätt kunna öka avsättningen

myck et avsevärt, vanligen fördubbl a den eller mera, och därigenom sänka kostna

derna m era än priset.!

H. B-faktorerna s inverk an p å struktur en

B-faktorernas inverkan på delbranschstrukturen

25. Be tydelsen av ov an diskuterad e tillverknings- och distribution skomponenter

och marknadsfaktorer lik som deras abs olut a och relativa sto rle k vari erar, såsom

r ed an antytts, i hög grad mellan olika delbranscher, beroende i huvudsak på B-fak

torerna . Med betydelse avs es den ekonomiska betydelsen d. v. s. i vilken utsträck

ning kostnader och intäkter påv erkas ..

I det för egående ha de strukturella sa mba nden och st rukt ure ns uppbyggnad beh andlats i
huvudsak . med t an ke på kon su mtionsvaruindustrier med tämligen starkt differentierad och
samtidigt m ångsidig produktion samt med även i övri gt utpräglad monopolisti sk ko nkurrens
(t. ex. fler t alet av de t extila industriern a och stö rre delen av sko ind ustrien). H än syn har då icke
t agits till det förh ållandet , att även i nyssnämnda indu'strier bet räff ande vissa st apelva ror an
talet t illverk are av någon betydenh et kan va ra så litet , att oligopol isti sk konkurrens för eligger ,.
d. v . s. att de olika företagen vid utformningen av sin företagspolitik medvetet t aga hän syn till
v ilka förä ndringar av för et agspoliti ken hos andra föret ag detta kan föranleda. Den del av till
verkningen hos de individ uella företagen, för vilke n olig opolistis k konk ur rens föreligger, t ord e
doc k i allmä nhet endast vara en lit en del av den t ot ala tillverknin gen . Även i det följande bort
ses fr ån. oligopolistisk konkurrens. Dock kommer trust ers och kartellers inverk an på företags
st r uk turen att för . exemplet s skull antyda s i st örs t a korthet.

B-faktorerna, som äro i stort sett lika för alla företag i en delbransch, ut

öva ett mycket starkt infl ytande på strukturen dels genom att påverka utform

ningen av de indiv iduella för etagens st ru kt ur i och för sig, vilket behandlas i nästa

avs ni tt, och dels genom att inverka på huru olikartad strukturen för de individu ella

för etagen inom en delbransch kan bli va , t. ex . storleksfördelningen mellan företagen .

Ibland kan inverkan av en enda B-fakt or vara så stark att denna i hög gr ad »b e

stämmer » hela företagets struktur. Denna blir då myck et lik artad hos de olika

för etagen i en sådan delbransch , v ars struktur blir »homogen». Föret ag , vilka till

verka en konsumtionsvarugrupp. för vilken inköpsvärdet per r elevant konsument

och år är mycket litet, men som användes av ett myck et stort antal personer och vid

vars fr amställning mycket betydande förd elar av långa tillverkningsserier finnas,

ha t. ex . en tämligen given såväl produktions- som distributionsst rukt ur: lit et varu

sor ti me nt, tillverkning i lån ga serier och t ämligen stor förs älj ning per kund och

år (försäljning vi a sortlmentsgr ossist er) .

1 E n redogörel se för olik a slag av prispo litik för va raktiga, indu st riella ko nsumtionsvar or
- v ilka icke' behandlas närmare i detta kapitel - återfinnes t. ex . i Edwin G. Nourse och
H or ace B. Drury, I ndu slrial Price Policies and Econotnic Progress, t he Brooking In stitution ,
Men ash a, Wisconsin, 1938, särskilt kapite l XI.
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I andra fall är inverkan av någon eller några B-faktorer icke dominerande och å t

skilllga ganska olikartade kombinationer av komponenterna, olik artad struktur,

kunna då bli va eko nomisk t optimala elle r i v arje fall ekono miskt möjli ga. St ruk

turen hos för et ag i så dana delbrans ch er kan variera av sev är t. I ens ta ka fall ku nna

n ågra B-fak torer v isserligen fr amstå som sär skilt betydelsefull a m en m edgiva m er

.än en fördelaktig utformning av för et agsst rukturen . De lbra nsc hs t ru kt uren blir i

dessa fall »he te rogen . såsom förhåll andet är beträff ande flertal et t extila de l

bran sch er , särskilt i fråga om fö ret agss t orleke n , vilken i sin tur för efaller utöv a ett

avsevärt infl ytande på st rukt uren i övr igt. Se vidare här om främst avs nit ten 8

och 14 i kapit el 4.

I v iss mån to rde st ruk t uren hos olika företag inom en delbransch anpassas efter

varandra . Sär skilt synes detta gä lla små och stora för et ag, vilka i vissa avs eende n

'förefalla »komplet t era r varandra v id täckande av delbran sch ens hu vudvaruom råde.

De sm å för et agen synas vara inriktade på »srnå. varuslag, d. v . s. med förhållande

v is liten total kon sumtions efter frågan, i relati vt större utsträckning än de sto ra före

-tag en, vilka härigenom kunna (me d hän syn till marknaden) håll a längre produk

tions - och tillverkn ing sseri er än vad annar s sk ulle v ar it fall et. Däri genom kunna

de stora föret agen bättre utnyttja sina sannolikt rel ativt st örre förd elar av lån ga

-ser ier. Dessa skilj aktighet er i st rukturen m ellan olika st ora företag i en delbran sch

k unna tänkas ha vuxit fram p å fler a olik a sätt, men detta skall ick e beröras här.

I övrigt h än visas till avsnitt 8 m en också 6, 14 och 15 i kapitel 4.

Företagsstrukturen, och) därmed delbranschstrukturen, påverkas äv en , såsom

se nare v isas, av allmäne ko no miska och icke-ekonomiska faktorer: de förra främ st

'via B-faktorerna, de senare äv en geno m att utöva inflytande på m ålsättningen för

för et aget s verksamhet samt på förmågan att utnyttj a m öjli gh et erna at t nå detta

m ål. Inverkan av de ick e-ekonomiska faktorerna, som ofta t orde utöva stort in

fl ytande på st ru kt uren, m edför sann olik t att sk illna derna i företagens st ru kt ur bli va

stö rre än vad de annars skulle bli, varigenom delbranschstrukturen påverkas m ot

s t örre het ero genitet. Vissa ick e-ekonomis ka faktorer , framför allt traditio n, synas

-dock kunna ha motsatt effekt - sär skilt i delbranscher , där de råk a vara av st or

b etydelse.

B -faktorernas inflytande på företagsstrukturen

26. Ko nsumtionens variationsbredd (B l) vid en viss tidpunkt, d. v . s. konsumen

t ernas krav på sortiment vid viss tidpunkt , påverkar varusortimentets stodek och

d ärigenom även direktför säljningens re la ti va storlek . Då myck et st ora varuso rtime nt

e rfordras , m åste båd e det av tillverkningsföretaget framställda sortimentet vara be

t ydande och förs äljningen vara organiser ad via sortimentssamlande mell anhänder .

E x empe l på en såd an vara är dambekl ädnadstyger. Är kravet på sortiment mindre

m en fortfarande sto rt kan en direktförsäljning t äIlk as samti digt m ed att ett m yck et

stort varusortiment tillverkas hos för etaget, om fördelarna av lån ga tillverknings

s erier äro sm å. Exempe l härpå torde damskofabriker vara. . Är återigen konsum-
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tionens variati onsbre dd liten och den totala efterfrågan stor, t. ex. beträffande ett

flertal livsmedel såsom m argarin och smör, är varusortimentets st orlek t ämligen given

för det individuella för etaget, särskilt då stordriftens förd elar äro betydande. Varu

sortimentets storlek bestämmes då av tillverkningstekniska (och möjligen ocks å

transporttekniska) omständigheter . Ibl and blir det centrala i företagspolitiken icke

så mycket tillverkningen som distributionen. I vissa fall kunna på grund av höga

krav på utbudets närhet och /ell er produktens fysiska egenskaper och /ell er m yck et

låg förs äljning per kund och år och /eller stort antal inköp under året de »Iysiska :

distribulionsko stnaderna vara av avgörande betydelse. För nedbringande av dessa

kan ibland stora förd elar ernås genom att intensifiera förs äljningen inom ett vi sst

geografiskt områd e så mycket som möjligt.

Även storleken av konsumtionens variationsbredd i tiden, (Bl)!, alltså huvudsak

ligast modev äxlingarna, har ibland ett avsevärt inflytande på tillverknings- och

distributionsstrukturen. Ju starkare modeväxlingar desto större krav på kortare

och vanligen också mindre stabila lev eranstider (T5), vilk et i sin tur påv erkar pro

duktionsstrukturen i övrigt - man m åste inrikta sig på att hastigt kunna förändra

produktionsinriktning och produktionsvolym - och även distributionsstrukturen:

ofta kan direktförs äljning visa sig lämplig. I åtskilliga industrier påverkar grad en

av styrkan i modeväxlingarna äv en det tillverkade varusortimentets storlek, särskilt

om samtidigt säsongväxlingarna äro avs evärda. Sålunda tillverka, såsom tidigare

framhållits , väv eri er ofta antingen (vanligen de mindre) standardvaror m ed stabil

efterfrågan såsom utfyllnad i tillverkningen av de m era modebetonade varorna

elle r (vanligen de st örre) i huvudsak st andardvaror eller relativt lit et modebetonade

varor, medan tillverkningen av modevaror (nouveauteer) begr änsas kanske ända

ned till vad som behövs som förs äljnings- och reklamargument. Man måste »runda

av kollektionen».

Modeväxlingarnas inverkan på st rukt uren synes ofta bliva särskilt stor, då de

ac centuera säsongv äxlingarna.

I Edgar 1\1. H oov er Jr., Locaiion Theary and the Sboe and Leather lndustries, H arvard U:y
P ress, 1937 , fr amh åll es sä rskilt d et st ar ka infl ytande på säs ongvaria t ionern a i produktionen ,
som modet utövar . I den amerikanska skoindustrien skulle den min st a produkt ions må na de ns
tillverkning av herrskor år 1923 ha uppgått till 67,4 procent av den st örs ta produktionsmånaden s
och av damskor till 59, 2 procent. Mot svar ande siffror år 1934 voro 75, 7 respektive 40, 9. Ök

nin gen i säsongvariationen för produktionen av damskodon sk ulle huvudsakligen- bero på mo
det s öka de infl ytande, vilket skulle ha inverkat minskande p å för et agsstorleken (s. 190-191).

Starka modev äxlingar kunna i övrigt t änkas inverka antingen stegrande på före 

tagsstorleken - då mycket stora kostnader måste vidkännas för att kartlägga

och »utnyttja. modet - eller minskande pil. företagsstorl eken - då tillverkningen

och distributionen hastigare och smidigare kan anpassas efter modeväxlingarna
vid liten f öretagsstorlek.s

l Sambandet mellan konsumtionens variationsbredd vid vi ss tidpunkt och i tiden har be
rörts i .avsnitt 13.

2 Jfr Bums, a . a., sid. 408-409.
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Säsongväxlingar utan modeväxlingar ha icke samma infl ytan de på föret agsstruktu

ren som starka mod eväxlingar m ed eller utan ankny t ning till säs ongern a, om möjlig

het er finn as att lagra ti llverkade produkter . Skulle så ick e vara fallet - t. ex .

eme da n varorna av fy siska skäl icke t ål a någon längre tids förvaring - ha säsong

växlingarna un gefär samm a infl ytande som m od eväxlingarna på st orleken av för e

t ag ets kapacit et m en icke i övrigt p å strukturen . F ör att kunna tillfredsst äll a eft er

fr ågan un der säson gtopparna m åste kapacit eten var a stö rre än vad som skulle be

hövas v id en i ti den jämnt förde lad efterfrågan .

I diagrammet skulle säson gv äxlingarnas speciella betydelse ha kunnat m ar

keras genom införandet av en n y B-faktor . Så har emelle rt id icke sk ett i sy fte att

ick e ytterli gare kom pli cera detta.

Huvu dvaruområd et s storlek (B 2), som starkt på verkar varuo mrå de ts st orlek,

sy nes utöva inflytande på föret agss t ruk turen främ st geno m sin inverkan på företagets

st or lek. Ut re dninge n om de t extila industriernas struktur vi sar sålunda stö rre ge

nomsnittlig föret agssto rlek, då delbran sch ens huvu dvaruområde blir större. Sam 

tidigt varie ra r emelle rti d företagens sto rlek inom varje delb rans ch myck et starkt.

Därigenom att ett sto rt varuområd e m öjli ggör avsättning av sto ra kvan titeter av

varj e v aru slag, kan ett föret ag uppnå bet ydande st orl ek även om varu sortimentet

begr än sas starkt. Till verkningsseri erna bli va lån ga. Ett belysande exe mpel härp å

är en jämförelse m ellan bomull sindustrien i Sv eri ge och F örenta St atern a. Med an

de st örsta svenska företagen tillverka flera hundra varuslag, fram st äll a de am eri

kan ska före tagen av motsv arande st orlek kanske endas t ett tiotal v aruslag , för

vilka s tillverkning de t ekniska förut sä tt ningarna dessutom äro mycket lik artade.

Lågt inköpsvärde per relevant konsument och år (B 3) m en samtidigt hög t otal för 

säljningssumma på den akt uella m arknaden - sto r t varuområde - (t. ex . spi s

brö d) m edför annorlunda utformad distributionsstruktur än hög total försäljnings

summa på marknaden och högt inkö psvärde per relevant konsument och år (t. ex.

personb ilar). H elt olik a distributionsvägar och helt andra förs äljningsmetoder an 

vändas .

Antal order och antal leveran ser per kund och år (B 4) påv erkar i h ög grad för 

säljnings-, expediti ons- och transportarbet ets omfattning. Ju större denna faktor

är desto stö rre betydelse har distributionskomponenten försäljning p er kund och år.

Ibland kan betydelsen därav vara så sto r att tillverkningskompon entern a anpassas

därefter i sådan grad att tillverkningens omfattning och inriktning avviker m ycket

starkt fr ån den tillverkningsekonomiskt opti m ala . Troligen hör tillverkning aven

del bakverk, gla ss o. dyl. till denna kategori. Vanligen sker tillverkningen i m yck et

små enhe te r i direkt anslut ning t ill detaljhandelsförsäljning.

Marknadens geografiska storlek och täth et (B5) påverkar i allmänhet för et agsstruk

turen huvudsakligast via sin inverkan på den geogr afiska fördelningen (och även

st orleksförde lningen) av företagets kunder. H ärigenom påverkas sa mtliga distribu

tionskomponenter direkt elle r indirekt och i st örre elle r mindre utsträckning.

Graden av konkurrens (B 6) sp elar ofta stor roll v id utformningen av för etags

strukturen. F ör att »m ildra» konkurrens en nedl ägg es ibland mycket arbet e på att
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å stadkomma starkast m öjliga produktdifferentierin g och på att genom olika försälj

ningsåtgärder försöka »skapa sin egen m arknad ». Ut märkande för företagspolitiken

blir ick e sä lla n st or a varusorti me nt, som oft a ti ll avsevärd del för ändras, inten

sivt försäljara rbete och betydande m ärkesvarurekl am. E n så da n före tagspoliti k

synes bäst kunna geno mfö ras om tillverkn ingsenh et erna anti nge n äro mycket stora

eller myck et små (hant verksmässig p roduktio n). »Sk a rp » ko nkurre ns kan emellerti d

ock så - v ilk et t orde vara det vanliga på mycket lån g sikt - m edf öra en myck et

s tark koncentrering av produktionen på myck et lån ga tillverkningsserier i syfte att

pressa ned kostnaderna.

Graden av konkurrens påverkar em ellertid äve n före tagsst ru kt uren via räntabili

t et en. H ög rä ntabilitet torde sålunda ofta m edför a förh ållandevis st örre krav på

tryggh et, som resulterar i förs ök att öka varu efterfr ågans st abilitet eller bib ehålla

d enna på en hög ni vå äv en på b ekostnad av re la ti vt sto ra för dela r , t. ex . av lån ga

p roduk tions - och tillverkningsseri er . H ög räntabilitet kan också t änkas m edf öra

svagare in cit am ent till anpassning efter förändringar av m arknaden eller av t ek

niken etc.

R äntabilitet släget kan vidar e utöv a infl ytande på st rukt uren genom att inver ka

på m öjli gh et erna att samla likvida m ed el eller att lån a kapital . På detta sätt kan

ett gott räntabilitetsläge bidraga till en expansionistisk före t ags politik m edan dålig

r änt abili t et kan utgöra ett hinder för en såd an. Se vi dare h ärom avsnitt 27.

Geno m sin inve rka n på graden av konkurrens ut öv ar im porten ofta ett st ort in

fly t ande - ibl and i särskilt hög grad - på varusortimentets st orlek .

De tillverknings- och distributionstekniska möjligheterna (B7) kunna, som naturligt

ä r , i hög grad påv erka produktions- och distributionsst rukturen . Om vid en viss till

verknings- och /eller distributionsteknik en föret agsstorl ek är betyd ligt fördela kti ga re

ä n alla andra , bli samtliga företag lik a sto ra. Ofta kunna eme llertid flera optimala

före t agsst orlek ar t änkas, varigenom strukturen in om industrien i fr åga blir m era

h eterogen . Tillverknings- och distribution st ekni sk a möjligheter kunna sålunda vara

d esamma för alla företag inom en industri m en lik väl ge up phov till olika företags

sto rleka r och före t agsst ru kt ur .utan att »eff'ek t iv it et en » beh öv er vara olika st or för

olika för et ag. Ett för etag kanske väljer att fr am st äll a ett lit et ant al var or , alltså

ett litet varusortiment, i långa tillverkningsseri er och - vilket blir nödvändigt på en

liten marknad - att sälja dessa till et t sto rt antal kunder . E tt annat för etag väl jer

i st äll et att frams tälla ett st ort . antal var or och kan då b egrän sa förs äljningen till

ett fåtal st ora kunder,vilka var och en kunna köp a st ora kvantit eter tack vare

d et omfa ttande varusorti ment et. Det första före taget få r i förhållande till det andra

lägr e tillverkningskostnader m en högre distributionskostnader. De sammanlagda

tillverknings- och distributionskostnad erna kunna bli lika stora i båda fallen.

D e tillverknings- och distributionsteknisk a m öjlighet erna inverka också i h ög

grad på behovet av arbetskraft och kapital, varom m era nedan.

E n t eknisk föru t sä ttning, som ibl and förefalle r ha st ort inflyt ande på produk

t ions- m en även distributionsstrukturen, är m öjli ghet erna att utnyttja råvaran i till

verkningen. Som framhålles i kap it el 4 , avsn itt 7, m edf ör nödvändigheten ur eko-
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nomi sk sy npunkt att utnyttj a en vid ink öp et icke tillräckli gt standardiser ad r åvara,

att föret age n m åst e t illverka va ror i flera kvalite t snivåer, även om i övr igt , t. ex . i

fråga om pro duktio nsteknike n, betydande fördelar skulle kunna vinnas genom att

kon centrera till verkningen på en t ämligen enhe tl ig kvalitet sn ivå. H är igenom påver

kas varuso rti me ntets sto rle k och via de tta men även »direk t » dis t ributio nss t rukt uren.

Större betydelse än i de enst aka fall , dä r råv aruanvändningen medf ör nyssnämnda

ve rkni ngar ino m de textil a industrie rna , sy nes denn a omständighet ha inom t. ex .

sko - och möb elindu striern a. Dessa t orde i stort sett ha mindre möjli gh et er att om

for ma den använda råvara n i tillverkningen. In om skoind ust rien använda s sålunda

olika delar av de beredda hudarna för olika ända må l, dels för olik a dela r i en sko

och dels för sko don i olika kvalitet sn ivåer. Det sy nes inte vara eko nomisk t m öjli gt

för en skofabrik att inköpa läd er enbart för de sko don, den av andra sk äl ön sk ar

fra mställa. Sa mma probl em ino m m öb elindustrien kan illu streras dä rav, att det

inne bär mycket stora fördelar för en fabrik att framställa både sto lar och soffor

då där vid det v id sor te ri ngen framkomna såväl »kor ta» som vä rdef ulla re »l ånga»

virket kan utnyttj as.'

B ehov av arbetskraft och k apital (B8) , sy nes ofta utöva ett betydande in fly

t ande på företagsst ruk t uren . Denna faktors inverkan på strukturen m åste eme l

lertid beh andlas m yck et kortfattat för a t t ick e sprä nga ut ry mmes ra men för detta

kap itel.

Fö ret ag med stort behov av arbetskraft äro vanligen starkt beroende av en

lok ali serin g, som är förmånlig m ed h äns yn till tillgån gen på arbet skraft. Ett st ort

beh ov av arbetskraft kan äve n innebär a ett stort kapitalb ehov, nämligen d å in 

ves teringa r i bost äd er m åst e göras för att ku nn a erhålla eller behåll a arbets kraft .

Invester ingar i bostäd er utövar på samma sätt som inves te ringar i direkta pro

duktion sm edel sitt infl ytand e p å pla neringsperiodens län gd , ehur u ka nske icke i

lika hög grad.

Svårighete rn a att t äcka behov et av arbets kraft kan inve rka minskan de på för e

tagsstorlek en elle r föranleda ver ksamhetens utspridning på ett flertal, på olika

or te r belägn a, anläg gningar. E medan m öjli gh et erna a tt till fr edsst älla beho vet av

ar be ts kraft kunna va ra mycket olika för olik a före tag - bl. a . beroen de p å den

hi storiska utvecklingen - kan delbranschstrukturen bliva het erogen.

Beho v av ar bet sk raft gä ller naturligt vis det slag av arbetskraft, som är lämplig

för sys selsä ttn inge n i fråga både m ed hänsyn till yrkesk unnighe t - eller möjli gh et

a tt förvärva denna - och inkomstpret ention er. Då den erforderliga arbet sp res ta

ti on en är »lät t och enkel» kan visserli gen näst an all arbet skraft utföra denna men

en sto r del kan do ck in te komma i fråga p å grund av för st ora pretentioner för

ifrågavar ande arbetsp rest ation, för vil ken den är »överkvalit icerad».

Behov av kap ita l utövar sitt inflytande på företagsstrukturen dels indirekt

genom att påve rka pl an eringsperio dens längd och dels direkt genom att stora ka pi -

l H är sk isserade sy n punkter beträffan de sko ind ustrie n ha lämn at s av disp onent, civ ilekono m
J . E . Leander och bet räff ande m öbelindu strien av dispon ent E rie Ljung.
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t alb ehov äro svå rare att tillfreds st äll a än små så dana. Tillverkningsföretag m ed

relativt höga fas ta kostnad er ha ett stö rre intresse av att utnyttj a sin kapacitet

än före tag med relativt låg a fasta kostnad er. Te ndensen ti ll int egration m ed kom 

mande led är förhåll andevi s sto r - särsk ilt i fr åga om sto ra företag.

För företag med höga fasta kostnad er är det vida re ett lättare kon staterb art

intresse att maxim era nettointäkten på län gre sikt än för företag m ed låga fast a

kos t nade r. E n till verkningstelmik , som kräver m ycket kapit al , sy nes kunna inne

bä ra att svårighe te rna att start a nya före tag på gru nd av kapitalb ehovet äro så st ora,

att graden av konkurren s tenderar att minska. Fördelarna aven - form ell eller

inform ell - öve re nsko mm else m ellan de konkurrerande föret agen bli icke sällan

bet yd an de och dä r igeno m ibland mö jlighetern a att komma överens . Se vidar e av 

snitten 27 och 28.

r. D e a II ffi ä n e k o n o ffi i s k a f a k t o r e r n as i n fl y t a n d e p å s t r u k
tur en

Tillgången på kapital
27. Den inverkan på t öretagsstrukturen. som tillgång en på arbets kratt utöv ar,

har m ycket kortfa ttat berör ts sist i föregående av snitt. Nedan kommer endas t

infly t andet av ti llgången på kapital på före tagsstruk turen att exemp lifieras .

Möjli gh et erna ' a tt anskaffa kapital i er forde rlig omfattn ing sy nes ib land kunna

påv erka föret agsstrukturen ganska starkt. Be tydelsen av denna faktor torde dock ,

i stark motsats till till gån gen på ar betskra ft , ha minskat under sena re tid dels

eme da n - särskilt då under de senaste åren - föret agens lik viditet förbättrats ,

varigenom behov et att låna kapital minskat, och dels emed an kapitalmarknaden

blivit lättare (räntan har sjunkit) och efter han d även anpassats för tillgodoseend e

av flera olik a slag av finansi eringsb ehov .! I de fall räntabilitet en på län gre sik t

anses tillfredsst ällande torde i Sv erige svårighe te rn a att anskaffa kapital för utvidg 

ningar av redan bestående, ick e alltför små, föret ag inte va ra så st ora att de

inverka ret arder ande på utvecklingen . Där emot syn es icke sä lla n svårighet erna

at t anskaffa kapital utgöra en kraftig häm sko på st artandet av nya företag och

äve n på en utvidgni ng av för et ag fr ån myck et liten , hantverk sm ässig eller sm å

industriell skala ." E tt indicium på att så är förhållandet är kanske den relativt

mycket st arka nybildning av för et ag som ägt rum inom industrier med litet kapital

behov, t. ex. sko industr ien och sömnads indus t rie n, ehuru här även andra och säk er

ligen ofta vik tigare orsak er varit förha nden . Undersö kningar i Förenta St atern a

förefalla v isa a tt fin ansieringsfrågan där är en bet ydande faktor vid nybildning av

för et ag, där em ot ick e för utvidgning av red an exist erande företag.

l Sålunda ha nya form er för kredit till småind ustri och ha ntverk skapats exe mpe lvis 1935

och 1941 i Sverige. Se Axel Iveroth , Sm åin dustri och hant verk i Sverige, Indust ri ens U tred
nin gsin stitut, St ockh olm 1943, sid. 193-199.

2 Se Iveroth , a. a. , sid . 102-103. I. fr amhåll er sä rskilt det all varliga hind er för kr ed it givn in g
till hantverk och små ind us t ri, som banklag stiftningens förbud mot personkredite r på län gre
sik t och för anlägg ningsändamål utgör (sid . 195). J fr även börj an av nästa avs nit t.



Alfred R. Ox enfeldt påp ekar i New Firms and Fr ee E nterprise, W ashington D. C., 1943,
sid. 160, att möjligheterna att anskaffa kapital äro begrän sad e: »The person al in vestment of
owners, loan s fr om friend s and relatives, p urc hases ön cr edit, proc eeds of security issues, bo nd
lo ans, and capit.al subsidies from sup pliers are im portant sources of funds for new firm s. A sm all
concern depend s primaril y upon th e per sonal wealth of the entrepren eur and of his fri end s a nd
relatives. Simll arly, Iar ge new firms most fr equ ently sec ure th eir in iti al resources from the
com bine d savings of their owne rs, oft en incJuding among th em pr omine nt local capitali st s.

Th ou gh a nurnber of lar ge new firms - especially those wh ich ho pe t o exp loit new ideas 
endeavor to rai se fun ds by public sa le of secur ities, only a sm all minority are succes sful in raising
mu ch mon ey in this way. . . . Ther e is no easy way to overeorn e the ba rri er to ent ry into bu sin ess
cr eated by the need for cap ital. F ailure to sta rt a new bu sin ess on asca le that permits economical
op eration oft en m can s that th e bus iness will perish.»

E n kort sa mmanfattn ing av möjli ghet ern a i För enta Staterna för små föret ag att låna kapi
t al för utvid gnin g av driften återfinnes i Rudolph L. W eissm an , Small Busin ess And Ven/ure
Capi tal, New York 1945, sid. 45: »There is no disa greem ent among cconomists, busin essmen ,
an d banker s . .. , that sm all bu siness lack s adequa te cap ital. Th ere is little or no di sagreement
that our fin an cial mcchanism s are not set up so as t o provide equity capital for th e small er busi
ness units. At the sa me time, there is no di sagreem ent that there are man y sound small business,
whi ch could profitabl y use additi ona I equity or risk capita! . . . were they able to secure it Oll te rm s
com parable to those on wh ich th e larger business secure their capit al. . .. 'l

För flertalet företag i industriell ska la torde m ed ovan angivna förbehåll finansi e

ringsmöjligheterna vara ungefär lika goda. Beträffande det viktigaste förbehållet,

räntabilit et en , torde i allm änhet finnas en tendens till att denna är lelle r åt 

minstone skulle kunna bliva) av ungefär samma storleksordning för flertalet för e

tag inom samma delbransch . I varj e fall torde skillnaderna i räntabilitet mellan

olika för et ag vara mindre inom en delbransch än t. ex . inom en hel näringsgren.

Däremot kan viljan att låna kapital vara mycket olika inom olika företag och ha

ett icke ob etydligt inflytande på för etagsstrukturen.

Av särskilt stort intresse syn es vara det förhållandet, att god tillgång på kapital

ett produktionsled starkt kan påverka strukturen hos kommande produktions

och /eller distributionsled. Inom konfektionsindustrien liksom inom skoindustrien

torde sålunda ick e sällan en relativt betydande kreditgivning till detaljhandeln

för ekomma, varigenom en mer elle r mindre långt driven integration med denna

ernås. Denna torde ofta kunna utnyttj as så att längre tiIIverkningsserier erhållas,

och försäljningsarbetet kan minskas och bättre kontakt v innas m ed marknaden,

vilket synes vara av my ck et stor betydelse fr ämst inom st arkt modebetonade del

branscher men också inom sådana, där sortimentskravet är stort - och naturligtvis

i synnerhet, där båda dess a förh åll anden gälla så som i delar av konfektions- och

skoindustrierna.

Medan möjligh eterna att anskaffa kapital ibland kunna utöva ett betydande

inflytande på strukturen, tord e ofta betydelsen av priset på kapital inom här

aktuella industrier överskattas.

Företagens likviditetsställning i och för sig kan på olika sätt inverka på före 

tagspolitiken och därmed på för etagsstrukturen.
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I L Svennilson, Eko nom isk p lanering, Uppsala 1938, kap . 9, återfinnes en utförlig disk uss ion
av likvidit et sst ällningens inverkan på föret aget s pla ne r . Bl. a. fra mhå lles att föret aget , åt 
min stone på kortare sikt , h ar att vä lja mellan en viss grad av likvi dit et och vissa in komster .
Hög likviditet ka n resultera i lägre inkoms ter än en låg likvidit et.

Fö retaget värderar oft a risken för en d ålig lik viditet mycket högt (ahar mycket stark
ängs lan för dål ig likviditet »), emedan en sådan ka n påverka föret aget s handlingsfrihet - kan
medföra att före taget kommer un der in flytande av in t ressen . vars mål icke äro desamma som
föret agsledningens. Om för et aget t. ex. kommer i starkt be roe n de av sina leverantör er på grun d
av st ora kr editer , k an det föro rsa kas st ora merk ostn ad er geno m a tt tvin gas kö pa i små
kvantite ter till höga priser eller till speciella, h öga priser eller t vin gas följ a för föret aget ogynn
sa mma dir ektiv eller - i ex t re ma fa ll - i ko nk urs . E tt så da nt t vån g kan naturligt vis utövas
även av andra kreditgivar e än lever antör er - särskilt då dessa ha andra intressen än före 
t aget. Nack delarna aven hög likvid it et (som va nlige n innebär mins kade inkomster på gru nd
av den oft ast förh åll an de vis låga avkas t ningen på likvitt kapital ) äro eller an ses ofta vara sm å
i jämförelse med nackdelarna aven då lig lik viditet sställnin g, eme da n denna inn ebär en rel a
ti vt stö rre r isk för illikv iditet. E n hög likviditet ger även föret aget den förd elen att det kan
bä ttre utnyttj a even tue lla gy nnsa m ma affä rsc ha nser.

Den allmänna ekonomiska politikens inflytande på företagsstrukturen

28. Den allmänna ekonomiska politiken kan utöva infly t ande på stru kt ur en

dels genom direkta ingrepp, motiverade av allmänna ekonomiska och/eller poli

ti sk a förh ållanden , dels genom sp ecifika åt gä rder , som indirekt (via B-fakto rern a)

påverka strukturen, och dels genom att influera föret agarnas bedömning av fram

tiden (ti llsa mmans med de ick e-ekonomisk a faktorerna). Nedan kommer endast

några exe mpel att lämnas på, hur olika allmänekonomiska-polili ska åt gä rder

kunna inve rka på för et agsstrukt ur en.

Såsom exe mpel på åtgärder, som dir ekt påv erka före tagsst ru kt ure n, m å nämnas

följande. Som villkor för tilldelning till företagen av för driften nödvändiga råvaror

uppst älldes att på grund av bristen på arbetskraft ing en korttidssysselsättning av

anställda skulle få förekomma. H ärigen om om öjliggjordes säsongvari ationerna i

tillverkningen till st örs ta del och en ök ning av lev eranstidens längd och / eller lager

tillverkningen måste gen omföras . F ra mför allt eme da n efte rfrå gesit uationen var

gynnsam för företagens produkter, torde i sto r t sett inga andra förändringar av

för etagsstrukturen ha beh övt vidtagas.

Bland alla de ekonomiska å tgärde r, som utöva infl ytande på strukturen hos före

ta g och hos hela delbra nsc he r och industrier, m å nämnas inkomstbesk attningen,

som ju bl. a . i detta sammanhang varit och ä r för em ål för livliga diskussioner.

Mycket hö ga skattesatser sy nas tillsammans med s. k. rätt till fria avskrivningar ,

som för flertal et redan existe rande industriför etag på kort sikt möjliggör icke ob e

tydliga , av skattemyndighete rn a såsom avdragsgilla godkända av skrivningar utöv er

värdeminskni ngen , bl. a. ha följande ve rknin gar. Under i övr igt lika förh ållanden

kommer för det första antalet nystartade företag att minska på grund av de ök ade

sv årigheterna för en privatpers on att genom sparande samla det för startandet av

ett företag nödvändiga minimibeloppet riskvilligt kapital. För det andra komma för
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redan exist erande företag fördelarna att använda uppkommen vinst Ull utvidgning

av för etaget i st äll et för till utdelning till delägarna, som i st äll et på lång sikt erhålla

förmånen av stigande aktievärden. att bliva stö rr e. P å båda dessa sätt tenderar

d en genomsnittliga företagsstorl eken att stiga och graden av konkurrens att minska

på längre sikt - på kort sikt k an en skärpning av konkurrens en tänkas upp

komma - å tminst one i delbranscher, där för etag måste startas i relativt stor

skala .

En skärpning av beskattningens progressivitet och äve n, ehuru ick e i lika hög

grad , en höjning av skatteskalan ökar fördelarna av att under längre tids

perioder hålla en jämn, redovisad vinst och en jämn utdelning. För et agsstruk

turen påverkas genom att planeringsperiodens längd och kraven på likviditet öka.

Vidare syn es lag erhållningen och strukturens utformning i övrigt i samband där

m ed kunna påverkas av skattepolitiken, åt minst one på relativt kort sikt.

Genom sin inverkan p å konjunkturerna kan den allmänna ekonomiska poli

tiken på en mångfald olika sätt utöva sitt inflytande på företagsstrukturen.

»J ärnna konjunkturer» torde i och för sig inneb ära att för etagsstrukturen utformas

på längre sikt än då konjunkturväxlingarna äro m era utpr äglade." Planerings

periodens längd är väl antagligen i allmänh~t längre i ett »got t » än i ett »dåligt»

konjunkturläge.

Ett betydand e infl ytande p å såväl en delbranschs som p å individuella företags

struktur kan tullpolitiken utöva både genom att påverka räntabiliteten och via

denna strukturen och genom att direkt inverka på produktionens inriktning och

utformning i övrigt. I textilindustrien torde t. ex . förekomsten av viktstullar ha

medfört att produktionen av t yngre varor, på vilka tullskyddet i förh ållande

till för ädlingskostnaderna är högre än i genomsnitt för ifrågavarande varor, är

relativt större än v ad den annars skulle varit. Tillverkningen av vissa varor, t. ex.

kamgarn, torde ha hållits tillbaka på grund av ett bl. a. i förhållande till övriga

t extiltulIar lågt tullskydd, vilket i sin tur påverkat utformningen av strukturen

hos de industrier och företag inom dessa, som förbruka kamgarn.

E n del av den allmänna ek onomisk a och sociala politiken, som är av stor be

tydelse för både industri- och företagsstrukturen, är bestämmelserna om arbets

tidens förläggning under dy gnet, vilka ofta kompletteras av överenskommelser

m ellan arbetsmarknadens parter. Flerskiftarbete synes t. ex . i vissa industrier

innebära en helt annan optimal t eknik än enskift arb et e. Olika optimal teknik

m edför olika optimal företagsstorlek och även olika struktur i övrigt.

Den allmänna ekonomiska politiken och, framför allt, den väntade utformningen

av denna i framtid en kan också påverka för etagsstrukturen genom att utöva

inflytande på för etagsledningens framtidsbedömning, dess optimism-pessimism etc.

Liknande inflytande kan naturligtvis även den allmänna politiken i övrigt, den för

väntade utvecklingen i utlandet i olika avseenden, o. s. v ., ha .

l En annan sak, som ick e beh andlas här , är huruvid a och på vilket sätt vissa st ru k tur för
ändringar kunna p åv erk a konjunkturförloppet.
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J. D e i c k e - e k o il o ID i s k a f a k t o r e r il a s i il fl Yt a n d e p å s t r u k 
tur en

29. E tt my cket stor t antal faktorer, som kansk e icke kunna sägas vara eko no

miska faktorer", kunna direkt eller v ia B-fakt orern a utöva infl ytande på st ruk

turen hos individu ella för etag inom en delb ransch och äve n hel a del bra nscher . Om

mycket olikartade, icke -ekonomiska faktorer dominera hos olik a företag inom en

delb rans ch kan resultatet bli en betydande heterogenitet i dennas st ru kt ur trots att

förut sättningarna för en homogen struktur i övrigt (B- faktore rn a) äro för handen.

Den icke- ekonomiska faktor, som kanske kan ha störst infl ytande på strukturen,

är graden av samarbete- m ellan företagen i en industri. Företag sammanslut na i en

trust! ha m ed all säkerhet oftast avse vä rt längre tillverkningsserier än de annars

skulle haft. Förs äljningsarbet et kommer vidar e många gång er att bli avsevärt mindre

- allt konkurrerande för säljningsarb et e elimineras ju - och även prispolitiken i

övrigt kommer att vara myck et olika den, som skulle härska i en industri med sjä lv 

ständiga företag. E n kartell å t erigen, som innebär en överenskomm else om L. ex .

priser, torde ick e sällan resultera i betydligt mera omfattande försäljningsservice

än om konkurrensen vore »Iri» - givetvis under förutsättning a tt ick e omfatt

nin gen av för säljningsservicen ocks å är av t alsbunden .

Äv en om inga formella avtal mellan föret agen existe ra , kan dock graden av sam

arb et e, som ofta endast kan taga sig uttryck i utbytande av vissa informationer

eller offentl iggörande t av sådana (egrad en av hernlighet sf'ullhet »), spela en stor roll

genom att - framför allt på längre sikt inverka på d e företagsekonomiska kunska

perna och därmed äve n på strukturen .' Inom det sv enska näringsliv et torde m yck et

st ora skiljaktighet er föreligga m ellan olik a delbranscher och industrier i fr åga om

samarbete liksom i fr åga om »hemlighet stullhet» och inom m ån ga industrier äve n

m ellan olika för etag.

Inom . några delbranscher och industrier torde en utprägl ad tradition ha ut

vecklat sig i m ån ga frågor. Detta kan avse värt påverka för et agens struktur m en

då i allmänhet de individuella företag en inom en vi ss industri i sa mma riktning,

varför. delbranschstrukturen härigenom snarare blir m era »hornogen».

För de individuella företagen torde antagligen för et agsl edningens kunnande, fram

stegsvilja och dj ärvhet (ell er fr ånvaron där av) sp ela en betydande roll bl. a. bero

ende på i huru hög grad dessa företagsledningens egenskaper kunna göra sig gäl

lande. Företagsledningen syn es ofta helt behärska mindre för etag antingen genom

ensaminnehav av företaget eller i varj e fall av ett maj oritetsintresse och oftast ett

l I viss mån måst e termen »icke-ekonomiska» faktorer anses oegentl ig, då dessa ju påver ka
strukturen och därm ed ha ekon omisk relevans.

2 Sam arbet e behöver icke stå i motsatsställning till konkurrens . Sam ar bet et kan vara myck et
got t - t . ex. i form av utbyte av driftsekonomiska och driftst ekniska up pgift er - men konkur
rensen likväl »h ård». Den kan i sjä lva vcrket skä rpas genom dylikt utbyte av upp gifter.

3 I de tta stycke har förutsättnin gen om monopolisti sk ko nkurrens frångåtts.
4 Ex emp el på utbyte av inf ormationer , som på lån g sikt torde va ra st arkt »effekti vitet s

fr ämj ande», är peri od isk a upp gift er om produktiviteten i eller sta ndardkos t na dern a för olika
till verkningsprocesser eller kombin ationer där av.
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kv alifi cerat sådant. Inom de m edelst or a , »pr iva tkapitalist iska . för etagen sy nes det

röstberättigad e kapitalets förde lning kunna vara sådan, all styrelsen rep resenterar

ett flertal, ick e alIlid samstämmiga, intressen, vilka i hög grad kunna binda för e

tagsledningens handlingsfrihet och framt vinga kompromisser iför et agspolitiken .

Då därtill på grund av den hi st ori ska utvecklingen icke sälla n st yrelsem edlem

marnas ålde r och ekonomiska ställning t orde vara såda n, all de äro böjda för

en förhållandevis förs iktig po lit ik; ' kan detta påverka föret agspolitiken och

därmed st rukt ure n . Ibl and äro ansprå ke n p å utdelning på aktier så starka, a ll

för etagsledningen t vin gas arbeta med re la t iv t kort pl an eringsperiod. Inom m yck et

sto ra för etag, slutl igen, äro ick e sä lla n aktiern a så spridda, att ingen ens ta ka per

son eller grupp av person er kan ha någ ot stö rre infl ytande på företaget s politik.

Föret agsledningen intager å te r igen en fr iare ställn ing . Un gefär likn ande förhål

landen t orde i allm änh et före ligga i de eko nomiska föreningarna. I v issa fall kunna,

som r edan antytts, kreditgivare utö va infl ytande på föret agspoliti ken och därm ed på

strukturen. Då föret agsledningen i alIl v äsentligt kan betraktas såsom tj änste

m än i för et ag et, för vil ka utdelningens st orlek (men däremot ofta vinst en s) ick e

är av någon större betydelse, tord e ick e säll an p laneringsperiodens längd öka och

investeringsviljan st ärkas . Vilken roll ovan antydda äganderätts- och maktför

håll anden spelar inom olika för et ag, delbransch er och industrier kan man in t e

erhåll a någon uppfattning om.s

Om för etagsledningen har en st ar k ställning kan dess kunnande, fr am stegsvilj a och

dj ärvhet (liks om frå nvaron av dessa egenskape r) i hög gr ad påv erk a st ru kturen.

Exempel finnas på att en enda för et agsledare icke endast genomfört bet yd ande

för ändrin gar inom sill företag utan äve n genom exemplets makt och på grund av

konkurren sen på län gre sikt influ erat strukturen inom hela den delbran sch , till vilke n

för etaget hör . Detta infl ytande på hela delbransch ers st ruktur kan också ske geno m

val av viss t yp av m änniskor till m ed arb etare, vilka sedan flytta till andra för e

t ag inom industrien i fr åga och dä r påv erka företagsstrukturen.

Skulle företagsledningen vara sä rskilt starkt intresserad aven betydelsefull del

av Iör etagspolitiken, kan detta inverka på strukturens utformning. Ibland kan

t . ex . genom fördelaktiga råvarusp ekulationer en tillfredsställ ande räntabilitet

uppnås utan att vissa delar av företagsstrukturen äro särskilt väl anpassade efter

det rådande läg et.

Med hänsyn till den st or a roll , som företagsledaren ot vive laktig t ofta spe la r för

för etaget, på vars struktur han icke sä lla n kan utöva ett av sevärt infl ytande i ena

eller andra riktningen , är det förvånansv ärt att valet av föret agsl edare samt dennes

ege nskape r , kunnighet och värde ringar har blivit för emål för så litet intresse. Så

komplicerade och så svårbed ömbara som många för etagsekonomiska sammanhang

oft a äro, kan kunskap en om för etaget och förutsättningarna för dess ve rksamhet

1 I Sune Carlson, F öretagsledn in g och F öretagsledare, Stockholm 1945, som utkommit förs

då denna avh andling före låg i ko rrekt ur, å te rfinnes en statistik över vissa styrelse ledamöters
ålde r, som visar sig vara h ög.

2 Jfr Sv ennilson , a. a., kap . 10, sid. 192 ff.
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aldrig bliva fullständig . Det är också naturligt att kunskaperna icke äro lika st ora

hos alla företagsledar e och inom alla företag. Utrymmet för »subjekt iva uppskatt

ningar» måste ofta bli stort liksom för subj ektiva värderingar. Därmed ökar be

tydelsen av företagsledarens egenskaper, som bl. a. påverkas av hur denne väljes.

Att därvid vad man helt kort sk ulle kunna kalla »inst.it ut ionella förh åll anden ') sp e

lar en stor, ibland avgöra nde roll, torde vara uppenbart.

Trots att förhåll an dena i F örenta St atern a skilja sig väsentlig t från svenska förh ållanden
synes det i detta samma nhang vara av intresse att å t ergiva ett par synpunkt er och res ult at ur
Oxenfeldt, a. a. O. anser sig kunna draga följand e slutsat s ur det bri stf älli ga upp gift sm aterial
som stå r till buds:

»The frequ ency with which bu sin esses ar e est ablishe d in unprofit abl e trad es suggests that the
non-moneta ry adva n tages of bu sin ess own ership are often the most potent considera t .ions. »
Sid . 110.)

Ehuru O. inte kunn at konsta te ra några speciella egenskaper , karakteristi ska för föret agare,
är det dock av intresse att t aga del av hur förh ålland evi s st ort det anta l personer är, som någon
gång under sin livstid äro för etagar e, och framför allt hur ofta en per son , som en gån g startat
ett för et ag, å te rupprepa r detta - även eft er ett misslyck ande:

»It has already been indicated that , on the average, more than one per son in fiv e would est ab
lish a bu siness during his lifetime if no per son established more than one. If entrepreneurs on
th e average establish over three firm s each, it ma y be estimated further that more than one out
of every 15 per sons goes into bu sin ess for him self.

Th e individual s who organize and crea t e severa l new ente rprises sure ly differ from th e very
Iar ge maj ority who nev er go into bu sin ess for themselves. Part of the difference consist s in un 
equa l fin an cial resources and dissimilar bu sin ess experience. It may also be that the entre
p reneural group prizes the social st at us genera lly associ ated with bu sin ess ownership mor e hi ghly
than do other per sons . Finally, there mu st be a subst antiaJ number - although probably much
less than a majority - who are attrac t ed to cntreprcneurship pr im arily by the adve nt urc they
see in business ownership . (Sid. 99-100.)

The exp er ience of initi ators of larger conc ern s wa s somewhat less specialized, but exp eri ence
in any t rade appeared to provide a st rong incentive for establishin g a bu sine ss in that t rade.»
(Sid. 101.)

Det skulle föra för långt att här diskutera den m ångfald ännu icke berörda icke

ekonomiska faktorer , vilka kunna utöva inflytande på företagens och även hela

industriers struktur. Det torde vara uppenbart, att de ofta ha mycket stor eko

nomisk betydelse. Ofta framstå de emellertid icke såsom särskilt betydelsefulla,

kanske främst emedan de som arbeta i näringslivet icke äro medvetna om de

icke-ekonomiska faktorernas utformning och betydelse eller i varje fall icke ägna

någon större uppmärksamhet däråt.

K. A n p a s s n i n g e n a v f ö r e t a g s s t r u k t u r e n e f t e r f ö r ä n d r a t r e
s p e k t i ven y tt »j ä ffi V i k t s l ä g e)}.

30. l det föregående har något berörts hur anpassningen av företagsstruk

turen eft er B-faktorer, allmänekonomiska och icke-ekonomiska faktorer ävensom av

olika komponenter i företagsstrukturen efter varandra kan ske på kort och på lång

sikt och med olika hastighet.
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F ra mför allt i fråga om distributionsstrukturen men äve n i fr åga ' om pr oduktions
strukturen kan sä rskilt på kortar e sikt ett »j äm v ik t sl äge» sägas för eligga. Ju m era

sikte n förlä nges dest o mindre utp räglat synes »j amv ikt släget » bli va. Va rje föret ag

i en indust ri har sin andel och sin plats på marknaden huvudsakli gen beroend e på

en stark ins ti t u t ionell bundenhet. För etagen sä lja år efter år till samma kunder,

m ed vilka ofta pe rsonliga vänska psband utvecklas och vilka i viss m ån anpassat

sin produk tio n efte r sin a leverantörers pro duktio n och v ice versa . Mycket små

förä ndr ingar av kundkret sen synas t. ex . vara utmärkande för såväl väverier som

ko nfek tio nsfa briker. Vid väver iernas försäljning till konfektion sfab riker är det d ess

utom - me d mycket sm å va ria tio ne r under årens lopp - vanligt a tt ko nfek

tions fabrike n regelbundet varj e säsong gör de första inköpe n h os sa mma väveri.

»H uv udso rt eringe n» utväl jes då, var eft er denna kompletteras geno m k öp hos andra

väveri er . Väverie rna ku nn a dela upp fler t al et kunder i »huvu dso rterings- res pek

ti ve ko mp letteringskunder».

Likn ande bet yd ande institutionell bundenhet, vars st yrka blir större ju kor tare

sik ten är, före finnes i fråga om produktionsstrukturen. Ett föret ags inrikt ning av

produktion en best ämmes inte endast av den m askinella kap acitet ens st orl ek och

beskaffenhet ut an äve n - och på kort sikt ofta snävare - av va d de i för et aget

arbetande »äro vana vid att producera och sälja ».

Strukturen s utf ormning är vida re icke sä llan i ganska hög grad en pro dukt av

den h istori sk a utvecklin gen' - oft a framför allt kan sk e genom sin in verkan på

»åsiktsbi ld n ingen» ino m föret ag en .

Varj e avvikelse fr ån den bestående st rukt uren stöter på bet ydan de motst ånd,

för var s öve rvinnande kostnad erna äro större i förhå lla nde t ill intäkte rna ju kortar e

den ti dsperi od är, som m an räknar m ed.

Samtidigt som före t agen anpassa sig eft er rådande läge - efter B-faktore r, all

m än ekon omi sk a och icke -ekonomiska faktorer och även marknad sfaktorerna, som

dock ibl and i någon omfa ttn ing kunna påverkas av föret agen - ske r en fort

löp ande förskjutning av detta läge. En ständig för ändring av fak torerna äge r rum .

Anpassninge n av st rukt uren efte r ett visst läge hinner ald rig bliva full st ändig.

Den opti mala anpassninge n efte r det rådande jämviktsläget innebär att hänsyn

även m åst e t agas till utformningen av den redan best åen de st rukt uren så at t man

under den tidsp eri od, för vilken man planerar, ernår bästa möjli ga önskade resultat

under beakt ande av kostnad erna för - och andra olägenhet er av - sjä lva för än d

r ingarna av st rukture n.

Vid en förändring av företagsstrukturen , som är så st or att den kan sägas inneb ära

m era än en st ändig, »i jämna ste g fortg åen de», anpassning av strukt uren efte r de

fortgående för ändringarna av det för företaget gällande jämviktsläget - att före

t aget »ma növrera r in sig i et t nytt läge» (t. ex . genom upptagande av tillverk

ningen aven ny varug ru pp eller öppnande av en n y markn ad ) - bli anpassnings

kostnad erna oft a myck et stora m en kunna i geng äld »I ör delas» p å produ ktion en under

en län gre tidsperiod än vid anpassningen efter de »normala» föränd rin garna av be-

l Se här om också avsnitt 17 i kapit el 4.
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Description of diagram 2

Th e following components and factors are incIuded in the diagram:

Components of the st r uct u re of produc
t ion (» t illver k ni ngs-(T -)kom ponenter»)

Ft volume of pro ductio n (valued at standard
prices)

T 1 number of different pro ducts handl ed
T 2 average lot size
T 3 ave rage individuality of products
T 4 average quality of pr oducts
T 5 aver age order time

Market (d emand) factors (»marknads-( M-)
fakt orer»)

Ml elasti city of users' and distribut ors' de
mand

M 2 elastici ty of consumer deman d
M 3 stability of users ' and distributors' de

mand
M 4 sta bility of consumer dem and
M 5 size of users' and distributors' (and con

sum er) demand
M 6 sales resistance

L L ength of planning p eriod

Component s of the st ru ct u re of di stribu
tion (»distribution s-(D-)komponenter»)

D 1 aver age sales per customer
D 2 the relati ve direetn ess of th e charmels of

distributio n
D 3 numher of custome rs
D 4 sales promotion

Profit ele ments (»resultatkonton»)

Ff sales volume at standard pri ces
(Ft volum e of prod uction jvalued at st and ard

pr icesJ)
[For t he sake of simplicity stockkeeping of

finished products (alagerh ållning » has
not been included in the diagram but
instead been sup posed to remain un
changed. Therefore, Ff = Ft .]

Kd average unit selling and distribution costs
Kt ave rage unit pr oduct ion cost s
I average unit price

F actors p ertaining to specia l se ct ions of industry (»B-faktorer»).

B 1 consumers ' requirements on variety
B 2 volume of main lines of pro duct s on the

market
B 3 volume of sales per consumer
B 4 number of orde rs and of deliverles per

customer

B 5 size an d density of t he market
B 6 degree of competi tio n
B 7 available produ cti on and distribution

techn iques
B 8 requireme nts of man power and capit a l

I .

General eco no m ic an d n on-economic factors (»allmänekonomiska och ick e-ekonomiska
faktor er») .

An increase of that component or fact or, from which a green arrow st ar ts, entails - or at
least t end s t o entail - an increase in th e component or faetor, t o which the arr ow points. A
red arr ow means the oppos ite . Doubl e solid ar rows ind icat e relat ionship s ex dejiniti one which
are always va lid, e. g. also under pur e competi t ion . Solid arrows show relatio nships , which
»alm ost always- obtain, an d broken arrows those whi ch usually obtain. Dotted arrows illnstr at e
t hat a eliange will n ot in it self affect results but only in combina tio n wit h a cha nge in some
other component or market Iactor. Shor t black arrow s only show a source of influence wit hout
indicati ng it s effects. For the sake of simplicity some green and red arrows are not drawn in
full, but only where lh ey start and finish. Only the more import ant relationships have been
shown.

The relationships indicat ed in the diagram may be direc t or indirect (by way of an other
component or factor) . Th e relationships are , furtherm ore, frequ entl y rever sible. Th e arrows do
not show the mag nit une of th e effect on costs or income, nor th e size or character of t he influ ence
cxcept whet her it is positive or negative. The relati onships, which vary between different see
ti ons of ind ustry chiefly du e to th e 13-facto rs, are ofte n mutual but the arrows show the usu al
direction.

(See also summary, p. 492.)
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I(AP. 3. PRODUKTIONS· OCH DISTRIBUTIONS·

STRUI(TUR1

Va rje föret ag och va rje industri kan betraktas ur olikasynv inklar . Ma n
k an t. ex . obse rvera och bedöma ett företag och en industri ur t eknisk
synpunkt -- v ilk a slags maskiner, som användas , vilka produktionsm eto
de r, som t illä mpas, o. s. v .; eller t. ex . ur socia l sy np unkt - på vilka sä tt
de ans tä llda erhålla ersä ttning för sitt arb et e, vilka arbetshygieni ska å t
gä rder, som vidtagits , hur bostad sfr ågan är ordnad, o. s. v .

I de nna utredning om de stö rre t extila industriernas" st rukt ur ha dessas
produktion och distributi on betraktats ur ekonomisk sy npunkt . Up p
giften har varit att vis a hur industrierna och företagen in om dessa ä ro
uppbyggd a i vissa avseende n, som äro av väsentligt intresse ur ekonomisk ,
synpunkt. För tillverkningens eko nomi är t. ex . ti llv erkningsseriernas
län gd av stor betydelse, emedan tillverkningskostnaderna vanligen starkt
påv erkas därav. St orleke n av det tillverkad e varusortimentet är eme llert id
också av stor betydelse, eme da n ko stnaderna för förs äljning av de till
verk ad e varorn a och äve n de priser, som de kunna sälj as till, ofta synas
starkt ber o av varusor timentet s storlek . Genom att beskriva sådana fakta
om ett företag eller en industri kan man få en uppfattning om för etagets
r esp ektive industriens organisation eller, för att an vända et t »tek niskb ord,
k onstruktion ur ekonomisk sy npunkt .

Man kan säga at t ett före tags eller en industris uppbyggn ad elle r kon
stru kt ion - struktur - utgöres av ett antal delar - komponenter - - vil
k as sto rlek och beskaffenhet är olik a för olika st r ukt urer. Vissa komponen
ter ä ro främst av betyd else för pr oduktion en, t . ex . tillverkningsser iernas
län gd , a ndra främst för dist rib utionen, t . ex . storlek en av försäljn ingen
per kund . Fö r att underlätta framställningen har st r ukt ure n uppd elats

l En betydlig t mera ingåen de behan dlin g av i detta kapitel lä mn ade synpunkt er på pro duk 
ti ons- och dist r ibulionsst ruktnr en och de faktor er , som utöva sitt infl ytande på de nna, åt erfin
n es i kapitel 2.

I kapi tel 1 har lämnat s en redogö relse för de i den konkre ta analysen av pr oduktions- och di
s t ributi onssl ru kl uren i vissa t extil a indu st r ier förek ommande beg re ppe n samt dessas inn eb örd
och använd ning.

, Huvudsakli gen ylle-, bo m ulls-, t rikå- sa mt konfektio ns- och sömna ds industrierna .
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i dels produktionsstrukturen och dels distributionsstrukturen. Utredningen
har emeller ti d visat, att det finn s ett nära samband mellan prod ukt ions
och dist rib utionsstrukturen, och gränsen mellan dessa är flyt ande.

r denna utredning har behan dla ts följa nde i strukt ure n ingående k om
ponent er: varusorti mentets storlek (och sa mmansätt ning) samt prod uk
t ions- och tillverkningsseri ern as län gd, vilka hänf ört s t ill prod uktions
strukture n, samt a ntal kunder av olika slag (gross ister , detaljister etc.),
försä lj ningens inriktning på kun der av olika slag (distribut ionsvägar),
försäl jningens st orlek per kund av olika slag och per försä lja re, leverans
t idens län gd (t illverkn ingens förde lning på lager och olika orderslag) samt
försä lj ningsområdet s geog ra fiska sto rle k, vilka hänförts till distributions
strukture n.

Uppgifter om storleken av respektive företags tillverkning och, uppskatt
ningsvis, försäljning samt tillverkningens och försäljningens uppd elnin g
på olika va rug rupper och varus lag ha vidare inhämt at s och utnyttjats
vid grupperingen av företagen (se nedan ). Dess uto m har en viss up p
fattn ing va nligen kunnat erhå llas om ytterligare ett antal kompo nenter:
de frams tä llda va rornas »originalit et» och kvalit et , inköpsvägar för och
förbrukning av råvaror sa mt produktionens och försä ljningens fördelning
under olika delar av året . P roduktionens sto rlek per arbe taretimme har
också ibland kunnat ungefärligen beräkn as.

Med hjä lp av sålunda erhå llna uppgifter har strukture n hos de stö rre
t extil a industriern a samt grupper av företag och in divid uella före tag
in om dessa kartlagts och jämfört s med va ra ndra , va rvid även orsa kerna
till olikheterna berö rts .

Man måste vid alla jämfö relser beakta vilka prestationer, som utf öras
- bå de i produktio nen och distributionen. Då må nga prest atio ner icke
kunna mätas med ett geme nsa mt mått, är det oft ast nödvä ndigt att begrän sa
jämförelser mellan olika företags st ru ktur till föret ag, vilka tillverk a och
sälja likartad e varor både med hänsyn till produk ti onst ekniken och va 
rorn as anvä ndning hos den slutlige förbruka re n. Företag, som äro lika i
båd a dessa hän seenden , »ha samma hu vudvaruomr åde», ha i denna ut red
nin g för ts t ill samma delbransch, t. ex . företag inom ylleind ustrien till
ve rkande huvudsakligen herr- och öve rplaggstyger eller företag inom
konfekti ons- och sömnadsindust rien t illverka nde hu vudsakl igen dam
kappor. Vid ana lys av vissa delar av olika företags pr odu kt ionsstruktu r
ha dessa dock sa mma nförts i större grupper av företag med likartad till
ve rkn ingsteknik men olika i andra avseenden.

Efter sto rleken av tillve rk ningsvärdet för färd igpro dukter ha de till
en viss delbransch hörande föret agen uppd elat s i storleksgnzpper, och
st rukturen hos företagen i de olika sto rleksgrupperna inom respektive
delbra nscher ana lyserats . Då det visat sig att strukturen stark t påver-
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kas av företagens storlek har det vid jämförelser mellan olika delbranscher
varit nödvändigt att i hög grad beakta företagsstorlekarna i och för sig
och i förhållande till huvudvaruområdets storlek.

Uppgiften för ledningen av ett företag är att utforma produktions- och
distributionsstrukturen på med hänsyn till det eftersträvade målet, van
ligen högsta möjliga nettointäkt vid viss given social och finansiell standard,
fördelaktigaste sätt. Hur produktions- och distributionsstrukturen utfor
mas beror på en mängd olika faktorer.

För det första måste produktions- och distributionsstrukturen anpassas
efter marknadsfaktorerna, d. v. s. storleken hos efterfrågan på de tillver
kade produkterna och efterfrågans beskaffenhet i olika avseenden, såsom
dess storlek vid olika priser och produktkvaliteter samt 'dess känslighet
för försäljningsstimulerande åtgärder. För det andra variera möjligheterna
att anpassa produktions- och distributionsstrukturen efter varandra. De
betingas av åtskilliga s. k . B-faktorer, bl. a. de till buds stående tekniska
möjligheterna, marknadens storlek och konstruktion, t . ex. antalet gros
sister, detaljister och övriga avnämare, som sälja produkterna i fråga, samt
dessas geografiska belägenhet och relation till varandra, konsumenternas
sortimentskrav, konkurrensläget, o. s. v. För det tredje inverka, direkt eller
via tidigare nämnda faktorer, en rad andra faktorer på strukturen, t. ex.
den allmänna ekonomiska politiken såsom skatte- och tullpolitiken, s. k.
allmänekonomiska faktorer. Många faktorer äro icke huvudsakligen av
ekonomisk karaktär, s. k . icke-ekonomiska faktorer. Det kan vara fråga
om sociala förhållanden, om tradition, om äganderättsförhållanden, om
företagsledningens bedömning av den politiska utvecklingen o. s. v.

Det stora flertalet av i föregående stycke berörda faktorer kunna - i
motsats till komponenterna - inte påverkas av det individuella företaget
eller i varje fall endast mycket långsamt och då vanligen också relativt litet.

Storleken och beskaffenheten hos de olika komponenterna påverka var
andra . Ett företag, som tillverkar ett visst antal varuenheter, kan t. ex.
inte öka varusortimentets storlek utan att minska tillverkningsseriernas
längd. På samma sätt finnes ett samband mellan antalet kunder och stor
leken av försäljningen per kund vid viss total försäljning . Många andra
samband finnas mellan komponenterna i produktions- respektive distribu
tionsstrukturen för sig.

Även mellan komponenterna i produktionsstrukturen, å ena, och i
distributionsstrukturen, å andra sidan, finnas emellertid ett stort antal
samband . Om man har ett företag av viss storlek, så kommer t. ex. en
förlängning av tillverkningsserierna att underlätta produktionen. Sam
tidigt kommer emellertid nästan alltid försälj ningen att försvåras. För
längningen av tillverkningsserierna medför en minskning av varusortimen-
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t ets storlek, och det är vanligen svårare att sälja en viss varumängd ur en
lit en än ur en stor kollektion . Under i övrigt lika förh ållanden sjunker
vid minskat varusortiment vanligen försälj ningen per kund eller genom
snittliga försä ljningsprise t eller båd a . På detta och på många andra sätt
påv erkar utformningen av produktionsstrukturen distributionsstrukturens
utformning - och tvärtom.

Den struktur, ett företag söker uppnå, beror inte endast på hurudana
vid visst tillfälle olika förh ållanden, t . ex. efte rfråg esit uat ionen, vän ta s
bliva. Företaget utformar sålunda inte enbart sin st rukt ur så, at t und er
en viss tidsperiod, som kan vara olika lån g för olika företag, högsta möj
liga nettointäkt beräknas erhå llas. H äns yn tages också till risk en för att
de vidtagna åtgärderna inte skola åst adkomma avs ett resultat - och denn a
risk båd e beräknas och bedömes olika inom olika föret ag. Om, vilket oft a
tord e vara fallet, oläge nhete n att icke uppnå »tillfre dss tä llande» kapacit ets
utnyttjande anses vara stor, håller man större varusortiment än som van
ligen är nödv ändigt för att uppnå en viss försäljningsvolym; ibland också
för att på längre sikt kunna utvidga försäljningen. I sam~a syft e t ord e
man någon gång hålla kontakt med ett större antal kunder än vad som
på kort sikt ger största möjliga nettointäkt - men äv en för att ernå
större stabilitet hos efterfråg an. Man söker begränsa verkningarna på för
sä ljningen av ett event uellt bortfall av kunder, en risk, som alltid före
ligger, men vars storlek kan bedömas olika . Den historiska ut vecklin gen
k an också utöva inflytande på strukturen .

Då man an alyserar en industris eller - mera realisti skt - en de/
branschs struktur får man inte enda st betrakta denna som en enda enhet
genom att »surnmera» komponenterna av samma slag hos de olika före
t agen i delbranschen utan ocks å beakta olikh et erna i strukturen hos de
till delbranschen hörande för et agen .

En my cket viktig komponent i delbranschstrukturen är betydelsen av
olika stora för etag. Man måste taga hänsyn till hur st rukt ure rn a i de olika
företa gen kunna påv erk a varandra. I själva verk et kan man ibland kon 
sta tera hur produktionen och distributionen hos före ta g (av olika st orlek)
j en delbransch komplettera varandra . Man kan också jämföra en del
bran schs st rukt ur med importens och handelns struktur.

Ibland äro åt skilliga faktorer eller enst aka sådana av dominerande be
tydelse så lika för alla företag i en delbransch - t. ex. den t ekn ik, som över
huvud taget är möjlig, och den produktlonsskala. som är t änkbar, eller
de distributionskan aler och det distributionsnät, som kan utnyttjas 
att alla företags struktur blir t ämligen lika. Ibland är emellert id icke
så fall et utan flera ekonomiskt lämpliga altern at iva utformningar av
strukturen äro möjliga . De olika, till en viss delbransch hörande, före-
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tagens struktur blir då my cket varierande - trots att de tillverka och
sälj a med hän syn till användningen hos den slutlige förbrukaren och med
hänsyn till produktionstekniken likartad e eller i varje fa ll närli ggande
varor.

Även vid samma yttre förutsättningar kan emellert id olika utform
nin g av produktions- och distributionsstrukturen t änkas ge samma eller
likvärdigt resultat. Två lika stora företag m ed tillverkning och för
säljning av samma grupp av varor kunn a driva väsentl igt olika för etags
poli tik med lika hög »effekt ivit et». Det ena föret aget kan ske vä ljer att
fr am ställa ett litet antal varor, allt så ett litet varusortiment, i lån ga
tillverkningsserier och - vilket blir nödvändigt på en lit en marknad 
att sä lja dessa till ett stort antal kunder. Det andra föret aget välj er i
stället att fr amställa ett stort antal varor och kan då begränsa försälj 
nin gen till ett fåtal sto ra kunder, vilka var och en kunna köpa stora
kvan titet er t ack vare det sto ra varusortimentet, eller på annat sätt ut
nyttja efte rf rå gesit ua t ionen bättre än det förs t a för et aget. Detta får i
förhållande till det andra lägr e tillverkningskostnader men högre distri
butionskostnad er - och oft a kanske också »mindre förd elaktiga» priser.
De samma nlag da tillverk nin gs- och distributionsk ostnadern a kunna bli
lik a sto ra i båd a fallen . I ett annat fall kan den relativt höga kvalitets
nivån hos ett företag och på grund därav förhålland evis höga tillverk
nin gskostnad er komp enseras av ett stark t minskat försäljningsmotst ånd .

Som ovan exemplifiera ts äge r en ömsesidig anpassning av produk
t ions- och distributionsstrukturen eft er varandra rum. Detta innebär att
man vid en ana lys av st rukt ure n icke kan behandla produktions- och
dis tributionsstrukturen var för sig. Lika litet kan man vid bedömningen
av st rukt uren underlåta att taga hänsyn till de faktorer »ut anf' ör» den
egentliga för etagsstrukturen, som påverka denna . Svåri gh eterna att ge
nom jämförelser mellan olika industriers eller delbranschers struktur söka
bedöma dessas »effekt ivite t» äro därför utomord entligt stora - ännu större
än i fråga om olika föret ag inom samma industri eller delbran sch .

Alla komponenter i produktions- och distributionsstrukturen ha icke på
lån gt när kunnat redovisas i denna utredning men antagligen de vikt iga re.
P å gru nd av knappheten på primäruppgift er i jämförel se med den mängd
fr ågeställningar, som borde belysas för att erhå lla en fullst ändig bild, bli
svårigheterna att i en konkret an alys kartlägga st rukt ure n mycket st ora och
att bedöma den kartlagda strukt uren ännu stö rre. Ju mera ing ående under
sökningar utföras desto mera realis tiska och värdefull a bli de, men desto
flera och mera ingående uppgifter måste också inhämtas. Ju flera och mera
in gående uppgift er, som måst e inhämtas, desto större bli emellert id svårig
het ern a att erhå lla svar fr ån tillräckligt antal uppgiftslämnar e för att ernå
tillfredsställande representativitet hos unders ökningen . I praktiken sy nas
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dessa svårighet er ganska sna rt bli oöversti gliga . Så kompli cera d och hetero
gen som t extilbran schen är blir frågan icke hur ingående en undersök
ning av st rukt uren skall utföras utan hur ingående den kan utföras. Ibl and
synas endast mera djupgående och starkare avg ränsade undersökningar
kunna ge en verkligt ing åend e uppfattning om den ekonomiska innebör
den i olika lägen av åt skilliga strukturella bran schproblem. Men i så fall
försv årar den brist ande överblicken analysen.
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Kap, 4. UTREDNINGENS VII(TIGARE

RESULTATl

l. Den svenska textilbranschens omfattning

Den svenska textilbranschen utgör en mera betydande del av landets
näringsliv än vad man kanske i allmänhet föreställer sig. Mot slutet av
1930-talet räknade branschen - såväl industri som hantverk och handel
- ungefär 150 000 heltidssysselsatta personer. Värdet av de inom landet
industriellt tillverkade textila färdigvarorna var av storleksordningen
drygt en halv miljard kronor årligen i fabrikspriser räknat.s Arsvärdet
av importen av textila färdigvaror uppgick till ungefär en femtedel därav.
Konsumtionen av textila beklädnadsvaror hade uppnått ett värde av
cirka en miljard kronor om året, vartill kom en icke obetydlig kon
sumtion av textila heminredningsartiklar.

1100 industriföretag med vardera minst tio" och med inalles 90000
personer sysselsatta (förutom cirka 15000 hemarbetare) samt i runt tal
25 000 personer i hantverket bedrevo tillverkning av textilvaror i nå
gon form.

Mätt efter antal sysselsatta personer utgjorde de textila industrierna
den efter malmbrytnings- och metallindustri största av de av kommers
kollegium redovisade industrigrupperna. Antalet sysselsatta personer
var enligt samma källa ungefär en sjundedel av samtliga i industrien
sysselsatta . Medräknas även de företag, vilka på grund av sin ringa
storlek icke ingå i kommerskollegii statistik, torde de textila industriernas
relativa betydelse öka ytterligare. Gränsen mellan hantverk och industri
är emellertid flytande.

l Översikten behandlar även kortfattat vissa för de textila industrierna och handeln med
textilvaror gemensamma frågor, vilka i övrigt icke berörts i denna utredning.

2 Dubbelräkningar ha såvitt möjligt eliminerats. De bristfälliga statistiska uppgifterna med
giva endast en mycket grov uppskattning.

3 Eller minst 15 000 kronors produktionsvärde (för konfektionsfabriker och 'lej särskilt
n ämnda» sömnadsfabriker minst 50 000 kronor) eller 4 000 kronors för ädlingslön. Uppgifterna
ha hämtats ur kommerskollegii industristatistik.
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Antalet arbetsstä llen-, som tillverkad e eller distribuerade t extilvaror
mot slutet av 1930-talet, kunde med ledning av företagsr äkningen upp
skattas till drygt 25000, varav vardera knappt hälften hantverk och
detaljhandel äve n i kombination med anna n verksamhet - åt erst oden ,
partihandel och tillverkning i industriell skala, bedrevs av mindre än en
tiondel av antalet här redovisad e arbet sställen. Därtill kom det mycket
st ora antal det aljhandelsaffärer , v ilka endast till en mindre del såld e
te xtilvaror (la nt ha ndeln , skohandeln, sport handeln etc .). Vid t extilran son e
ringens ikraftträd ande årsskiftet 1941/42 redovis ad e sålunda 36000 det alj
handelsföret ag innehav av ransonerade, för försäljnin g avsedda , textilvaror.

Antalet personer, uttryckt i antal heltidss ysselsatta, som sälj a t extil
v aror direkt till allmänheten, torde före kriget varit av st orleksordninge n
50 000 .2 Som naturligt är medför utförandet av de omfattande distri
butionsprestationerna betydande kostnad er. Ehuru några noggrannare
beräkningar över t otalkostnaderna för t extilbranschens olika led inte
kunna utföras, torde man dock kunna utgå från att för t extilvaror, av
sedda för beklädn adsändamål, förädlingskostnadern a (totala tillverknings
kostnad erna minus råvarukostnadern a) äro av un gefär samma storleks
ordning som de totala distributionskostnaderna, alltså inklusiv e de
textila industri ernas. Betyd ande variationer föreligga mellan olik a varu
grupper och varuslag."

Den inhemska produktionen av t extila färdigvaror täckt e mot slutet
av 1930-talet en betydande del av den svensk a konsumtionen.! av ylle
vävnader av kardgarn i det närmaste 100 procent och av kamgarn 60
procent, av bomullsvävnader 75 procent, av trikåvaror 90 och av kon
fektionsvaror närmare 100 procent. Däremot var importen av halv-

l Med arbe tsställe avses va rje lokalt avg ränsad verksamh et, medan med föret ag avses eko

nomis/ca enh et er i denna utredning. Ett föret ag ka n alltså omfatta flera ar bet sst ällen . Van 
ligen är emeller ti d icke så fall et utom beträf fande de stö rst a föret agen. Arbetss tälle ka llas
inom föret agsekon omi en ofta driftsst älle. E tt föret ag i den i utredningen angivna meninge n
kan omfatta en eller flera juridiska personer och alltså mot svar a båd e »Iö ret a g» och »Iöret a gs

k omb inati onen) (comb ines).
2 Fö r de sto ra grupperna av det al jh an del, som uteslutande eller så gott som ut eslutand e

så lde te xtilvar or, uppgick 1930 försäljningen per syss elsatt person till i r unt t al 20000 kr onor
(se vid are härom kapitel 9). Divideras den na siffra med t ot ala kons umtio nsvärdet för t extil
var or erh ålles ovan angi vna antal med t extilvaruförsäljning till den slutlige förbrukaren helt
eller delvis sysselsatta personer , uttryckt i antal heltidssysselsatta personer. Viss hän syn har
då t agit s till att försä ljn inge n per sysselsa t t person antagligen vu xit något under 1930-talet i
huvudsak genom till växten av nyare dist ributi onsformer med hög försäljn ing per försälj ar e
samt genom den rela tiva ökn ingen av om sättningen av konfektionsvar or, för vilka försäljningen
per försälj ar e är förhållandevis hög.

3 Se vid are näst a avsnitt .
4 Med konsumtion avses förb ruknin gen hos den slutl ige konsum enten både i form av hel- och

halvfabrikat : alltså, t . ex. i fråga om garnko nsumtio n , båd e vid förbrukning av garn (t. ex. vi d
stic kning ) och av vä vnader , i vilka garnet i fr åga ingår. Dubbelrä kningar ha såv itt möj ligt
elim inera ts.
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Diagram 4. Graden av självförsörjning för textilvaror mot slutet av 1930-ta/et. Inhemsk
produktion av färdigvaror, vävnader och garn samt ull och bomull i procent av inhemsk
konsumtion - allt i vikt räknat.

fabrika t avsevärd. Av den t otala konsumti onen sva ra de den inhemska
produkt ionen av kardgarn för 90 procent och av kam garn för 40 procent,
av bomull sgarn, alla slag, för kn appt 70 procent och av konstsilkegarn för
ungefär en tredj edel. Beträffa nde råvaror dominerade importe n helt. Så
lunda imp orterad es exempe lvis all bomull och 98 procent av all förbrukad
ull. I värde räkn at va r importe ns betyd else stö rre än va d ova n på bas is
av vikts uppgifte r angivna siffror visa, hu vudsakligen emeda n de imp ort e
rad e garne rn a och vävnaderna voro i genomsnitt finare respektive lättare
än de svenska varorna och därför betingade ett högre värde per viktsenh et .

Sjä lvfö rsörjningsgraden för vissa viktigar e t extila råvaror, halv- och
helfabrikat fra mgå r av ova nstående diagram .
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De viktigare textila in du striern a producera till alldeles övervägande
del t ext ilva ror för beklädnadsändamål. E nda st i bomullsindust rien till
verkas i någon större omfattning anna t än beklädnad svaror. Mot slutet
av 1930-talet utgj ord e, i kvantitet er (skott)! räknat, sex t ionde lar av
bomullsindustriens produkti on beklä dna dsvaror, t vå ti ond elar heminred
nin gsartiklar inklusiv e lakan och återstoden t ekni ska v äv na der - men
även fodervaror. Ungefär 95 procent av ylleindust riens och konfektions
industriens tillverkning utgjorde beklädnadsartiklar, och t rikå indust rien
tillverk ad e praktiskt taget uteslut ande beklädnad svaror.

2. Betydelsen av t extilbranschens olika led

En viss uppfattning om den relativa betydelsen av t extilbran schens
olika led ger sto rleken av den andel av den färdiga t extilvarans pris hos
konsumenten, som de olika produkti ons- och distributionsleden i bran
schen betinga sig i ersä ttning för utförd a prestationer. Ehuru på grund
av uppgiftsmaterialet s bristfällighet och svårighetern a att t olka detta
alla beräkningar måste bli i hög gra d ungefärliga, t ord e dock följande
uppgifter ge ett begrepp om sto rleksordningen av de olika ledens andel i
det av konsumenten bet alad e priset.

Den olika led tillfallande ersättningen ut gjorde i genomsnitt ungefär
i vid ståend e diagram angiv na andel av den färdiga va ra ns det alj han
delspris.

Ersättningen för gross ha ndelsdist ributionen utgör ungefär en fjärde
del t ill en tredj edel av den ersä ttning detaljhandeln erhå ller för dist ri
butionen av varorna.

Beträffande t rikåplagg äro uppgifterna så bri stf älliga och förh ållandena
så växlande att in t e ens några un gefärliga genomsnittssiffror kunna läm
nas . Detta gäller även konfektionsvaror. Dock må nämnas att den »t um
regeln» oft a t illä mpas att kostnad en för de i det färdiga plagget ingåend e
v ävn ad ern a utgör hälften av plaggets fabrikspris och cirka en tredj edel
av dess detaljhandelspris.

I ovan stående siffror angående distributionen innefattas endas t distri
butionen av färdigvaror och alltså icke den »insamlaride eller utspridande
distributionen av råvaror eller halvfabrikat.

I »brut to ma rgina len. för handeln ingå också »kost naderna. för pri s
nedsättningar, vilka - som fram går av avsnitt 16 - äro betyd ande
inom det aljhandeln (kan ske en .femtedel av den redovisad e bruttomargi
nalen). Dessa kostnad er kunna knappast anses va ra kostnader i sam
hällelig mening, då prisnedsättningarna komma konsu mentern a t ill godo .

1 D. v . s. vä ft-(inslags-)trådar (som »kcrsa » va rp t rå da rna).
2 Alltså vävnader för andra ändamål än beklädnad och hem inr edning, d. v. s. hu vudsakligen

avs edda för förp ackn ingar samt ind ustriell användning.
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Diagram 5. Den de olika tillverknings- och distributionsleden tillfallande ersättningens
andel i färdigvarornas detaljhandelspris mot slutet av 1930-ta/et

Sto rleken av den distributi one n tillfallande ersättningen har ibland ansetts vara hög. Den
up pgår, såsom tidigar e nämnts, till ungefär samma belopp som samtli ga förädlin gskostn ader i
industrien . Detta behöver emellertid icke innebära att distributionen är dyrt och /eller ineffek
t ivt orga nisera d och inn ebär icke att vin sterna i dist r ibuti onen utgöra någon betydan de del av
dist ributionsmarginalern a.

En jäm förelse mellan t extildet aljh and eln s omkostnader i Sverige och Förenta Staterna
visa r så lunda icke obetydlig t lägre ko stnader i förstnäm nd a land. Enligt Affä rsekonomiska
Forskn in gsinsti tutet: Undersökn ing av beklädnadshandelns ekonom iska läge 1938 och 1940,

Stockholm 1942, uppgingo de t ot ala kostnaderna i procent av försäljningen i städer med
65 000 eller flera invånare (vilk a förh åll anden to rde va ra närmast jämförb ara med amerikan ska
förhållan den - i Sverige äro kostn ad ern a icke obetydlig t lägre på mindre orter) till 25 för
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h er rbekl ädn ad saff ärer och till 30 för dam- och barnbekl äd n adsaff är er (sid. 47). Motsvara nde
siffror , ehur u då avseende hela t extildet alj han deln av ang ive t slag, voro 1935 i Fö ren ta State rna
fö r Men's clot hing and furnishings 30 och för W om en 's rea dy-to-wea r 31. Att de amerika nsk a
k ost nade rn a ligga h ögre syn es bl. a . b ero p å att den län gre drivn a spe cia liseringen av produk
ti onen och den högre levn ad sst andarden med därav föranl edda st örr e va riations krav innebära

öka de distributionsprest ationer . Därj ämte torde den h öga amerika nska löneni vån pr essa upp
ko st nadern a in om h andeln , so m är förh ållandevis my cket arb et skrävande. De ame rikanska
uppgift ern a ha hämtats ur Census of Bu sin ess: 1935, Re tail Dist ribution , Vol. V, sid. 14 & 22,
sa mmanfattade i P aul W. Stewart an d J . Frederi c Dew hurst m. fl.: Does Di stributi on Cost T oo
M uch ?, Th e Twentieth Century F und, New York, 1939, Table M, sid. 386.

I sist nä mnda amerikanska arbe te har man på gru ndval av et t för andra länd er än Fö renta
State rna bristfällig t materi al anse tt sig kunna dr aga den slu tsatse n, att dist ributionskost naderna
i E uropa i stort sett l ågo på un gefär sa m ma n ivå ·som i Fö renta St aterna i slu te t av 1920-t alet

(sid . 125) för m otsvar ande varugru pp er.
Den av Affär sekon omiska F orsk nings ins t it ute t re dov isade nettovin st en i procent av försälj

ningen var (aritmeti skt med ium) 1938 för all a manufakturaff är er 1,6, herrbekl ädnad saff ärer
1,5, dam- och barnbekl ädnadsaffärer 0,3 samt för affä rer med blandat varusortiment 0,5 (a. a.,
sid. 71). Ehuru alla nettovinstberäknin gar måst e bli va nskliga framför allt på gr und av svårig
h et en att best ämma de n rim liga ersä ttningen till ägaren-chefen, som på grund av affä rernas
ringa st orlek ofta måst e bli en bet yd ande k ost nadspost, fr am går dock tydligt att nettovinsten
utgör en dast en lit en del av t extildetaljhandelns bruttom ar ginal.

Varken i fråga om gross handeln eller pr oduktionen finn as några möjligh et er till mera in
gående jäm förelser av dist ri bu ti onsko stnadern a mellan olik a länder eller att få en nå gorlunda
säker uppfattnin g om nettovinstens abso luta eller relativa storlek .

3. Textilkonsumtionens och textilproduktionens utveckling under

1930-talet

Konsumtionsvolymen för t extilvaror (kon sumtionsvärde vid oföränd
rad e priser) st eg under 1930-talet med drygt fyrtio pro cent, något mera
för heminredningsartiklar, något mindre för beklädnadsvaror. Den in
hemska produktionen ökade i genomsnitt ungef är lika my cket. Pro
duktionsstegringen var störst för textilvaror av syntetiska fibrer. Till
verkningen av konfektionsvaror fördubblad es.

Tabellen nedan visar stegringen av kcnsumtionen (inh emsk produktion
~ . ' .. _._- -- ---,

plu s nettoimport) för viktigare grupper av textilvaror under 1931-1939,
öa totala konsumtionsvolymen för t extilvaror steg med nästan 50 pro cent.
Den redovisad e ökningen av konsumtionen är större än den som i verk
ligheten inträffad e und er hela 1930-talet. Specificerade siffror föreligga
emellertid icke för tidigar e år än 1931, var för det icke är möjli gt att redo
visa förändringen i t extilvarukonsumtionen och dess sammansättning un
der hela 1930-talet.

I den redovisade konsumtionsstegringen för vävnader ha även de i
konfektionen förbrukad e vävnadern a medräknats; där emot givetvis icke
vid beräkningen av respektive varugruppers ungef ärli ga andel av total
kon sumtionen av t extilvaror. Vävn ad ern as andel av hela t extilvarukon-
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sumtionen, vi lken i och för sig endast är en synnerligen grov uppskatt
ning, avser alltså endast de vävnader, som sälja s till allmänhet en eller
t ill hantverket i form av vävnader, s. k. mete rvaror.

Yl/evävn ader (utom m ask infilt etc.) .

Bom ulls-, hel- och halvsid en- sam t k onstsilke- och
ce/lu l/vävnader .

bomullsvävnader .
hel- och halv siden-, kons ts ilke- och cellull väv-

nader .

Hu vudsakligen tyn gre konf ekti on .

Herrkonf ekti on .

kostymer .
över plagg .
udda plagg .

Damkonf ekti on .

kappor , ulst rar .
blu sar , klänningar m. m .

Arbetskläd er .

Skjortor och pyjamas .

Trikåvaror .

av ull .
av annat materi al .

(av bomull) .
(av natur- och konst silke ) .

Ungefä rlig Procent uell ökningvärdemässig 1931-1939pro centuell
andel av to -

I

t al a konsum-
ti oneri 1939 Kvantitet Värde

6 47 45

14 56 65

(9) 42 37

(5) 296 157

27

85

120 96
34 51

190 294

110

126 62
230 190

3 28 10

7 80 111

1 7 44 63

(6) 46 50
(11) 42 70

82 80
136 217

Ifrå ga om konfektions- och sömnad sartiklar har endast ang ivits ökningen av den inhemska
produktionen, uttryckt i styck resp ektive värde. Imp orten av andra konf ektionerad e ar t iklar
än skjo r tor och pyj amas t orde emellerti d ha varit t ämligen ob et ydlig. F ör övr iga varugrupper
an giv es steg ringe n av kon sumtionen (inhemsk produktion plu s nettoimport) i vikt räkn at. Ovan
har p å grun d av svå righete rna vid beräkningen ko ns umtio nen av h attar och mö ssor , handels
garn , pälsv aror och skrädda rsy dda plagg ej medtagits. De t orde sva ra för en fjärdedel av
tota la kon sumtionsvärdet för klä der eller respektive 4, 4, 8 och 10 procent av detta.

Som framgår av tabellen steg konsumtionen av vävnader med ungefär
femtio procent i vikt räknat. I meter torde st egringen uppgått till cirka
t re fjä rdedelar. Särskilt stark var konsumtionsökningen för silke- och
cellulltyger, men deras andel av totalkonsumtionen var dock tämligen
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lit en äv en 1939.1 I genomsnitt steg konsumtionen (och produktionen)
av konfektions- och sömnadsvaror my cket mera än kon sumtionen av
beklädnadsvävnader (i alla former), i styck respektive meter räknat.

En jämförelse mellan värdeökningen och kvantitetsökningen visar icke
prisstegringens storlek, då värdeökningen påverkas icke endast av pris
förä ndringar utan även av förändringar i varornas utformning (exempel
vis minskad vikt per plagg eller meter vävnad eller andra ändringar av
utförandet) och av förskjutningar mellan olika varor inom samma grupp.

Nettoimporten av yllevävnader sjönk avsevärt 1931-1933 men steg
därefter hastigare än den inhemska produktionen och utgjorde 1939 un
gefär en fjärdedel av denna. Nettoinförseln av bomullsvävnader under
gick i stort sett samma utveckling. Importen av bomullsgarn steg has
tigt under 1930-talet, betydligt snabbare än den inhemska produktionen
därav, medan motsatsen var fallet beträffande ullgarn.

Nettoimport en av konfektionsartiklar minskade 1931--1939 kvantita
tivt med 35-40 procent och värdemässigt med närmare 30 procent.
Nettoimport en av trikåvaror sjönk 1931-1939 kraftigt både kvantitativt
och värdemässigt eller med 50 respektive 35 procent.s Nettoimport
värdet av konfektionsartiklar utgjorde 1939 mindre än en tiondel av
värdet av nettoimporten plus produktionen och av trikåvaror ung efär
en niondel.

I sy fte att erhålla en vi ss uppfattning om utvecklingen av produktion, import och konsum
tion p å lån g sikt lämnas n edan uppgifter om utvecklingen av nettoimporten och »ko nsurnti one n»,
d . v . s. nettoimporten plus inhemska produktionen, under åren 1907-1913 och 1924-1937.
Samtliga år under förra världskriget jämte därav närmast berörda år ha uteslutits. Uppgifter
lämnas del s för resp ektive »t opp år»: 1907, 1913, 1923/24, 1930 och 1937, och dels i geno ms nitt
pe r år under de tre konjunkturcyklarna, räknat fr ån och med år et efter to pp året till och med

följ ande t oppår. Nettoimp ort respektive nettoimport plus inhem sk produktion (ekonsumt ion »)
i genomsnit t pe r år 1908-1913 ha r satts lika med 100 och övriga värden an givits i relation
dä rt ill.

På gr un d av säke r ligen mycket betydande förändrin gar båd e av flertalet t extilvarors kv a
litet och av produktionens fördelning på olika varu slag inom varje huvudvarugru pp kunna de
lämnade uppgiftern a, som uttryckts i värde för trikåvaror och i vikt för övriga huvudvaru
grupper, endas t utgör a ett mycket un gefärligt mått på utvecklingen av produktionen och netto
importen. Uppg ift smate rialet synes dock visa vilken förhållandevi s sna bb utve cklin g, som äg t
rum under den konjunkt urcyke l som slut ade .år 1937 jämfört med tidigar e konjunkturcyklar ,
om man beaktar att uppgiftsmaterialet i särs kilt hög gra d torde undervärdera stegringe n av
produkti on och nettoimport under den senast e konjunkturcyk eln. Dels t ord e övergå ng till lättare

1 Dessa t yger ha uppskattats bli v a k onfektionerad e i relativt liten utsträcknin g, medan minst
tr e fjärdede la r av alla ylle tyg er och h älften av alla bomullstyger , avsedda för bekl ädn ad s änd a
mål, t orde förbruk as av konfektionsindustrien . Silk e- och cellulltygernas andel av konsumtionen
i form av met er var or, som sä ljas dir ekt till allmä nhe te n eller till hantverk et, är därf ör st or i
förh ålJande till motsvarande an de l av ylle- och bomullsty ger .

2 Im porten av t extilvar or (icke råv aror) sjönk mycket avsevär t efte r guldmy ntf ote ns upp
häv ande och dev al verin gen av den svenska valutan mot slute t av 1931.
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v aror »inorn» sa mma va rus lag ha ske tt i gan ska sto r uts träckning och dels t orde produktionen
av »Iät ta» varus la g ha öka t my cket sna bbt även relativt sett. Dä rj ämte ha delvis nya varu
s lag fr amkommit, fr amförallt vävnad er av cellull och kon stsilke, som hä r ej alls redovisas, samt
ko nsts llket rik åva ror , av vilka produktionen under 1920-talet var mycket liten och för eträdesvis
inrikt ad på rela ti vt höga prisläge n .

Per år

Hu vu dvaru- 1908-
192 3/

P er år Per år
1907 1913 1913 1930 1924- 1937 1931-grupp (bas- 24 1930 1937

period)

Ullgarn . nettoimp . 88 105 100 136 183 147 182 163
. (~.' . I "

»k onsu m t ion» 93 111 100 115 112 107 143 120
Yll eväv nad er neUoimp. 137 79 100 121 157 120 215 145

(~..)
»kon su mt ion» 106 106 100 105 110 101 151 120

Bomullsgarn nettoimp. 172 112 100 69 93 64 435 257. ,.r I
»k unsu mt lon» 116 113 100 107 129 119 186 160I • ,~

Bomullsv ävnader nettoimp. 121 104 100 210 208 185 278 2 18
. ,.J." »konsu m t lon» 102 110 100 126 148 132 191 165

Trikåvaror . .Ii , nettoimp. 81 128 100 365 831 704 433 471
. . / J;: .

»konsu m t ion » 88 132 100 317 575 464 683 558

Samtl iga uppgift er ha ut räknat s p å basis av kommer skoUegii sta tis ti k.

Ökn ingen av bomulls- och ylleindustriens produktion har under 1930
talet skett genom ökning av produktionen per företag, per spindel och
per vävstol. Inom trikå- och sömnadsindustrierna har däremot antalet
för etag ökat lika mycket som totalprod uktionen. De stora företagens
tillverkning har visserligen stigit, men ett stort antal små företag har
t illkommit. Hur prestationen per enhet av produktionsapparaten ut
vecklat sig har icke kunnat konstateras .

Produktionen per arbetaretimme steg under 1930-talet avsevärt: till
verkningen av bomullsgarn med drygt en fjärdedel, av bomullsvävnader
med hälften, av ullgarn med en fjärdedel och av yllevävnader med en
tredjedel, allt i vikt räknat. Genom att garnerna i genomsnitt blivit
finare och vävnaderna bliv it lättar e har den produktiva prestationen
stigit icke obetydligt mera än vad produktionsökningen i vikt räknat ger
vid handen. I fråga om yllevävnader har exempelvis genomsnittsvikten
per meter enligt uppskattningar av fackmän minskat med en femtedel.
Produktionen per arbetaretimme, i meter räknat, synes därför ha ökat
med ungefär hälften . Även inom trikå- och konfektionsindustrierna har
produktionen per arbetaretimme stigit, ehuru, såvitt kan bed ömas, icke
lika my cket som inom bomulls- och yllei ndustrierna. Svårigheterna att
mäta utvecklingen av storleken av produktionen per arbetaretimme äro
mycket st ora, beroende huvudsakligen på att i stort sett endast vikts
uppgifter kunnat erhållas om produktionens storlek. Även i övrigt äro
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emellertid svå righeterna att få jämförliga mått på produk t ionen mycket
betydande.

Vidstående samling diag ram visar den inhemska t otalproduktionen
och prod uktio nen per arbetaretimme år 1924 sam t varje år 1929- 
1939 för ullgarn , yllevävnader, bomu llsgarn , bomullsvävnader samt
t rikåvaror. Som fram går av t ab ellen har utvecklingen i sto rt sett gått
sna bbt , särskilt un der stö rre delen av 1930-talet . Flera und antag finn as
dock. St orleken av t otalproduktionen respektive produktionen per ar
bet aretimme und er år 1929 har satts lika med 100 och uppgift erna för
öv riga år angivits i relation därtill.

Ökningen av pr oduktionen liksom av produkt ionen per arbetaretimme
under 1930-t alet gick långsammare under dettas sista år.' Undersö k
ningsperioden 1936-1938 ger därför i viss mån en god bi ld av de t extila
industriern as struktur efte r en expansionsperiod. Ehuru undersök nings
periode n ligger åtskilliga år tillbak a i t ide n, synes en lämpligare såda n
icke kunna utvälj as. De sto ra förä ndringa r i strukt ure n, som inträffat
under kriget på gru nd av kn apph et på råvaror och kap acit et, militära
leveran ser etc. och därav föranl edda statl iga reglerin gar av produktion
och konsum ti on, kunna kn appast betraktas som i hu vudsak beståend e.
Sna rare t ord e de t extila industriernas stru kt ur komma att mera över
ensstämma med st rukt ure n under undersökningsperiod en än und er någon
sena re period. Icke obetydliga olikhete r gentemot den i denn a utred
ning redovisad e st rukt ure n t orde dock säkerligen komm a att föreligga.

4. Tillverkningsteknik och ver t ik al integration

T extil varuproduktionen är uppdelad i ett stort antal tillverknings
processer såsom kar dni ng, kamning, spinning, vävning, beredning, st ick
nin g, konfekt ionerin g etc . Tillverkningen av t extilvaror sker und er myc ket
olika form er, beroend e på tillverkningens art . Tillverkningsprocessern a
och dessas anta l variera icke endas t mellan var or av olika förädlings
grad (t. ex. garn- vä v nader) ut an äve n mella n va ror av samma för
äd lingsgra d (t. ex. vävnader).

Ylle- och bomull sväverier till verk a exempelvis båda huvudsakli gen
tyger för beklädnad sändam ål, men pro duktionsförhållan dena äro synner
ligen olika rtad e. Antalet producerad e met er vävnad per arbetaret imme
var före kr iget i genomsnitt ungefär t io gå nger stö rre inom bomull s- än
inom ylleindustrien och tillverkningsseriern a (antal tillverk ade meter per
mönster) un gefär fy ra gånger län gre inom bomull s- än inom yllevä ve
rierna. Det genomsnittliga fabrika nt priset per met er yllevävnad va r flera

l In om ylleind ustrien sjönk t . o. m. pro du kti onen icke obetydligt 1938. In för krigsut brottet
1939 steg prod uktionen dock kraftig t inom samtliga t ext ila indust rier .
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gånger högre än per meter bomullsvävn ad. Skiljaktigheterna synas t ill
sto r del bero på , föru to m råvaran s pris, dennas te kniska egenskaper och
därav bet ingade olikhete r i t ekniken. Dessa kunna vara bet ydan de äve n
för »sammai råvara. Såväl arbetsåtgång som garnkvalit et är t . ex . mycket
olika vid spinning av kam garn på selfaktor- respekt ive ringspinnings
maskin er. Fabriker för damunderkl äder, cottonfabriker, hemsti cknings
indu strier och raschelfa briker fra mställa alla t rikåvaror men representera
mycket olika te kn iska förfara nden.

I den svenska textilind ust rien förekommer ofta kombinati on av ett
flertal pr odukti onsled i samma företag. Den vertika la int egrat ionen!
är sålunda delvis mycket långt dri ven, ofta bet ydligt län gre än vad
som är va nligt i utlandet - även då den t otala produktionen där är
må ngdubbelt stö rre . '

Den vertikala integrationen erb jude r må nga kompli cerade såväl tekniska som kommersiella
problem. I Hiram S. Davis, George W. Taylor, C. Canby Balderston. Ann e Bezan son , Ver
tical Integration in the Textile I ndustries, Washingt on , D. C., 1938, har , delvis på basis av
empiriskt ma te rial, den verti ka la int egrati onens prob lem belysts för vissa delar av Fö renta
Staternas t extilindu st ri, inom vilken f. ö. betydande vertikal integr ation lär ha ägt rum un
der kriget.

De vik tigaste förd elarna av vertika l int egrat ion sk ulle vara "L Decreased operat ing costs
2. AdditionaI profit margins. 3. Stability of operations, 4. Quality control, 5. Certainty of
supplies or markets, 6. Diversifieat ion of out lets, 7. Demonst ration of uses, 8. Minimized
style risks.' (sid. 3).

Såsom de största nackdelarna av och de svåraste hindren för vertikal integration nämna s
, L Breaking in to a new field , 2. Increased inventory and style ri sks, 3. Spread ing manage
ment, 4. Restrictio ns upon variety, 5. Disparity between scales of op eration, 6. Infl exlbillt y. x

(sid . 5) .
En särskilt i Förenta Staterna viktig for m av vertikal integration ut göra de s. k . con

verte rs. Dessa köpa halvfabrikat eller t. o. m . råvara och låt a fab r ikerna utföra erforderliga
ti llv erk ningsprocesser "i lön '. H är igenom befrias fabrikerna från marknadsrisker och även
vissa kapitalkostnader. I Sverige synes lönt illverkning av denna typ förekomma i någon
mera betyda nde omfattning endast vid färgning eller tryckning av råvävnader. Det är va n
ligen textilgrossister, som äro converters.

De sto ra företagen in om ylle- och bomullsindustrien omfatta alla till
verkningsled frå n råvaran fra m t ill den fä rdiga vävnaden och sva ra för
den vida stö rre delen av t otalproduktionen. Dessa kombin erade företag
äro sto ra äve n i ett produktionsled räkn at. In om ylleindustrien finnas
dock ett antal sto ra kam garnsv äverier. vilka sakna egna spinnerier.
E ndast ungefär en fjärdedel av väveriernas förbrukning av kamgarn
tillfredsst älles av inom samma företag fra mställt garn . Dä remot täc
kes på detta sätt näst an hela förbrukningen av ka rdgarn, beroe nde på

l Med vertikal integratio n menas kombinati on av flera produktionsled, framställan de produkter,
säljbara på marknaden, i samma förädlingskedja. Ver tikal int egrati on kan också ske mellan
produktion och distribution. H orisontal integration äger ru m då ett företag ut vidgar sin verk
samhet i samma produktio ns- eller dist ributionsled . En viktig orsak till integration är nog
ib land att m an ut vidgar på ett område ma n känner t ill.
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att denna garntyp knappast kan standardiseras i såd an utsträckning
att det kan köpas utifrån. Ungefär fyr a femtedelar av bomull sväveri er
na s förbrukning av bomullsgarn utgjordes av »eget», alltså inom samma
företag tillverkat, ga rn . Ett betydande ant al väverier - äve n stora -
sakna färgerier och flertalet sakna tryckerier. I synnerh et de senare
drivas i mycket stor skala.

Båd e i yll e- och bomullsindustrien finn es ett ga nska sto rt ant al sm å
väverier tillverkande huvudsakligen heminredningsartiklar, vilka icke
själva framställa det av dem förbrukade garn et - ofta emedan mycket
st ort sort ime nt garner användes och även emeda n erforderliga typer av
garn varierar avsevärt i tiden, beroende på modeväxlingarna.

Den långt drivna kombinationen av spinnerier och väverier medför
att spinnerierna måst e bli mycket mångsidiga, kunna spinna garn av
my cket olika finl ek och olika t yp er av garn, eme da n väverierna framställ a
st ora och mån gskiftande sortiment tyger, vilket synes kunna ske utan
lika st ora t ekniska olägenheter . Samtidigt ernås emellertid en i vissa
avseenden v ärdefull t eknisk och eko nomisk anpassning mellan tillverk
nin gen i spinneri och väveri.

Integration mell an trikåfabriker och spinnerier förekommer endas t i
enstaka fall. Vissa kombinerade spinnerier och väverier tillverka äve n
i någon omfattning trikåv aror. In tegrationen mellan väverier och kon
fektionsfabriker är ytterst obetydli g.

Integration, ehuru vanligen i lösa former, förefinnes däremot troligen
i ganska st or utsträckning mellan dels konfektionsfab riker och grosshandel
och dels konfektionsfabriker och detaljhandel. Integration föret ages
ibland från handelns, ibland fr ån konfektionsfabrikernas sida - - dock
vanligen i förra fall et från grosshandeln och i senare fallet frå n fabrikerna .

5. Produktionens differentiering i textila industrier och hos företag
samt dess uppdelning på delbranscher

Totalproduktionen inom varj e t extil industri och företag kan uppdelas i
tämligen utpräglad e varugr upper och dessa i sin tur i va ruslag , d. v . s.
produkter av liknande beskaffenhet, vilka i den tillgängliga statistiken an
givas som varuslag, t. ex. kapptyger, klänningstyger, dam strumpor och
herrkostymer . Neda n lämnas inl edningsvis några schema tiska uppgifter
om varugruppernas och de större varuslagens andel av totalproduktionen i
respektive textila industrier mot slut et av 1930-tal et .

Viktigare varugruppers och varuslags andel av totalproduktionen

In om yllevävnadsindustrien, som nästan uteslutande producerar bekläd
nadsvävnader, utgjorde i skott räknat herrbeklädnadstyger fyra tiondelar,
dambeklädnad styger tre tiondelar, foderva ror o. dyl. en fjärdedel samt

127



filt ar och i någon utsträckning möb el- och dr aperityger en tjugondel
av totala tillverkningen . Dä rjämte fram st älld es betydande kv antiteter
maskinfilt . Av tillverkade 34 varuslag var kostymtyg av kamgarn st örst
och sva ra de för nä st an en femtedel av hela vävnadsproduktionen. Där
näst komm o i storleksföljd klänningstyg av kamgarn , kost ymtyg av kard
garn , sommarkapptyg, vinterk apptyg, vinte röverrockstyg, byxtyg av
kardgarn samt trenchcoat- och gabardintyg. De åtta här nämnda varu
slagen svarade för drygt två tredjedelar av hela produktionen av ylle
vävnader.

Av t otala ullgarnsproduktionen föll tre fjärd edelar av viktskvantitet en
på kard garn och en fjärdedel på kamgarn. I längd räknat torde tillverk
ningen av kam garn icke varit my cket mindre än tillverkningen av kard
garn. Det sistnämnda är nämligen i genoms nitt ung efär tre gån ger så grovt .

Som redan framhållits utgjorde beklädn adstyger kn appt två tredj edelar
av bomullsindustriens vävnadsproduktion, heminredningsvävnad er inklusive
s. k . vit varor (lak an sväv etc .) ung efär en femtedel och vävnader för
industriell användning sam t fodervävnad er den åte rstående femtedelen .

Det största av de 74 varuslagen, klänningstyger, sva rade för närmare
en femtedel av hela vävnad sproduktionen och de sex stö rsta beklädnads
vä v naderna, klänningstyg, skjorUyg, flan eller , blåtwills, dome stik och för
k lädestyg, för hälften av totalproduktionen. Ingen heminredningsvävnad
utom lakansväv tillverk ad es i någon större omfattning och framställ
ning en av t ekniska vävnader var obetydlig i förh ållande till totalpro
duktionen.

Bomullsindustriens garnproduktion best od till nio ti onde lar av bomulls
garn och en tiondel av cellullgarn , i vikt räknat. Framställningen av
vigognegarn (avfallsgarn) och kon stsilkegarn var förh ållandevis obetydlig.

Några kv antitativa mått på trikåindustriens produktion kan icke erhå llas
på grund av de tillverkade produkternas mycket olika beskaffenh et . I
tillverkningsvärde räknat va r trikåv aror för damer och barn den mest
betydande varugruppen . Värdet av herrtrikåvarutillverkningen var be
tydligt mindre. Av de 14 varuslagen voro damstrumpor samt dam- och
barnunderkl äd er de ojämförligt mest betydande. De torde svara för mer
än hälften av totalproduktionens värd e.

Inom konjekiions- och sömn adsindustr ien , vars produktion ej heller kan
mätas i kvantiteter utan endast i värde, utgjorde herrkonfektion den
st örsta varu gruppen. Produktionsvärdet uppgick 1938 till 100 miljoner
kronor. Värd et av den tillverkade damkonfektionen var ung efär hälften
så stort och av barnkonfektion t ämligen obetydligt. Åt erst oden utgjordes
t ill största delen av lättar e konfektion, d. v. s. art iklar av huvudsakligen
bomulls- och konstsilkevävnader, såsom skjort or och pyjamas. Av de 76
olika varuslagen dominerad e kostymer, men även överr ocka r, kappor och
ulstrar, udd a byxor samt skjortor voro betydande varuslag.
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Produktionens diff erentiering i textila industrier och hos individuella företag

E n god bil d av pro duktionens differenti ering såväl i hela text ila indu 
st rier som hos de individ uella företagen ger antalet pr odukt ionsserier av
olika längd samt dessas andel av totala produktionen.

Produktionen av ett varu slag hos ett företag und er en viss tid speriod
kallas prod uktionsserie. Tillve rkas t . ex . kappt yger i 40 företag utgör
a nta let produktionsserier för kapp t yger 40. Fram st äller, återigen, ett
föret ag t. ex . 20 olika varuslag under pe riode n, har företaget 20 produk
tionsserier. Produktionsseriern as län gd har mätts genom sto rleken av
produkti onen av respektive varuslag för varje företag för sig un der ett
genomsnit tsår 1936- 38 för vävna der och under år 1938 för övriga här
behandlade varuslag.

Neda n beröres först differentierin gen av produktionen ino m hela t ex
t ila industrier genom angiva nde av a ntalet och den relat iva betydel
sen av olika långa prod uktionsserier i res pektive industrier, betraktade
som enheter, och därpå produktionens differ entiering in om till respektive
industrier hörande föret ag genom angiva nde av mot svar an de up pgifter
för dessa. Be tydelsen av a ntalet produktionsserier och dessas län gd med
hän syn bl. a . ti ll möjligheterna att orga nisera pr oduktionen på lämpli gt
sätt beröres i avsnitt 9 och betydelsen av antalet tillverk ad e varuslag och
olika sto ra va ruslag - va ruområ dets storlek - i de därp å följa nde av 
snitten om dist ributi onsstrukturen och dennas sa mband med pr oduktions
strukt uren. Dessa behandl a också antal tillverkad e mönst er, varusorti
mentet s storlek, och anta l tillverkade met er pe r mönst er, tillverknings
seriern as län gd, vilka kunna sägas illu strera pr oduktionens differentiering
mera i det alj.

E n mycket sto r del av to talprodukt ionen inom varje textil industri
utgöres av lån ga produktion sserier. l själva verk et domineras den t ot ala
vävna dsproduktionen inom bom ulls- och ylleind ust rierna av ett relativt
fåt al mycket lån ga produktion sserier. Detta är även fallet beträffande
produktionen av bomullsga rn och to rde även, ehuru i mindre ut sträck
nin g, gälla produkt ionen av ullgarn , trikåvaror samt konfektions- och
söm na dsart ik lar . Närmare uppgift er härom saknas emellert id . Produk
tionsserierna t endera att bliva län gre ju stö rre va rus laget är, d . v . s.
ju stö rre del den samma nlag da pr oduktionen in om in dustrien va ru
slaget utgör av den t ot ala produktion en av alla varuslag i in du strien
ifr åga .

Som framgår av omstående diagram dominerad e de långa produk
ti onsseriern a i hög gra d t ot ala vävnadsprod uktionen i ylle- och bomulls
industriern a. Antalet korta produkti onsserier var visserligen förh ållande
vi s mycket sto rt , men de svara de för en t ämli gen obet ydlig del av hela
produktionen. Inom yllevävnadsind ust rien föll t. ex., i skott räknat, tre
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fjä rd edelar av hela t illverkningen på de 52 längsta av inalles redovisade
384 produktionsserier - alltså en sjund edel av totalantalet - och de 73
längsta av inalles redovisad e 629 varuslag - alltså en niondel av to t al
antalet - inom bomullsvävn adsindustrien svarade för närmare tre fjärd e
delar av t otalproduktionen.

Såv äl i yll evävnads - som bomullsvävnad sindustrien är produktionen
starkare differentierad ju mindre företagen bli i den menin gen, at t
produktionsserierna bli kortare. Antalet tillverkad e varuslag stiger vis
serligen i allmänhet, då företagsstorleken ökar, men icke på långt när lika
hastigt . Även de stora företagen tillverka ett absolut sett st ort antal
korta produktionsserier.

De 21 minsta ylleväverierna - av inalles 58 - hade ingen län gre pro 
duktionsserie än 100 000 1 000-tal skott und er ett genomsnittsår 1936
1938. Flertalet produktionsserier voro kortare än 5000 1 OOO-t al skott.
Av de medelstora företagens hela produktion föll ungefär hälften på pro
duktionsseri er över 100000 1 OOO-tal sko t t. De mycket korta produk
tionsseriernas relativa betydelse minskade i motsvarande grad. Samma
utveckling mot län gre produktionsserier kan kon stateras för st ora och
mycket stora företag, medan de allra störst a företagen hade en relativt
mera blandad tillverkning med avseende på olika produktionsserier. När
mare hälften av de mycket stora företagens tillverkning föll t. ex . på
serier över en miljon 1 OOO-tal skott, med an detta endast var fallet med
något mera än en fjärdedel av de allra största företagens tillverkning.
Produktionsserier mellan en halv och en miljon 1 OOO-tal skott svarade
för ungefär en femtedel av totalproduktionen i båda grupperna av företag,
vilkas samma nlagda produktion uppgick till mer än två t redjedelar av
hela ylleväv nadsindust riens produktion.

De 16 minsta - av inalles 44 - väverierna inom bomullsindustrien
hade end ast tre produktionsserier av 43 län gre än 300 000 1 OOO-tal skott,
medan de tio närmast i storlek kommande företa gen had e en betydande
tillverkning i längre produktionsseri er än 300 000 1 OOO-tal skott men
också en relativt stor produktion i mycket korta serier. Dessas relativa
betydelse min skade dock starkt. Samma utvecklin g kunde konstateras
för de st ora och största företagen: ju st örre företag desto mera ökade de
långa och mycket lån ga produktionsseriern as betydelse, men samt idigt
redovisad e dock nä st an alla företag ett sto rt antal mycket korta pro 
duktionsserier .

Fördelnin gen av produktionen av bomullsgarn på olika långa produk
tionsserier var av samma typ som för vävnader. Skilln aderna i produk
tionens differentiering voro emellert id relativt mindre mellan företag av

.olika st orlek. Nästan alla spinnerier fram ställd e garn i alla nummer
gru pper, även de lägsta och högsta .
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Produktionens upp delnin g på mindre enhete r än va rus lag, t . ex. be
tr äffande vävn ad er på mönster, beh över icke visa samma st rukt urella
drag som produktionens fördelning på varuslag . Antalet i va rje varuslag
ingående mönster va riera r nämligen mycket väsentl igt , och icke obetyd
liga skiljaktighete r i produkti onens inriktning »inorr» samma va ruslag
kunna förekomm a mellan olika företag. I mycket stora drag förefaller
emellertid den relativa bet yd elsen av olika långa tillverkningsserier, alltså
antal framst älld a met er per mönster, och olika långa produktionsserier
vara ungefär lika sto r. Någon möjligh et att siffermässigt kon statera detta
med någon stö rre säker het föreligger emellert id icke. Produktionens upp
delning på mönst er sy nes även i mycket sto ra drag visa samma relati va
skillnader mellan olika stora företag som upp delningen av produktionen
på varuslag. Fl era bet ydande skiljakt ighete r kunna emellerti d iakttagas.
I motsats till produkti onsseriern as län gd öka de t. ex. inom yllevävnads
industrien tillverkningsseriernas längd samt idigt med företagsst orleken
även för de allra stö rsta företagen. Och av de företag inom bomullsin
dustrien, vilka huvudsakligen framställd e gardin- och drap erityger, redo
visade de sto ra företagen kortar e tillverkningsserier än de små, medan
motsatta förh ållandet var råd ande i fråga om produktionsseriernas längd.

I nästa avsnitt beha ndlas varusortimentets storlek och t illverknings
seriernas längd mera ingåend e.

Produktionens uppdelning på delbranscher

Vid en jämförelse mellan antalet produktionsserier av olika sto rlek och
dessas relativa betyd else hos olika st ora företag, måst e man beakta, att
produktionens inriktning med hän syn till varuslagens totala sto rlek i in
dustrien i fråga är olika hos företag av olika sto rlek. De allra flesta av
de minsta företagen i såv äl ylle- som bomullsvävnadsind ustrierna fram
st älla sålunda företrädesvis heminredningsvävnad er (inom ylle också en
del tyngre beklädnad styger), vilka innefatta huvudsakli gen små varuslag,
medan de stö rre företagen i högre grad tillverka stora varuslag. Pro
duktionens inriktning ka n även i övrigt vara olika både med hänsyn till
tillverkningsteknik och försäljningsm öjlighet er, vilket kan utö va infly
t ande på produktionsseriern as längd .' Bl. a. av denn a anledning måste
vid längre gåend e ana lys av olika företags struktur och äve n till en del
av hela industriers struktur företagen uppdelas i grupper av i viktiga
avseenden så likartad e föret ag som möjligt .

Då företagen i allmä nhet koncentrera sin produktion till ett t ämligen
begränsat områd e med hä nsyn till de tillverk ad e va rornas användnings
sätt hos den slutlige förbrukaren, kunna de till olika t extila industrier
hörande föret agen indelas i grupper av i detta häns eend e likartade före-

1 Se vidar e här om av sni tt 8, sist a delen .
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t ag, delbran scher. Även förutsättningarna för tillverkningstekniken synas
v anligen i stort sett vara lika för företagen inom samma delbransch, icke
sä llan också inom flera delbranscher. Där emot kan, som fram går av av 
snitt 7, ibland icke oväsentliga skillna der föreligga mellan kvalitets- re
spekti ve originalitetsnivå n hos pr odukter, tillverkade av företag inom
samma delbran sch.

De viktigare delbranscherna i fråga om färdigfabrikat utom handels
garn angivas ned an. Bet räffande trikå- samt k onfektions- och sömna ds
industriern a ha dock för vinnande av överskådlighet endast hu vudgrup
perna av delbranscher medtagits.

Fö ret ag t illverk ande hu vu dsakligen

Ylleindustri .

hy!::::" 1/ He rr- och öve rp lagg styger samt dr äkt- och sport -
tyger .

lj Dambeklädna dstyger utom dr äkt - och kapptyger
'; F ilta r och draperityger .
'< Maskinfil t .

Bomull sindustri m. m .

( Dambek läd nadst yger, sk jor ttyger och flan eller . .

~ Blan dad tillverknin g av bomullsvävn ad er .
J Vitvaru vävn ader av lin och bo m ull .
~ Gardin- och draperit yger (ej ylle) .
r: Tekniska ar tiklar av bomull och ju t e .
u Övrigt .

Tr ik åindustri .

T rikå varor för dam er och barn .
H errtrikåvar or .
Herr-, dam- och barn t rik åv aror .
Blandad till verknin g .
T rikåväv .

K onlektions- och sömn adsinduslri .

H er rkonfektion .
Damkonfektion .
Ba rnkonfek tio n . , .

Beklä dnadsarti kla r (da munde rklä de r, skjortor etc.)
Sömnadsa rtiklar .
Ha ttar och möss or .
Blanda d tillverknin g .

Lönsömn ad .

Till verk-
n ingsvärd e

An tal T illverk- i procent av

före tag ni ngsvärde resp . ind u-
m ilj. kr. st riers t ot a la

till verkn ings-
vä rde

58 94 10 0

30 60 63
4 15 17

20 9 9
4 11 11

77 149 100

13 75 50
9 26 17

10 17 11
22 10 7
5 12 8

18 9 7

158 87 100

88 47 54
36 7 8
13 4 5
14 28 32
7 1 1

501 255 100

120 120 47
70 40 15 1/ 2

10 6 2
90 37 15
62 14 5 1

/ 2

65 18 7
18 17 7
66 3 1
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6. Varusortimentets st orlek och tillverkningsseriernas längd

Antalet per företag till verkad e mönster, modeller etc ., va rusor t ime ntets
storlek, och produktionens sto rlek per mönster, modell etc ., t illverkn ings
seriernas län gd, ge, som redan antytts, vid sida n av antal produce ra de
va ruslag och produktionens sto rlek per va rus lag en god uppfattning om
graden av produktionens differentiering. Varusortimentets sto rlek är
främ st av intresse med hän syn till försäljningen, t illve rk ningsseriernas
län gd med hän syn till tillverkningen.

Vid jäm förelser mellan olika gru pper av företag i dessa avseende n
måste bea ktas att allmä nhetens krav på variat ion i utföran det är olika
för olika varuslag . Av denna anledning va rierar antalet mönst er och mo
deller liksom tillverkningsseriern as län gd starkt beroende på produktionens
inriktning på olika varus lag .

Tillverkningsseriern a äro avsevär t längre inom bomulls- än inom ylle
industrien och längre för dambeklädnad st yger än för herrbeklädnadst yger
inom ylleind ust rien. Tillverkningsseriern a för gardiner äro betydligt kor
tare än för beklädnadstyger o. s. v.

Antal producerade met er per mönst er var inom bornullsindustrlen åt skilliga gånger så
sto rt för varugru ppen »andra heminredn ingsartiklar än gar din-, draper i- och m öbeltyger», d . v . s.
i hu vudsak vi tvaror av alla slag (lak an s- och örngottsv äv . duktyg o. dy!.) , som för varugruppen
»klännings - och skjort tyger», Skillnaden i till verkni ngsseriern as längd mellan olika varugr upper
är ungefärligen lik a sto r för små och stora föret ag, ehu ru de förr as tillverkningsserier äro av se
värt kor tare än de senares.

In om samma delbrans ch växer i allmä nhet såväl varusortimentet s
sto rlek som tillverkningsseriern as längd med st igande föret agsstorlek.
Ett viktigt undantag härifrån synes va ra de delbran scher inom ylle
respektive bomullsindustrien, som huvu dsakligen framställa gardin-,
drap eri- och möbelt yger. Siffermaterialet är emellertid osäkert.

Antalet t illve rka de kvalitet er är mycket lägre än anta let t illverkade
mö nster och antalet t illverkade met er per kvalitet stö rre än per mönster.
I stora drag va rierar emeller ti d antal kvali t et er och mönste r respektive
antal tillverk ad e met er per kvalitet och per mönst er i ungefär samma
proportion. Dock förefaller antalet kvalitet er öka förhå lla ndevis snab
ba re ä n antalet mönster i de störst a företagssto rlekarna . De stö rsta
företagen redov isa ungefär lika må nga t illve rkade meter per kvalit et,
m edan antalet till verk ad e met er per mönst er fort sätter att växa. Antalet
mö nster per kvalit et sjunker. Det bör dock framh ållas här, att uppgift s
m aterialet om antal kvalitet er på grund av definitionssvårighet er får
a nses osäkert.

Skillna derna mellan va rusort imentets sto rlek liksom t illverknings
seriernas län gd hos olika st ora föret ag kunn a vara avsevärda även inom
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Diagram 8. Varusortimentets storlek och tillverkningsseriernas längd hos olika stora
företag inom den största delbranschen i ylle- respektive bomullsvävnadsindustrien 1938.

sa mma delbran sch såsom fra mgår av ovanstående diagram. Detta visar
median värdet för va rusortimen tets sto rlek och tillverkningsseriern as längd
i olika sto rleksg rupper av föret ag in om ylle- och bomull sindustriens båd a
mest fra mt rä da nd e delbran scher: företag tillverk ande huvudsakli gen
herr- och överplaggstyger (nr 1) respektive alla slag av bomull svävnader
men föret rädesvi s beklädnadst yger utom blåtwills (nr 4). Dessa del
branscher svara för t vå t redjedelar av tillverkningsvärd et för vävnader i
ylle- respektive bom ullindustrien .

Skillnadern a mellan t illve rk ningsseriernas län gd respektive va ruso rt i
mentets sto rlek hos olika stora företag i samma delbran sch bero endas t
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till en mindre del på olikheter i pr oduktionens inriktning. Fö r vissa
delbranscher har antalet av respektive st orleksg ruppe r av företag t illver
kad e met er per mönster kunnat approx imat ivt beräknas för ett antal va ru 
kategori er. 1 Av dessa beräkningar fram går att antalet t illverka de met er
per mönster för resp ektive varukategorier va rierar ungefär lika mycket
mellan sto rleksg rupperna. För de stö rsta företagen i vissa delbrans cher
- särski lt in om bomullsindust rien - synas dock t illverkningsseriernas
längd öka icke obet ydli gt på gru nd av den äve n relativt stora produk
t ionen av st ap elvar or. Någ on st örre inverk an på i diagrammet lämnad e
uppgifter har detta dock icke.

Det samma nlagda antalet va ru slag och mönster, som tillverk as av före
t agen i en delbran sch, är ofta mycket betyd ande. I ylleindust riens stö rst a
delbran sch, företag som hu vudsakli gen fram st älla herr- och öve rplagg s
t yger , tillverk as sålunda samma nlagt mell an 200 och 250 olika va ruslag
(produktionsseri er) och närmar e 10 000 mönster. Den stö rsta delbranschen
i bomullsindustrien , föret ag med t ämligen blandad tillverkning men me d
tyngd punkten på klänningstyger , synes fram st älla mer än 300 olika va ru
slag och mer än 15 000 mönster. Genom en gan ska betyd ande import
- till sto r del i korta seri er - ökas det inom land et marknadsförda sorti
mentet y t terligare.

7. K valitets- och originalitetsnivåns höjd

Föret ag, vilkas mätbara karakteristika (t illverkningsvärde, varuom
råde et c.) förete sto ra likheter och därför vid an alys en av produktions
och distributi onsstrukturen placerats i samma grupp, kunn a ä ndå vara
ga nska olikartad e. Ett för et ag kan ha vissa specialite ter, som ut göra
den sto ra delen av tillverkningen , ett annat kan ha andra specialite ter
av dominerande betyd else för föret aget , kring vilka det bygges upp. Och
marknad sförandet kan innefatta olika problem för olika specialite ter.

Såd an a divergenser, a lltså i frå ga om varorn as origina litet och kvali
t et (vilka icke kunnat registreras och därför icke beaktats vid den i ut
redningen utförda gr upperingen av företagen)", synas inom samma del-

1 F ör ylleväverier: 1. K ost ym- och byxtyger , 2. Trenchcoat - och gabardintyger, 3. Alla öv
riga överplaggstyger, 4. K länningstyger, 5. Fo dervaror, alla slag, 6. Möbel-, ga rd in- och dr aperi
t yger , 7. Alla öv riga t yger , 8. Filtar , alla slag.

Fö r andra väverier än ylleväverier: 1. K lä nn lngs-, städroeks- och förkläd est yger , 2. Skjo rt
t yger, 3. Fla neller, 4. Övriga bek lädna dstyger, 5. Mö bel -, gar din- och draperityger, 6. Övriga
heminred ningsa r t.iklar, 7. F oder va ror .

2 Detta torde va ra en av de viktigare orsakerna till den betydande spridning av värdena
för många komponenter, som ofta föreligger mellan föret ag i samma delbran seh - även med hän
syn t agen till olikhete r i föret agens till verknin gsvärd e. E n viktig orsak till sprid ningen synes
även vara olika föret agspolitik, vil ken för vissa kom ponenter, som kunna p åverkas (t. ex. för
sä ljning per k und), icke sällan föran leder ex t rema vä rden för enstaka före tag i en grupp .
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bran sch iblan d va ra mest betyda nde mellan föret ag av olika storlek me n
ibland ej alls följa någon sto rleksg ruppering . Skillnad ern a mella n olika
delbranscher i dessa avseenden ka n man vanligen erhå lla en viss upp
fattning om - de äro, som naturligt är, icke sällan mycket bet yd an de
- medan skillna derna i dessa hän seenden mellan företagen i samma del
bran sch äro mycket svåra att kons tatera . Vissa grupper av företag kunna
dock sä rskil jas i några mera bet yd ande delbrans cher.

Den stö rs ta svårighete n förefa ller hu vudsakli gen ligga däri, att skill
nad ern a i kvalit et s- och originalite ts nivåernas höjd mellan olika föret ag
kunna vara rela tivt små och att samma kvalitet s- och originalitets nivå
icke behöver gälla för de indi viduella företagens hela produktion, bero
ende a ntingen på att företagspolit ike n inriktats på detta sätt eller på att
föret agen hålla på att öve rgå från en kvalitets- eller originalitetsnivå till
en anna n --- eller på a tt uppmärk samhet icke ägnats denna fråga.

At minsto ne i vissa, större text ila delbran scher synas föret agen mer eller
mindre utpräglat kunn a uppd elas i grupper efter kv ali t et s- och originali
t etsnivåernas höjd . Några siffermä ssiga uttryck för dessa kan av natur
liga skäl inte erhå llas, men personer med ingåend e bran schk ännedom
kunna dock lämna en del uppgifter.

Ylleuäuerier

Inom ylleuäunadsinduslrien utom gardin-, möbel- och dr ap erityger och
utom klänningstyger, alltså delbransch 1, syn as flertalet företag kunna
föra s till endera av tre olika grupper. Den först a gruppen utgöres av
företrädesvis små företag, vilka hålla förh ållandevis låg kv alitet s- och
origina litet snivå men samt idigt tack vare jäm förelsevis billig råvara samt
relativt enkel pr oduktionsapparat och organisation ha låga t illve rknings
kostnad er och priser. Ibl and utnyttjas dock de korta t illverkni ngsseriern a
till att åst adkomma en höjning av originalitetsnivån. E n a ndra grupp
av företag utgöres av främst medelstora föret ag, vilka vanligen sakna
egna spinnerier och vilka hålla en mycket hög såv äl kvalitets- som ori
ginalit ets nivå men också förh ållandevis högt pri släge. Till den t redje och
mest betydande gruppe n av företag höra samtl iga stora föret ag inom
ylleindust rien. Kvali tet snivån hålles för huvuddelen av tillverkningen
t ämligen hög: i st or utsträckning genom att företagen t ack vare sin st orlek
kunna ha en riklig t ekni sk utrustning. D enn a utnyttj as genom tillverk
ning i lån ga serier. Originalitet sni vån är därför i hu vudsak jämförelsevis
låg. Sa mt idigt medför den för tillverkningens ekonomi nödvändiga st rä nga
hu shållningen med arbets kra ft kan ske delvis i och för sig en viss drag
nin g nedåt av kvali t et snivån.

De tre grupperna äro icke renodlade. Mån ga företag ligga mellan två
grupper, särskilt mellan grupperna ett och tre.
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För för etag inom yll eindustrien, vilka ha egna spinnerier med kamme
rier eller konstullfabriker, är det ekonomiskt ofördelakt igt att tillverka
varor enbart i en viss kvalitetsnivå. Man måst e fram st äll a varor i olika
hög a kvali t et snivåer för at t kunna utnyttj a råv aran vä l. Detta är ej alls
i sa mma ut sträckning fall et inom bom ullsind ust rien, dä r råvaran redan
vid inköpet är betydli gt mera st anda rdisera d.

Spridningen av kvalitet och äv en originalitet inom samma företag sy
nes va ra mera utpr äglad för de st ora för et agen, som vanli gen ha ett
särskilt sto rt in tresse därav inte endas t på grund av förd elen att kunna
utnyttj a råvaran bättre utan äve n ur försäljningssynpunkt och av andra
orsaker, t . ex . i vis s omfattning för att ern å en så jämn tillverkning un
der året som mö jligt . Tillverkningstopparna för modebet onad e varor ut
jämnas genom produktion av mindre mod ebetonad e arti klar under låg
säsongern a .

Bomullsväverier

I bomullsvävnadsindusirien förefaller kvalitetsnivån inom respektive före
tag va ra betydligt jämnare än i ylleindust rien. Detta beror säk erlig en,
såsom redan framhållits, till en del på att råvaran är avsevärt mera
standardiserad m en också på att de tillverkningst ekniska förd elarna av
en jämn kvalitetsnivå äro stö rre . I stället för svåras emellert id gru pp e
ringen av företagen i denna in du stri därav, att åts killiga föret ag äro så
stora, att olika avdelninga r inom dess a produ cera i bl. a . olika kvalitets
nivåer.

Om man i likhet med yll eindustrien undantar föret ag, som huvudsak
ligen tillverk a ga rdin-, dr ap eri- och möbeltyger samt äve n t ekniska väv
nader, kunna bomullsför et agen i stort sett indelas i tre gru pper med
hänsyn till kvalitet s- och originalitet snivå. Någon mot svari ghet till ylle
industriens grupp ett, små företag med relativt låg kvalitets- och ori
ginalite t snivå och med lågt prisläge, finnes icke. Till verkningst ekniken
kräv er förhå lla ndevis sto ra produktionsenh eter. D en för st a gruppen skulle
i stället utgöra i hu vu dsak för denn a industri jäm förelsevis små men mätt
efter övriga text ila industrier medelstora föret ag med framför allt mycket
hög origin alitet snivå för huvuddelen av tillverkningen - på grund av
säsongvariati oner kompletteras denna med mera stapelbeto na de varor 
och med en ävenledes hög kvalitetsnivå . Fö r företagen i denn a grupp
torde dock vanligen kvalitet snivån icke ligga lik a högt över genomsnittet
för hela bomullsindustrien som origin alitetsnivån. Prisläge t är förhål
landevis högt . Till den andra gruppe n skulle kunna räknas medelstora
och stora för et ag m ed genomsnit tl igt va nligen t ämli gen låg origin alitets
nivå men med hög kvalitet snivå - sär skilt kan ske i fråga om den an
vända t ekniken me n också i fråg a om råvaran s kvalitet . Produktionen
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ligger i medelpri släge. E n tredje grupp sku lle, slut ligen, utgöras av före
t ag, ofta mycket st ora, med huvuddelen av sin t illve rkning i mycket
lån ga serier och med genomsnittligt något lägre kv alitet snivå än medel
niv ån i in du strien . Genom viss efte rbe redning, t. ex . tryckning, av v äv
nad erna kan iblan d en del av prod ukt ionen erhå lla en ga nska hög ori
g ina litets nivå , men i hu vudsak är denna dock i va rje fall icke högre än
in om grupp t vå . Prisläget är i genomsnitt relativt lågt.

K arakteristi skt för bomullsin du st rien sy nes vida re va ra , att företagen
icke sä llan, åtminsto ne då det gäller icke modebet onade varor, i viss ut
sträckning bygga upp sitt tillverkningsprogram kring ett antal special
kvalitet er, v ilka hållas oförä ndrade un der mycket lång tidsperiod, då
mönstern a dock va nligen va rieras, och vilka hos kundern a - grossiste r
och konf ektionärer - få karaktären av märkesvaror. Fö r konsumentern a
framstå de emellertid icke såsom sådana.

Trikå- sam t konlekti ons- och somtiadsiobriker

Ännu svå ra re än :OOf:fttagtl-TI;;i här behan dlade delar av yll e- och bomulls
in du striern a är det at t gruppera föret agen inom trikå- samt konjekii cns
och sömnadsindustrierna med hän syn t ill kvalitet s- och origina lite ts nivå ns
höjd. In om bå da dessa industrier måste man i första hand skilja mellan
de tre stora råvarugrupp ern a ylle, bomull och k onstsilk e/silk e. Vidar e
ä ro skillnaderna i den använda t ekniken och även i övrigt så sto ra , att
man måst e begrä nsa sig t ill att jämföra kvalitet s- och originalitetsnivån
in om mycket mindre delar av v arj e in du stri än i fråga om ylle- och
bom ullsind ustriern a.

Om man begrän sar sig t . ex. till bomullstrikåind ustrien utom st rumpo r,
a lltså huvudsakligen underkläd er, kan man kanske särskilja t re grupper
av företag med hän syn till kvalitets- och originalit et snivåern as höjd.
Dessa tre gru pper sy nas emellertid icke alls samma nfa lla med några
sto rleksg ru pper .

E n grupp av föret ag tillverk ar varor i låga pri slägen med låg kvalitets
och orig ina lite t snivå i förh ållan devis lån ga serier, särskilt då företagen
äro sto ra . En anna n gr upp av företag med produktion av varor i medel
prisläge inriktar sig på en t ämli gen hög kvalitet snivå men samt idigt i
hu vudsak ga nska låg originalite t snivå - vanligen dock icke så låg som
in om gr upp ett . En tredj e gr upp av före tag, slutligen, håller högt pr is
läge samt både hög kv alit et snivå och hög, ibl and mycket hög, origina li
t et snivå.

Liksom inom bomullsindustrien kunna ibland inom trikåin du strien olika
kvalitet s- och orig ina litetsgrupper finn as inom sa mma föret ag men då i
olika avdelninga r, vilka va r och en represent era en t ämli gen enhetl ig
kvalitets- och originalitetsnivå . Detta t ord e i likhet med bornullsin du-
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stri en ha sin orsak däri, at t hela tillverkningens orga nisa t ion av t ekniska
skäl lämpligen inriktas på en relati vt starkt begrän sad kvalitetsnivå och
i viss mån också ori ginalitetsni v å. Den bristande standardise ringen av
råvaran ut gör därvid inte - såsom delvis ibl and synes vara fa llet inom
ylleind ustrien - något mera be tydande hinder.

Äve n inom flertalet öv riga delar av t rikåin du strien samt konfektions
och sömnadsind ust rien förefa lla före tagen mer eller mind re ut präglat
kunn a upp delas i gru pper med olika kvalitets- och orig ina litets nivåer .
I allmänhet sy nes , fra mfö r allt kanske in om konfekti ons- och sömnads
industrien, en samva ria tio n föreligga dels mellan kvali t et snivån hos den
i företaget ingående råv aran och de färdiga produkt ernas kvali t etsni vå och
dels mellan kvalitetsnivån s och origina litet snivå ns höjd hos färdigpro
dukterna . I fr åga om sistnämnda samvariation kunna nog ovan disku
terade bomullstrikåföretag i viss mån icke anses va ra typiska .

Som fra mgår av kapitel 8, avdelning IV, har i konfekti onsin du striens
stö rsta del bransch, företag tillverk ande huvudsakligen herr kostym er, en
up pd elning av företagen efter p risläge kunnat ske. Att döma av den
utförda ana lysen sy nas skillna derna i prisläge icke ha åtföljts av några
större skillnader i för et agens produ ktions- och distributionsstruktur i
övrigt .

8. Olika stora företags betydelse

I nom olika textila industrier

Produktionen inom de t extila ind ust rierna är i hög grad kon centrerad
till ett litet antal företag trot s det i och för sig stora antalet existera nde
föret ag'! Detta framgår av v idstående diagr am.

De sto ra företagen dominera m est bland yll e- och bomullsväveri er,
de stö rsta företagen relativt sta rkast bland de senare . Betydelsen av de
stora för et agen är ungefär densamma för ullspinnerier, bomullsspinneri er
och trikåfabriker, bland vilka senare de allra största föret agen dock domi
nera förh åll andevis mera till sto r del beroende på ett föret ag. Inom
ko nfektionsindustrien är däremot de sto ra företagen icke så bet yd ande.
Tillverkningsvärdet per företag var sålunda i genomsnitt för de sex stör
sta företagen, som hu vudsakligen fra ms tälla kostym er och överplagg,
icke mer än dubbelt så st ort som i geno msnitt per företag för de åte r
stående 21 företagen i denna delbran sch . Sto rleks fördelningen mellan före
t agen i övriga delar av konfektions- och sömna dsindust rien är un gefär
densamma som den i diagrammet redovi sad e. Dock är inom fler a a v

l Med föret ag avses ekonomisk enhet. Ett antal driftsenh et er med gemensam ledning rä knas
som ett föret ag även om driftsenh et ern a sk ulle va ra frist ående juridiska perso ner. I dia
grammet har varje pro dukti onsled beaktats för sig.
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~ De t re dä rnäst st ö rsta

~ fö retage ns produ kt io n

De tre därn ä st största

fö ret ag en s prod ukt ion

D Åt e rs tå e nde (f. o . m. nr 10 i st orl ek s

ord ning rä knat) företag s pr odu kti on

Ant al et för e ta g i respe kt ive grupper har a ng ivit s med röda siffro r
Pr ocent

100 ,.---_ - r---_-.,.--__-.,.----.--....,.-----r--...,....---.--...,.....-.....,

35

80

60

40

20

O

49

Ylleväver ier Bomull svä ver ier

16

Tr ikå indu str i

Ullsp innerier Bomu llsspi nner ier Tyngre konfe kt ions 
indu st ri (öv e rplagg
oc h herr kostymer)

Diagram 9. Andelen av totalproduktionen inom vissa textila industrier för varje tretal
företag, ordnade efter storleken av sin produktion .' Företagen fr. o. m. nummer tio i
storleksordning räknat ha sammanslagits till en grupp.
- Mot slutet av 1930-talet -

sömna dsindust riens (»lättare konfektionsin dustrien» delbra nscher de stora
föret agens dominans icke lika ut prägla d . De många små för etagen
(f. o. m . nr 10 i storleksordning räknat) vo ro av stö rst betyd else in om
k onfektionsindustrien, trikåindu st rien och ullgarnsindustrien (kard garn ).

De olika sto ra föret agen inom res pektive t extila indust rier ha icke
sa mma prod uktionsinriktning med hänsyn till vare sig produktern as

l Mätt eft er ant al skott (d . v. s. an tal ins la gna väft- eller »inslagst r åda r», vilka korsa varp
t rådarn a) för väverier, antal kg för sp innerier samt till verknin gsvärde för trik å- och konfek
t ionsfabriker.
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anvä ndningssätt hos den slutlige förbrukaren eller tillverkningst ekniken .
In om bå de ylle- och bomullsindustrien dominera r, som redan framhållits,
t . ex . t illverkninge n av heminredn ingsartikl ar (drap eri-, gard in- och mö
be ltyger) hos de små för et agen, medan de sto ra företagens produktion
därav är förhållandevis ob et ydlig.

Företagens storlek v arierar kraftigt mellan olika delbranscher. Inom
yll eindustrien äro exempelvis de föret ag, som tillverka herr- och över
plaggst yger, i genomsnitt åtskilliga gå nge r större än föret ag som till
ve rka möbel- och ga rdintyger och ha äve n i öv rigt annorlunda strukt ur. I
allmä nhet förefaller ett visst samband finna s mellan huvudvaruområd et s
(mark na dens) sto rlek och föret agens sto rlek . F öret ag i delbran scher med
sto rt huvudvaruområd e ä ro i allmä nhet sto ra . Ibland kunna dock and ra
faktorer, främ st tillverkningstekniken , utöva ett avgörande infl ytande på
före tagssto rleken . Den med hän syn till tillverkningskostnadern a förd el
aktigaste sto rleke n torde t . ex . oftast vara stö rre för ett spinneri än et t
väveri och stö rre för ett bomullsväveri än ett yll ev äveri . Avnäm arnas
st rukt ur sy nes ocks å kunna inverk a på företagens storlek.

l n om olika delbran scher

Av en inom varje delbransch, som alltså omfattar föret ag ti llverkande
va ror med i sto rt sett samma anvä ndningssä tt (huvudvaruområd e), va ri
erar föret agens st orle k mycket starkt, vilke t kan illustreras av följande
exempe l.

De företag, som huvudsakligen tillverk a herr- och överplaggstyger ,
ha uppdelat s i fyra storleksgrupper. Sättes tillverkningsvärdet för väv
nader per föret ag i den största st orleksgru ppe n lika med 100, utgjorde
tillverkningsvärdet per företag i de övriga tre storleksgrupperna resp ek
tive 25, 7 och 1 1/ 2, Företagen i den st örs t a storleksgruppen äro alltså
i genomsnitt fyra gå nger större än företagen i närmast liggande sto rleks
grupp, 14 gå nger större än i den näst minst a och cirka 60 gå nger stö rre än
i den minsta sto rle ksgruppe n. Det på sam ma sätt uttryckta tillverknings
värdet per företag tillverkande huvudsakli gen herrkostymer och -över
plagg var för de fyra st orleksgru pperna res pekt ive 100, 46, 18 och 3.
Storl eksskillnaderna i denna delbran sch äro så lunda genomgående un ge
fär hälften så sto ra som i den förra delbran sch en. Inom flert alet öv riga
delbranscher finner m an liknande betyda nde st orlekss killna der mellan
olika föret ag.

Skillna derna i storlek (tillverkningsvärde) mellan företagen in om samma
delbransch bero delvis' på att varuområd et (emarknad en» växer med
stigand e föret agsstorlek. En up pfattning härom kan man erhålla ge- .
no~--att ' jämföra storlek en av varuområ det för olika stora företag in om
sa mma delbra nsch med storleke n av varuom rå det för hela den t extila

142



indust ri, till vilken delbran schen hör. I avsaknad av upp gift er om k on
sumtio nsvärd e (försäljningsbelopp) ha r en uppfattning om den relativa
st orleken av olika företags varuom rå den erhå llits genom att mäta varu
områdenas sto rlek i kvantite ter (skot t) ;' De n på detta sätt beräknade
a ndelen av hela ylleväv na dsindustriens varu område för för etag tillverk ande
huvudsakligen herr- och överp laggstyger (delbransch 1) utgjorde i genom
snitt för företagen i va rdera av de två minst a sto rleksg rup perna tre t ion
delar av hela ylleindust riens varuområd e, fyra tiondelar i den närmast
stö rre och sju tiondelar i den stö rsta st orleksgru pp en. Motsvarande an
delar av varuområdet för hela bomullsvävn ad sindustrien var för del
bransch 4 (företag tillverkande alla gru pper av bomullsvävnader men med
hu vudsakliga tillverkningen koncentrerad till beklädnadst yger) sex ti on
delar, åtta ti ond elar och nio ti ond elar för den minst a, mellersta respek
t ive stö rsta storleksgruppen.

För den största delbr anschen inom konfektions- och sömnadsindustrien,
företag tillverk ande huvudsakligen kostymer och överplagg, öka de va ru
områ dets st orlek relativt lite t vid st iga nde företagsst orlek. Storleken
av t ot ala inhemska tillverkningsvärdet under 1938 för de av respekt ive
företag i delbran schen tillverk ad e varuslagen ger en god uppfattning
om varuområdets sto rlek, då imp orten av va ror mot svarande de i denn a
delbra nsch tillverk ad e är obetydlig. Detta t ot ala tillverkningsvär de upp
gick t ill 85 milj oner kronor per företag in om den minsta sto rleksgruppe n,
88 miljoner kronor i den närmast stö rre och 95 respektive 106 milj oner
kronor i de båda st örsta st orleksgrupperna .

Av stor bet yd else är, att ökningen av va ruområdets st orlek vid st igande
föret agsst orlek endas t till en liten del beror på att kompletterin gsvarorn as
a ndel av respektive företags totala produkti on ökar (och huvudvarornas
andel min skar) ", då företaget s sto rlek öka r . Att varuområ det är stö rre
vid st örre föret agsstorlek beror i stället till sto r del på at t de stö rre före
tagen »t äcka huvudvaruområd et omsorgsfullare», d. v. s. tillverk a flera
va ruslag ino m detta, och endas t till en min dre - me n för de stö rsta före
tagen ingalu nda obetydlig - del på att behovet av och de tekniska möj
ligh et erna för en tillverkning av ett stö rre antal ko mpletteringsva ro r ökar
vid st iga nde företagsstorlek.

Huvudvarorn as ande l av respektive för et ags t ot ala pr oduktion var så
lunda t. ex. för delbransch 1 in om ylleindustrien - föret ag tillverkande
huvudsakligen herr- och överplaggstyger - i genomsnitt för företagen

1 Angående beräkning smetoderna m. m. se vida re kapite l 1.
2 H uvu dvar or äro de varor , som samtli ga föret ag i delbranschen huvudsakligen till verka

och som t illsam mans bilda huvudv aruområdet; ko mp letteringsvaror äro övriga va ror, av vilka
sa mma va ra endas t t illverkas av ett eller ett fåt al föret ag i delbr an schen. An gående hu vud- och
kompletter ingsvaror, som t illsammans bilda varuom råd et , se vida re kapi tel 1, avdelning I,
avsnitt 2.
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i de olika storleksgrupperna 98, 81, 97 och 86 pro cent i storleksföljd
räknat med början från den min sta och för delbr an sch 1 inom kon fek
ti ons- och sömnadsindustrien, för eta g fra mstä llande huvudsakligen herr 
kost ym er och överplagg , 92, 85, 85 och likaledes 85 för den störst a st or
leksgruppen.

Skillnader mellan stora och små företags produktionsinriktnzng m. m.

Fö r en ana lys och bedömning av produkti ons- och distributionsstruk
turen är det av särskilt stort intresse, då skillnaderna mellan till samma
delbr an sch hörande för etags st rukt ur sammanfalla med skilln ad er i före
t agens storlek . Att så ibland delvis är fallet har redan anty tts i olika
samma nha ng, speciellt i avs nitt 7 om tillverkningens kv alit et s- och ori
ginalite ts nivå.

Helt allmä nt kan sägas, att små föret ag oft a äro mera beroend e av
specialite t er än stora föret ag eller, för att uttrycka sak en på ett annat sätt,
tillverka ofta i stö rre utsträckning varor eller varianter av va ror, av vilka
konsumtionen är t ämli gen begrän sad . . Iblan d inn ebär detta att en anna n
t eknik utnyttj as än hos de sto ra företa gen. I många fall tord e detta bero
på att varorn as utförande kräv er en speciell t eknik. I andra fall synas
skil jaktigheterna i t ekniken vara huvudsakli gen tillverkningsekonomiskt
betin gad e. En liten marknad nödvändiggör en begränsad tillverkning, som
det ibland kan vara billigare att utföra med en annan t eknik än den, som
anvä ndes vid produktion i stor ska la . Dessa förhålland en måste naturligt vis
hållas i minnet vid en jä mförelse mellan sto ra och små företag- även inom
samma delbransch. Man kan icke utan vidar e draga den slutsatsen att de
sto ra föret agen - äv en om dessa skulle ha längre t illverkningsserier. högre
produktion per arbetaret imme och stö rre försäljning per kund - äro »ef
Iektivare än de små föret agen. Det är möjli gt att så är fallet men
vid bedömandet härav måste hänsyn t agas till samt liga berörd a om
ständighete r.

De små för eta gen äro, som tidigar e sagt s, ofta i högre gra d inriktad e på
specialitet er än de stora företagen. De små företagens produktion kom
pletterar därför i viss mån icke sällan de stora företagens produktion
vid förefintlig beskaffenh et hos efte rfrå gan på t extilvaror. Ibland t ord e
de st ora föret agens lång a tillverkningsserier och även höga försäljning
per kund »m öjligg öras av att de små företagen pr odu cera specialite te rna

l Som ett exempel på va d olika t ekn ik kan be tyda i fr åga om produktionen per arbeta retimme
må nämnas a tt spi nn inge n av ull garn på selfaktorspin ningsmaskiner av t ekniska sk äl kan vara
endast ungefär hälft en så sto r som på ringspin ningsmaskiner per ar betareti mme räkn at. Olika
slag av ull garn erhå llas emellertid vi d användande av de båda t illverkn ingsmet odern a , varför
det i va rje fall är mycket svårt att jämföra dessa pres tatio ner. Lik nan de sk illna der k unna up p
st å vid ti llverkning av vävnader av olika svår ighet sgra d men med tä mligen lika an vänd ningssät t.
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- a nt ingen va ruslag med litet användningsområde eller en speciell vari
ant av ett sto rt varuslag med litet anvä ndningsområde. Härigenom kunna
de stora företagen i högre gra d äg na sig åt tillverkning av de varor, på
vilka de efterfråga de kvan titet ern a äro sto ra , utan att industrien i fråga
behöver lämna några stö rre luckor i t äckningen av den starkt sortime nts 
kräva nde efterfrågan.

En av olikheterna i produktionsbetingelsern a för sto ra och små föret ag
och t illika en viss bekräftelse på att små företag i högre gra d än sto ra äro
inriktad e på t illve rkning av specialiteter ut gör storleken av tillverkningen
på s. k . eftero rde r- för små och sto ra företag. De små företagen produ
cera vanligen i betydligt större utsträckning på s. k . efte ror der än de stora.

E n a nna n i detta sammanhan g karakteristisk skillnad mellan små och
sto ra föret ag är olikheterna i tillverkningens förd elnin g un der året. Denn a
är oftare ojämnare för de små än för de st ora företagen . Detta samma n
hän ger till sto r del med efte ro rdernas stö rre betydelse men också med
att de sto ra företagen ha relativt stö rre tillverkning av stapelart iklar,
som kunna prod uceras på lager un der lågsäsongern a, emeda n tillverk
nin gen kan hållas i gå ng även om full täck ning i order ännu icke hu nnit
erhå llas .

På gr und av relativt högr e fast a kostnad er är det ofta mera angeläge t
för de stora än för de små före tagen att hålla en jämn sysse lsättning.
Över hu vud taget va riera r emellertid sysse lsättningen under olika delar
av året förhå llandev is obet ydligt i de t extila industri ern a, om man
undantar vissa relativt små, stark t modebet onad e delbra nscher inom
beklädnad s- och t rikåi ndust rierna .

Att de små företagen vanligen ha lika st ora eller i det närmaste lika
sto ra geograf iska försäljningso mråden som de stora företagen syn es också
t yd a på att de små föret agen äro starka re inriktad e på specialitete r än
de stora företagen. I annat fall skulle avsättning för produktionen kunna
vinnas inom mindre försä ljningsområden ä n de stora föret agens.

9. Produktionens st orlek p er arbetaretimme

Ehuru såvä l mät ningen av produktionen s st orlek per arbet aret imme
som bedömningen av vad som påverkar denn a och vad denn a inn ebär
är så k omplicerad, att en kort samma nfattning kn ap past kan utföras
utan risk för missförstånd, ska ll här dock lämnas några fakta och syn
punkter.

Produktionen per arbetaret imme har kunnat mät as endas t för ett
mindre antal grupper av föret ag och då endas t genom att div idera de

- Order, som läm nas efter de ordinarie, säsongmäss iga försälj ningsresorn as slut - i sto r
utsträckning ko mp letterings order för starkt modebet onad e eller i andra av seenden extremt
utfo rma de ar ti klar .
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individuella företagens produ kt ion med ant alet utförda arbetaretimmar.
Svårigheterna att erhå lla ett (i detta avseende) någorlunda enhetligt och
säke rt mått på storleke n av företagens pro duktion och antal arbet are
timmar äro sto ra och endast delvis överko mliga .' Den för olika företag
utförda beräkningen av prod uktionens storlek per arbetaretimme måste
därför bliva mycket ap proximativ - m en de nna sy nes också va riera
mycket avsevä rt .

P rodukt ionen pe r arb etaretim me växer i allmä nhet med st iga nde före
t agsstorlek. Samtidigt växer också vanligen tillverkningsseri ern as län gd.
Med växande företagsstorlek följa emellert id icke sälla n även andra för
delar eller nackdelar. Det är därför icke möjli gt eller i varje fall mycket
svårt att renodla in verkan på prod ukt ionen per arbetaret imme av t ill
ve rkningsseriernas län gd respektive t illverkningens storlek.

H elt allmä nt t ord e man kun na säga att de sto ra företagens fördela r i
t ekniskt hän seende av län gr e tillverkningsseri er vanligen åtfö ljas av and ra
t ekniska fördelar av stord riften såso m bättre möjligh et er att utnyttj a
teknisk expertis, större kombinati onsm öjligheter i frå ga om maskiner etc.
Vid bedöman de av produktionens storlek per arbetaret imme i olika sto ra
företag måste vida re hänsyn t agas till att, som tidigare framhålli t s, pro
duktionens karaktär ibland är så olika för små och stora föret ag, att
denna i och för sig kan föranleda skillnader i den an vända t ekniken och
därm ed i produktionens st orlek per a rbetareti mme .

Genom en förlängni ng av t illv erkningsserierna och produktionsseriern a
kunna schematiskt t re gr upper av för dela r sägas kunna up pk omma.
Län gr e tillverkningsseri er innebär för det förs ta besparinga r genom att
minsk a ant alet omställninga r m. m. av maskinparken- samt av arbetet
med plan ering och redovi snin g. Dessa fördela r t illväxa allt långsammare
v id stiga nde län gd hos t illve rkningsserierna . Då dessa blivit mycket
långa - och sä rskilt då produkt ionen av varus lag , för vilka samma maski
ner äro lämpligast , ökat väsentl igt och produkt ionsserierna blivit mycket
lån ga - kunna ytterliga re fördelar vinnas dä rigenom, att det blir möjligt
att ytterliga re anpassa, specialisera, produktionsapparat en efte r pro duk
tionen. Detta skulle vara den andra gruppen av förd elar. Förlän gas pro
duktionsserierna än ytterligare kan slutligen för ett vis st ända må l specia li
serade maskiner användas i så sto r utsträckning, att man ernår förd elarna
av en båd e starkt specia liserad och i hög gra d enhet lig maskinpark, vilket
kan medföra gynnsammare in köpspri ser på maskiner, enklare och bättre

1 I fråga om garn har t. ex . fin lek en hos de av respektive föret ag tillverk ad e garnerna
(n ummer fördelninge n) inte kunnat beak tas. Denna inv erk ar i hög gra d på den vikt sm ängd.
som ka n framst ällas per spindel- och arbetare ti mm e.

2 I vilken omfattning detta gäller var ierar naturli gt vis med den använda till verknin gst ek
nik en . E n min skning av antalet fär ger för styckfä rgade vävnader påverkar t. ex. endas t
st yckfärgeriet men en mins knin g av ant alet mönst er i mönst ervävda vävnader både garn
färgeri och väveri.
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underh åll av dessa, bättre erfarenhet av maskinern a och bättre ömse
sidig anpass ning av maskiner och tillverkade produkter efte r varandra,
stö rre möjligh eter att ur teknisk sy npu nkt hålla en jämn tillverkning etc.
Ett uppnåend e av denn a tredj e gru pp av fördelar av långa produktions
serier kräver emellerti d också en absolut sett stor t illverkning. Dessa
spec ia liseringens fördelar gäller även arbet skra fte n, som kan förvärva
stö rre k ännedom om och va na vid vissa m askiner och varuslag.

Nå gra av sist nämnda förd elar av lån ga produktionsserier to rde endast
i enstaka un dantagsfall ha uppnåtts inom de sve nska t extila indust riern a.
Däremot sy nes fram för allt den första men även andra gruppe n av för
delar utnyttj as i va rierande utsträckning. Fri konkurrens, fritt konsum
tionsval och relativ t lit en marknad begrän sa emellertid möjligheterna.

En anna n omständighet, som antagligen i hög gra d hindrar en lån gt
driven specia liser ing av maskinpark och orga nisat ion, är förä ndringa rna
av efterfrågan i t ide n, främst ka nske modeväxlingarna, vilka kräva en
stor anpassningsfö rmåga hos före tagens produktionsapp arat och organi
sat ion.

E n stegring av produkt ionens st orlek per arbetaret imme behöver i
och för sig icke me dföra en sä nkning av tillverkningskostnaderna. Ar
bet slönen ut gör ju endast en del av förädlingsk ostnad ern a. E n höj
nin g av produktionens sto rlek per arbet aretimme t ord e, frå nsett organi
sa to riska åt gärder, oft ast kunna åstadko mmas genom öka de kapitalin
ve steringa r och därmed ökade kap italkostnader eller genom en förlä ngning
av tillverkningsseriern a och/eller produktionsseriern a och därme d - som
kommer att behandlas i det följande - va nligen stiga nde distributionskost
nad er och/eller avsä ttningssvå righe ter. Nat ur ligtvis kan en kombination
av dessa båda möjlighet er förekomma och t orde i sjä lva verket va ra van
ligast. I de textila industriern a synes också ofta en avvägning mellan
råvaru- och förä dlingskostna dern a - även arbet skostnad ern a - äga rum.
Håvara av bättre kvalit et m öjliggör ofta högre produktion per ma skin- och
arbetaret imme men betingar också ett högre pris. Även mellan förädlings
kostnad ern a i spinneri och väveri exist era r ett samband, som är av st or
betyd else. E n högre snod d på garnet öka r sålunda maskin- och arbets 
k ostnad ern a i spinneriet men minska r dessa i väveriet, huvudsakligen
emeda n garn av högre snodd är starka re och antalet trådbrott i väv
nin gen därför bli r lägre. Inom varj e företag måste produktionens st or
lek per arbetaretimme sålunda vägas mot en rad a ndra faktorer. E n hög
produktion per arbet aretimme behöver därför icke vara ett indicium på
hög »eff'ekt ivitet» och vice versa .

Med ledn ing av socia lstyrelsens lönest atisti k och k omme rsk olleg ii st atis tik över pr oduktion ,
antal arbet are m . m. k an en un gefärlig uppfattning erhållas om sto rleksordning en av arbet s
lön ern a i förh åll an de till tillverkni n gsk ost nad ern a samt, med ledn ing av i denna bok lämnad e
up pgifter, även i förh ållande t ill förädlin gsko stnaderna , d. v . s. t illverkningskost nad er mi nus
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råvaru kost nader. E n sålun da utförd uppskattnin g, för vilken av ut rymmesskäl icke skall när
mare redogöras, h ar h eträffande läget m ot slute t av 1930-t alet givit följande res ult a t avseen de
löneko st na dernas genom snillliga an del av t ot ala förä dlingsko st na dern a i vissa vikt iga re sve nska
t extila ind ustrier :

Bomullssp inn erier mellan en t redj edel och h älften
Bo mullsväver ier un gefär en tredj edel
Ullspinner ier n ärmare h älften
Yllevä verier un gefär en fj ärdedel
Trikåfabriker hälften
Sömna dsfabriker hälften

Att siffrorn a p å grund av upp glftsm ateri alets otillräckli ghet måste vara högst un gefärliga
och att resp ektive ande la rs st orlek var ierar my ck et sta rkt h os olika föret ag, bör sä rs kilt und er
st rykas.

För samtliga undersökta grupper av företag utom ylleväverier har en
(ofta starkt) sti gande produktion per arbetar etimme kunnat kon stateras
vid stigande företagsstorlek samt idigt som tillverkningsserierna förläng as.
I fråga om bomullsvä verier och i viss mån även ullspinnerier synes en
nära samvariation föreligga mellan produktionens storlek per arbetare
timme och tillverkningsseriernas längd (som dock samtidigt t ämli gen nära
varierar med företagsstorleken) . Beträffande företag tillverkande huvud
sakligen herrkostymer liksom företa g, som huvudsaklig en framställa dam
kappor, kan konstateras, att samt liga stora företag ha relativt hög produk
tion per arbetareti mme och flertalet små företag låg produktion per ar
betaretimme, men också att några små företag ha lika hög produktion
per arbetaret imme som de stora föret agen. Däremot har ingen samvaria
tion mellan st orleken av produktionen per arbetaretimme, tillverkningens
st orlek och till verkningsseriernas län gd kunnat iakttagas för ylleväverier
eller damklänningsfabriker.

Skillnaderna mellan storleken av produktionen per arbetaretimme äro
oft a my cket avsevärda icke endast mell an företag med olika utan också
mellan företag med ungefär samma produktionsimiktning och ibland även
mellan föret ag, vilkas tillverkningsseri er äro ung efär lika lång a. Se vid are
härom redogörelserna för produktionens sto rlek per arbetar etimme i av
delning V av kapitlen angåe nde ylle-, bomull s- samt konfektions- och
sömna dsindust rierna .

10. Distributionsvägar

Tidigare har i denn a översikt behandlats utformningen av produk
tionsstrukturen i olika avseenden. Även distributionsstrukturen har nå
got berörts i samband därmed. I detta och följand e av snitt komma några
huvuddrag av distributionsstrukturen att behandlas och därefter sam
bandet mellan produktions- och distributionsstrukturen. Detta avsnitt
behandlar distributionsvägarna, d. v. s. försälj ningens fördelning på olika
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kundkategorier. Inledningsvis beröres också i korthet hur företagens
distributionsstruktur står under inflytande av kundernas struktur.

Distributionsstrukturen, d. v. s. försäljningens fördelning på olika kund
kategorier såsom konfektionärer, grossister och detaljister, antalet kunder i
olika kategorier, storleken av försäljningen per kund i olika kategorier etc.,
påverkas bl. a. av de olika kundkategoriernas struktur, d. v. s. dessas in
köpsvanor, storlek och sortiment etc .! Denna påverkas i sin tur bl. a .
av inriktningen, storleken och fördelningen av allmänhetens efterfrågan .
Till vilka kundkategorier ett företag säljer beror i sista hand på använd
ningssättet för de tillverkade produkterna men också på andra omstän
digheter. I vissa fall synes t. ex. den historiska utvecklingen inom in
dustri och handel spela en viss roll.

Belysande för hur kundernas (avnämarnas) struktur påverkar distri
butionsstrukturen är följande exempel på skillnaderna i försäljningens
fördelning på olika kundkategorier och försäljningens storlek per kund
i olika kategorier mellan företag av ungefär samma storlek men med
olikartad kundstruktur. Jämförelsen gäller ylleväverier, tillverkande i
huvudsak herr- och överplaggstyger, å ena, samt ylleväverier och bom
ullsväverier, tillverkande huvudsakligen dambeklädnadstyger, å andra
sidan. De förra sålde ungefär fyra sjättedelar av tillverkningen till kon-

. fektionärer och cirka en sjättedel till grossister, medan de senare sålde
knappt två sjättedelar till konfektionärer och tre sjättedelar till gros
sister. Försäljningen per konfektionär uppgick till 20000-25000 kronor
för herr- och överplaggstyger och till cirka 15 000 kronor för dambe
klädnadstyger. Dessa skiljaktigheter bero dels på att konfektionsindu
striens förbrukning av herrbeklädnadstyger är både relativt och absolut
mera betydande än av dambeklädnadstyger (och andra lättare tyger)
och dels på att företagen i genomsnitt äro betydligt större inom herr
konfektionsindustrien än inom övriga delar av konfektions- och sömnads
industrien.

Även varusortimentets storlek synes utöva ett betydande inflytande på
försäljningens storlek per kund, vilket närmare beröres i fortsättningen.

Av olika, redan antydda, orsaker äro distributionsvägarna mycket olika
inom olika textila industrier och - ofta i ännu högre grad - inom olika
till samma industri hörande delbranscher. En redogörelse för distribu
tionsvägarna har därför i stort sett endast relevans, om varje delbransch
- eller grupper av i detta hänseende närliggande delbranscher - be
handlas för sig. I detta avsnitt kommer därför i huvudsak endast de

1 De textila industriernas viktigaste avnämare äro konfektionsindustrien, vars struktur
behandlas i kapitel 8, samt gross- och detaljhandeln med textilvaror, för vars uppbyggnad
i stora drag en redogörelse återfinnes i kapitel 9. Konsumtionen analyseras, slutligen, i ka
pitel 10.
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vikt igare delbran schern a att beröras. Avslut ningsv is lämnas dock några
översiktliga uppgift er om hela t extila industriers dist ributionsvägar.

Drygt t vå tredj edelar av herr- och överplaggstyger av ylle s åld es 
till konfekt ionärer, knappt en femtedel till grossister och va rde ra 7-8
procent till det al jist er och övriga kunder (allm änna inrättningar o. dyl.}."
Ungefär hälften av inom ylleindust rien t illverka de dambekläd nadstyger
såldes till gross iste r, fyra tio ndelar t ill konfektionärer och kn appt en
tiondel till det aljister. F ör av bomullsindustrien till verk ad e beklädn ad s
tyger voro motsvarande siffror: kn appt hälften till grossiste r, en tredj edel
till konfektionär er och un gefär va rdera en ti ondel direkt till detalji st er
och t ill allmä nna inrättningar eller utl an det . Bomull sväverier med blan dad
tillverkning redovisad e en avsevä rt högre försä ljning till grossister och
lägre t ill konfektionär er: dryg t sex respektive kn appt t vå ti ondel ar av
hela försä ljningen.

Som är att vä nta försä ljes heminredningsartiklar , alltså gardiner, dr a
perier, filta r o. dy l., i sto rt sett enbart t ill det alj ist er och grossister. Ylle
industriens försäljning därav va r un gefär lika sto r till båd a dessa led,
medan bomullsindustrien sålde övervägande delen t ill grossiste r.

Trikåin dustrien sålde geno msnittligt un gefär två t redjedelar av till verk
nin gen ti ll grossister och en t redj edel t ill detaljist er. Man kan iakttaga
en genomgåe nde te ndens till at t företagen sälja den alldeles övervägande
delen av sin tillverkning antingen t ill grossister eller t ill det alji st er.

Försä ljningen direkt t ill detaljister 'dominerade näst an helt inom ko n
fektions- och sömnadsindustrien. Undantag utgjorde vissa enklare, lättar e
beklädnadsartiklar såsom arbe tss kjortor och blåställ samt hattar och
mössor, som i betydande utsträckning såldes till grossiste r.

Vidst åend e diagram visar dist ributionsvägarna för de viktigare t extila
delbran schern a.

Distrib ut ionsvägarna variera oft a icke obetydligt äve n mellan olika
stora företag i samma delbrans ch. Detta gäller även - ehuru icke i lika
hög gra d - inköpsvägarna . De små företagen köpa i allmänhet i stö rre
utsträckning via mellanhänd er än de st ora företagen.

De mindre företagen inom ylleind ust rien ha i allmä nhet relat ivt sto r
det alji stförsäljning medan inom bomullsindustrien pr oport ionern a mel
lan försäljning till gross ister och t ill detaljister vari era avsevä rt mel
lan olika föret ag oavsett dessas sto rlek, antagligen i huvu dsak beroend e

l E gentligen: »Drygt två t redj edelar av för säljningen från de företa g, som huvudsakligen
tillverka herr- och överplaggstyger. gick direkt till .. . J)

2 Enligt en tid igare inom indu st rien utförd , icke publicerad, utredning skulle år 1928 av för
säljn ingen av yllevävnader från fabrik cirka 45 procent sk ett t ill varde ra grossist er och konfek
ti onärer och kn appt en ti ondel direkt till det aljist er. De n 1938 vida stö rre andelen av försälj
ning en t ill konf ek ti onärer (och mindre andelen till gross ister) beror i huvudsak på ko nfektio ns 
indust riens st arka fr ammarsch både absolut set t och på bekostnad av skräddare och he m
sömnad.
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Diagram 10. Distributionsvägarna mot slutet av 1930-ta/et några av de viktigare
textila de/branscherna.

Försäljn ingens procentuella fördeln ing på olika kundkategorier år 1938.

på olika försäljningspolitik. Samma synes i sto rt sett va ra förh ållan det
i trikåindustrien.

Ehuru, som red an framhå llits, försäljningsvägarna äro mycket olika inom olika t ill samma
indust r i höran de delbranscher. kun na k anske dock genomsnittssiffror för hela textila in du
st rier trot s sin a ofu llkomlighe t er ge en viss, mycket grov uppfattning om olika distributions

leds betydelse för de t ext ila industrierna. I ne danst ående tabell lämn as dä rför genomsnitts
siffror rör an de distributionsvägarna för h ela textila indust rier och för både vävnader och
ga rn. Uppg ifterna, som avse år 1938, bygga de lvis - inom trik åindu st rien till be tydande
del - på gissningsbetonade övers lagsber äkningar . De angiva därför endast den ungefär 
liga stor leks ordninge n av olika distributionsvägar. Sär skilt osäkra siff ror ha satts inom pa

rentes. »Tex t ilfabrlker» be tyder i fråga om vävnader huvud sakligast k onfektionsfabrik er och i
fråga om garn huv ud sakligas t väverier eller t rikåf abriker ; i »övr iga» ingå bl. a. leveran ser t ill
kr igsmakten, allmänna inrättnin gar samt export. Med »eget garn» för st ås inom samma företag
tillverkat och förbruk at garn.
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Salu t illv erk- F örsä ljn ingens förd eln in g i pro cent * på
nings vä rdc*

I It ex ti lfabr.\m ilj . k r. det aljh . grossh. övr iga

Ylleindust rien, vävnader . . . . . . . . . . 94 9 21 61 9
l) , försålt garn . . . . . . .. (12) (50)' (5W
l) , eget garn . . . . . . . . . . (30) 100 3

Bo mullsindustr. m. m ., vävnader . . 149 13 47 25 15
l) , f örs ålt ga rn . (25) (25)1 (7W (5)
I) , eget garn .. (40) 100 3

Trikåindust rien . . . . . . . . . .. . . . . .. . 87 25 74 1
K onfektion s- och sömnadsindust rien 255 92 7 1

* År 1938.

Il. Tillverkning på lager , säs ong- och efterorder

F rämst på grund av modeväxlin garna sker den överväga nde delen
av till verknin gen inom samtliga t extila industrier först sedan order ut
färdats av köparen. Minst hälft en och vanli gen t re fjärd edelar av för
sälj ningen, i värde räknat, sker und er försälj ningsresorna t re till sex
mån ad er inn an kundernas säsong börj ar, s. k . säson gorder. l viss ut
sträckning utfärdas dock i fråga om vävn ad er enda st s. k. blockorder,
vilka angiva de ink öpta kvantit et erna av olika kvalitet er (slag och num
mer av garn samt vävnadern as bindning) men icke mön st er eller dessiner,
på vilka s. le sorte ringsorder lämnas sena re, då kundern as överblick
över marknad en förbättrats . Med ledning av blockorderna kan i gynn
samma fall garn behovet beräknas, åtminsto ne i st ora drag, ävensom den
t ot ala sysselsättningen i väverierna. l norm ala tider synas i praktiken
ord er icke var a ab solut fasta; förändringar av order förekomm a.

Lagertillverkningen är över lag obetydlig utom för de inom bomulls
industrien tillverk ad e stapelvarorna, blåtwills, lakansväv o. dyl. Den
överskred sålunda icke en t iond el av tillverkningsvärdet inom någon del
bransch med und antag för de stö rre bomull sväverierna med blandad t ill- .
verkning, vars lagertillverkning i genomsnitt uppgick till mellan en fjärde
del och en tredj edel av totala till verkningsvärdet.

Efterorder, d. v . s. ord er, som lämnas efte r de ordinarie försälj nings
resorn as avslutande, utgöra vanligen mellan femton och trettio procent av
tillverkningen. Som naturligt är väx er eft erordernas betydelse allt efte rsom
varornas kän slighet för mod eväxlingar ökas. De delbranscher inom ylle
resp ektive bomullsindustriern a, som ha den störst a tillverkningen av dam
beklädnadstyger, redovisa också de relativt största efte rorderna . l det
närmaste en tredj edel av tillverkningen utfördes på efte rorder . Även inom
de modebet onad e delbran schern a i t rikå - och konfekti onsindustrien är

1 Nästan uteslutande stick- och hem slöjdsgarn er .
2 St örre delen t ri k åindust rien . 3 St örst a delen vä verier.
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Diagram 11. Värdet av den på lager samt säsong- och efterorder utförda tillverkningen
i procent av totala tillverkningsvärdet mot slutet av 1930-talet (år 1938) inom några
viktiga textila delbranscher.

efterord erpas betydelse stor. I her rkonfektionsindu st rien förekommer i
ga nska sto r ut st räckning en speciell form av efterorcler, nämligen av kon
sume nte rna via detaljh an deln best ällda konfekti onsplagg efte r mått.
H errkonfektionsindustrien redovisad e i det närmaste relativt lika sto ra
efte rorde r som de fab riker, som huvudsakligen väva dam beklädnadstyger.

Ovanstående diagram visa r betydelsen av t illverkning på lager , sä
song- och efte rorder i några viktigare delbra nscher.

Ur tillverkn ingssyn punkt äro efterorde rn a av stor betyd else, emedan
de ofta förorsaka avsevärd a svårighet er i tillverkningsplan eringen. Sam
ti digt medgiver dock i allmän het lagertillverkningen och de relativt t idigt
lämn ade säsongorderna, v ilka uppt agas två gånger om året (höst/vi nter
respekt ive v år /sornmarvaror), en sådan planering av ti llverk ningen, att
sys selsättningen under året inom nästan alla t extil a indust rier är mycket
jämn. Den inverk an på produktionsstrukturen, som ordertillverk ning i
sto r skala utövar, beröres ' i avsnitt 16.
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12. Försäljningsområdets st orlek

Uppgifterna om försä ljningso mrådets geog rafiska sto rlek äro icke en
t ydiga. De sy na s dock visa , att de allra flesta föret agen inom sam t
liga t ext ila industrier och äve n de flest a delbran scherna räkna hela landet
som sitt försäljningsområd e. På grund av transportkostnadern as rin ga
betydelse är de tta också naturligt.

I de n mån försäljnin gsområd et begrän sas, sker detta va nligen genom
att Norrla nd ut eslu t es. Ett antal små föret ag re dov isa sålunda icke någon
försä ljning på No rr la nd . E ndast ett litet fåt al av de minsta företagen
inom ylle-, trikå- samt konf ektions- och söm nadsindust rierna angiva
en ytterligare lokalt begrän sad marknad, va nligen en landsdel såso m Syd
eller Västsverige eller »Bor åsdist rikt et». Särskilt anmä rkningsvärt är det
äve n i konfektions- och sömnad sindustrien stora försäljningsområd et ,
t rots at t försäljningen sker nästan ut eslutande till det aljister. Bidragande
härtill to rde vara de n ofta förekomma nde önska n att icke ha mera än en
kund, en deta ljist , i varje samhä lle.

E n sä rstä lln ing intaga de av gross iste r äg da och drivna konfektions
föret age n, vilka icke beha ndlas här.

Exporten är av mycket liten betydelse . Den har näst an helt va rit be
grä nsad t ill gra nnlä nderna . De texti la industriern a äro typiska hemma
marknad sindustrier me d imp ortkonkurrens .

Meda n så lunda fler t alet företag i de texti la in dustriern a ha un gefär
lika stort försäljningsområd e - hela landet - varierar i stället, såsom
framgår av antalet kunder, för säljningsområdet s t äthet avsevärt mellan
olika delbra nsc her och olika föret ag inom dessa.

13. Försäljningens st orlek p er kund och p er försäljare sam t antal

kunder

Då såväl antalet kunder som försä ljninge ns storlek per kund och
per försälj are i likhet med varusortimentets sto rlek och till verknings
ser iernas län gd vari era starkt me d företagets st orlek, är det mycket
svårt att jämföra dessa komponenters st or lek inom olika delbranscher.
Svårigheterna öka än mera, emedan en nära samva riat ion oft a synes
föreligga mellan alla eller några av dessa komponenter.

F örsäl jningen per kund (i resp ektive kategorier sås om det al jist er, gros
sister och ko nfekt ionä rer) och antalet kunder stiga båda, då företags
st orleke n ökar. Då denna varierar mycke t avsevärt även inom flertalet
delbranscher, äro svårighetern a att jämföra dessa komponent ers storl ek
i olika delbran scher mycket stora . I det följande lämnas några schema
t iska uppgift er om medi anvärdena för rubricera de tre k omponenter i
viktigare delbra nscher och st orleksgru ppe r inom dessa .
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Försäljn ingens storlek per kund

Som naturligt är, är även inom samma delbransch och sto rleksg ru pp
försäl jningen per det aljist (och år) avsevärt mindre än per gross ist eller
k onf ektionär (och år). F örsäljningen per gross ist och per konfekt ionä r
är däremot vanligen av samma st orlekso rd ning .

Ett sä rs kilt påpekande angående det statisti ska materialets ofullständighet sy nes här va ra på
sin pl ats. Emedan en das t uppgifter om to t ala försäljningen t ill och antalet kunder i v ar je ka tegori
kunnat erhå llas , har försäljningen p er kund måst uttryckas h elt enke lt som den sa mmanla gda
försälj nin gen till vis s kundkategori dividerad med antalet kunder i ifrågavarande k ategori.
De tta inneb är , särskilt i fråga om andra än de my ck et stora föret agen , att ett litet fåtal
m y ck et st ora k under kunna starkt på verka storlek en av för sä ljningen per kund . I vilken ut
st räckning detta sker vet man icke, då, såsom tidigare framhållit s, kännedom tyvärr saknas om
storlek sfördeln in gen mellan kunderna i samma kategor i. Med häns yn till det även abs olut sett
st ora an t alet kunder, som re dovi sas av de allra flesta företagen , synes ma n dock kunna utgå ifrå n
att endast und antagsvis en eller ett fåtal kunder inköpa en domin erande de l av den totala för
säljningskvantiteten . Ibland min sk ar ett st ort antal my cket små kunder starkt storleken av den
redovisad e försäl jn ingen per kun d, vilke n för person er i branschen då icke sällan förefa ller ligga
lägre än st orleken av försäljningen till den sås om »typisk» ansedd e ku nden .

Då uppenbarligen försäljningen huvudsakligast skett till en eller ett mycket li tet fåtal
kund er och alltså verti kal int egra t ion i n ågon form sannolikt före lega t , ha för etagen ick e
medtagit s i undersök ningen. I annat fa ll sk ulle endast försäl jnin gen till en enb art formellt fri 
st ående juridisk person (som oft a utför he la försäl jni ngsarbet et , »anslut en gro ssist s) registreras.

Fö rsä ljninge n per det aljist - i den mån sådan förekommer - var
av storleksordningen 1 000- 3 000 kron or för ylle- och bomullsväv eri er,
500- 2 000 kron or i trikåindustrien samt 500- 15000 kron or i k onfek
t ion s- och söm nadsindust rien, som nästan utes lutande sä ljer till det aljister.
Fö rsälj ninge n per gross ist eller per konfektionär uppgick för olika stora
för et ag till mellan 2500 och 25000 kronor i ylle- och bomullsindustrien
utom beträffande företa g, t illve rkande huvudsakligen gardin-, dra peri
och möbeltyger. Dessa red ovi sade en försäljning per grossist av högst
10 000 kro nor. In om trikåindustrien varie rade försäljningen per grossist
mellan 2 000 och 30 000 kronor.

Försäljningens storlek per försäljare

Fö rsä ljnin gen per för säl jare (och år) förefaller vara underk astad un ge
fär samma fluktu ationer som försäljningen per kund. Den varierade
m ellan 200 tusen och 2 milj oner kronor i ylle- och bomullsindustrierna,
mellan 50 och 200 t usen i trikåindustrien samt mellan 150 tusen och en
milj on kro nor i konfekti on s- och söm nadsindus trien . F örsäljningen per
för sälj are påverkas naturligtv is starkt av i vilken utsträckning försälj
ningen ske r till det aljister, gr ossiste r, konf ektion ärer, allmä nna inrätt
ninga r etc. sa mt i hur hög gra d andra än försälj are deltaga i försä ljnings
a rbetet - något som ofta torde förekomma i sto r omfa t t ning , vilket också
bekräft as av uppgiftsmat eri alet.
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Ett y tterlig are osä kerh et smoment vi d up pskattn ingen av försäljningens sto rlek per för
säljare och vid bedömningen av vad detta inn eb är utgör det myck et låga an t alet försälj ar e,
v ar igenom an p assn ingen av ant alet försäl jar e efte r försäljni ngsarb etets omfattning försvår as.

Antalet kunder
Antalet kunder vari erade nästan lika my cket mellan olika delbranscher

och olika st ora företag som försäljningen per kund - dock inte inom den
tyngre konfektionen, där ant alet kunder varierad e mycket mindre än
försäljningen per kund . Antalet kunder är nästan alltid förh ållandevis
stort. E ndast inom den minsta st orleksgruppen i två delbran scher redo
visad es ett lägre a nt al kunder per företag än 50 och i övri gt blott i und an
t agsfall mindre än 100. Ej heller är antalet kunder av viss kategori litet.
Utan att veta något om storleksfördelningen av inköpen från kundern a,
utom beträffande hela kategori er, sy nes antalet kunder va ra så stort att
företagens försäljning knappast ka n domineras av en eller ett fåtal kunder
trots a tt, som van ligen torde va ra fallet, de »st ora kundern a» svar a för
den övervägande delen av försäljningen. Föret agens riskfördelnin g med
avseende på kundern a förefaller oft ast vara god.

Det sammanlagda antalet kunder är i många delbranscher my cket be
t yd ande. De trettio föret agen i ylleindust riens största delbrans ch, före
tag tillverk ande huvudsakligen herr- och överplaggstyger, hade samman
lagt mer än 1 200 grossistkunder och dubbelt så många konfektionårs
kunder. Varj e grossist med rörelse inom denna delbranschs huvudvaru
områd e förefaller i genoms nitt köp a från åt minst one två fabrikanter i
denna delbrans ch och varj e konfektionsfabrikant från åtminstone sex före
t ag.' Det samma nlagda ant alet det aljistkunder hos de företag inom yll e
ind ustri en, som företrädesvis framställa ga rdin- och dr ap erit yger, översteg
5 000 och ant alet grossistkunder 1500. Varje grossist inom detta omr åd e
köper från ett sto rt ant al fabrikanter.

I bomullsindustriens största delbransch, företag med blandad tillverkning
men med t yn gdpunkten på klänningst yger o. dyl., var sammanlagda antalet
gro ss i stkunde~ av storleksordningen 2000 och antalet konfektionärskun
der 1 500. Såvitt kan bed öma s köp er varje grossist och varje konfektionär
inom detta omr åde i genomsnitt från flera för etag i denna delbransch.

Företag ti llverkande huvudsakligen t rik åunderk läd er för damer och
barn sälja sammanlagt till åtskilliga tusen detalj affär er. Även antalet
grossistkunder kan räknas i tusental. De sexton föret ag, som företrädes
vis sälja dam- och barnstrumpor, sälja sammanlagt till cirka 4000 de
t alj ist- och 600 grossist kunder.

De sjuttio företag, som huvudsakligen tillverka kost ymer och överp lagg,
ha tillsammans ej mindre än ungefär 14000 detaljistkunder. Även om
ant alet det alj ist er, som ' köpa inom denna delbransch framställda varor,

1 Uppskattn ingarna av an talet inköpskällor äro enda st st arkt gissningsbet onade överslags 
berä kni ngar.
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är mycket stort, så förefall a specialaffärern a in om detta varuo mråde,
vilkas antal är ungefä r 1000, att i genomsnitt köpa frå n mellan fem och
t io ko nfekt ionsfabrike r. De fyrt io företag, vilka företrä desv is fram st älla
skjortor och py jamas, räkna tillsamman s mer än 10 000 detalji stkunder
och närm ar e 1 000 gross ist kunde r.

14. Samvaria t ione n m ellan olika tillverknings- och distributions

komponenter

Som redan framhållit s i olika sammanha ng synes inom föret agen en
samvariat ion föreligga mellan åt skilliga komp onenter, t. ex . mellan varu
sorti mentets sto rlek och försä ljningen per kun e!. På samma gång va rierar
k omponentern as storlek stark t med sto rleken av föret agets t illve rk ning
och försäljning. I detta och nästa avsnitt kommer denna samvariatio n
mella n olika kompo nenter att beskrivas.

E n avsevärd stegring av försälj ningen per kund (i respektive kategorier)
inträd er hos föret agen inom näst an alla delbra nscher vid stigande före
tagsst orlek. Sam tidigt växer antalet kunder. De sto ra föret agen ha alltså
bå de flera kunder och högre försäljning per kund än de små föret agen .

Fö rsä ljningen per kun d i olika kat egorier, som i viss mån är ett uttryck
för försä ljningsmö jligheterna, st iger inom alla delbra nscher med stigande
varusortiment . Försäljningsmöjlighet ern a förbättras och försäljnings
k ostnadern a minska, då va ruso rt imentet växer. Fö rsä ljningen per ku nd
sy nes va nligen öka i ungefär samma pr oporti on som va rusor t imentets
sto rlek inti ll dess föret aget s försäljning nått en viss sto rlek, då försälj
nin gen per k und ökar långsam mare och ibl an d även stagnera r.

F ör föret agen gäller det alltså, såsom tidigare antytts, att genom en
avvägning mellan t illverkningsseriernas län gd och va rusorti mentets sto r
lek (och naturligtvis även andra komponenter) ernå största möjliga för
delar ur »b åde prod uktio ns- och I örsäljningssynpunkt».

Fö r ernående aven god överblick dels över samvaria t ionen mella n olika
k omp onenter i pr odu kt ions- och distribu t ionsstrukturen och dels över
den olika rtade st rukturen hos olika stora företag ha omstående diag ram
över st rukturen inom t re vikt iga t extil a delbra nscher samma nställts .
Medianvärde na för respektive komponenter i den minsta sto rleksg ru p
pe n av föret ag i va rje delbransch ha satts lika med 100 och de övriga
k omponentern a, inklusive före taget s storlek (de t illverka de färdigvarorn as
försä ljningsvärd e), ha angivits i relation därtill. Dä rigenom att logaritmisk
ska la använts (med baslin jen lik a med 100) kunna de relativa förän dring
arna, som ju här främst äro av int resse , lättar e iakttagas, då samma lut
ning alltid visa r samma relativa förä ndring. Genom att de vågrä ta och
lodräta ska lorna äro id entiska och försä ljningsvärdet avsatts efte r båd a

1 För utf orm ni ng av dessa dia gram stå r för f. i tacksamhet ssk uld t ill fil. kand. E. Hui st.
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och överplaggstyger. 1938. Logaritmisk skala.
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axlarna kommer kurvan för försäljningsv ärdet att bilda en rät linj e med
45 graders lutning mot dessa. Storleksgruppern as placerin g utefter den
vågrä ta skalan har nämligen bestämts av försäljningsvärdets sto rlek . F ör
sälj ningsvärdekur va n har som jämförelse medta git s i samtli ga diagram för
att representera företagsstorleken. Om kurvan för en komp onent lutar
mindr e än jämförelsekurvan, betyd er detta, at t komp onenten ifråga växer
sakta re än företagsstorleke n och t värtom. Tack vare den logaritmiska
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Diagram 13. Distributionsstrukturen för olika stora företag inom trikåindustrien, til/ver
kande huvudsakligen trikåunderkläder för damer och barn. 1938. Logaritmisk skala.
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4

ska lan är lutningen hos kurvorn a i alla diagram fullt jämf örb ar. För en
t extkommentar till diagrammen hänvisas t ill kapitlen angåe nde respektive
ind ustrier.

In om näst an alla delbranscher växer såväl va rusortimente ts storlek
som t illverk ningsseriernas län gd vid st iga nde företagssto rlek. Då denna
öka r från små till medelstora föret ag förefaller i allmä nhet t illverkni ngs-
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seriernas län gd växa snabba re än varusorti mente ts sto rlek men vid
ökning av företagsst orleken från medelstora till st ora föret ag förh ål
landevis lån gsammare. Vid ökning av företagsstorleken till mycket
sto ra företa g förl än gas åt er ofta tillve rkningsseriern a (i genoms nitt) för
håll an devi s snabbt, ibl an d delvis be roende på änd rad produktionsinrikt
nin g mot rela tivt mera »st apelhet onade varor.

Här beskriven utveckl ing av varusortimentets sto rlek och tillve rknings
serie rn as längd har på grund av det statistiska materialets ofullstä ndig he t
och ringa omfå ng endas t kunna t konstat eras för ett fåt al (men bet ydande)
delbra nscher och har därför karaktären av hyp ot es. Vid en ökning av
företagets storlek upp till en v iss grä ns sy nas förd elarna aven förlä ng
nin g av tillverkningsseri erna vara avsevä rda! samtidigt som ökninge n av
för säl jnin gen icke bereder särskilt stora svårigheter - bl. a . kan det
geog ra fiska försäljningsområd et bearbetas intensivar e. E n ytterliga re för
län gning av tillverkningsseriern a förefall er icke medf öra så stora fördelar
som tidigare. I stället kunna ur försäljningssynpunkt bet ydande förd elar
v in nas genom en ökning av va rusort ime ntets storlek. Ett uttryck härför
är stegra d försäljning per kund, då en stor del av kostnad erna för var je
kundförsäljning är oberoende av försäljningens sto rlek per kund . Vid
denna före tagsstorlek t ord e också kostnad erna för försä ljningen börja
»k ännas - delv is emedan särskilda försälj are måst e anställas. När varu
sortime ntet upp nått en viss sto rlek kunna för delarna aven ut vidgn ing av
varuo mrå det, d . v. s. en ökning av antalet va r uslag , så att produktionen
t äcker flera användn ingssätt, bliva mera framträda nde.

Sto rleke n av det va rusorti me nt ett företag utbjuder torde ibland också
påverkas av önskan att såvitt möjl igt gardera sig mo t risken att icke uppnå
den försä ljningskvant itet, som behöves för att produktionskapaciteten
ska ll kunn a utnyttj as »t illfredsstä llande», och ibland även av önskan att
tillvarataga möjli gh et er t ill expa nsion. Man får ej heller glömma bort
att på gr und av de synnerligen stora svårigheterna att överblicka »läget»
m öjligh et erna för en ur företagets sy np unkt rati onell av vägning mella n
varuområde , varusortiment, produktionsserier, tillverkningsseri er och
andra komp on enter äro starkt beg rä nsade. Fö re tags ledn inge ns upp skatt
ningar och värderinga r (»vad man har på k änn ») spela säkerligen ofta
en mycket stor roll .

15. St ör re försäljningsmotstånd då företagets andel av marknaden
blivit m y cket betydande

Som tidigare fra mhå llit s växer i allmä nhet försä ljningen per kund unge
fär lik a snabbt som va rusortime ntets storlek - t ills företagen blivit

l Dock icke då föret agen äro så små at t de drivas »hant verksm ässigt». E n ökning företrädes

vis av va ruso rt imente ts storlek sy nes då kunna vi sa sig fördelaktigare - såsom an tydes i fråga
om den m inst a storleksgruppe n i ovanbeskrivna »ylledelbransch»,
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mycket stora och sva ra för en betydande del av marknaden, då ökningen
av försäljningen per kund går långsammare. Inom vissa delbran scher
sy nes man också kunna iakttaga en tendens till att ökningen av försälj
nin gen per f örsälj are blir lån gsammar e i förhålland e till ökningen av för
sälj nin gen per kund, då den sena re blivit mycket stor.

Vad ovan sagts synes v ar a ett uttryck för öka t försäljningsrnot st ånd.
Ett sådant kan på detta sätt konstat eras för de mycket sto ra ylle- och
bomullsväveriern a; däremot icke för några föret ag i trikå- och bekläd nads
in dustriern a, inom vilka heller inga företag sva ra för en mera bet ydande
del av tillverkningen och marknaden.

Ut rymmet me dg iver icke att här beröra innebörde n av »Iö rsä ljn ln gsm ot st ån d» och på
vilka sätt detta ka n visa sig, vil k et behan dla t s t ämli gen utförli gt i kapite l 2, avsnitt 11.

Av särskild betydelse ur det individ ue lla för etagels sy np unkt tord e vara att ökat försälj 
nin gsmotst ånd fr amtvin gar en sän kning av försäljn ingsprisern a, nä r de varukvantiteter, som
skola vinna av sättning p å markn ad en , v äx a till en betydande del av de totala kvantilet erna
av ifrågavarande på marknad en ut bju dn a varor . Oft a to rde det vik t iga ste argumentet för ett
sto rt va rusortime nt vara att hä ri genom för säl jn ingskvanti tet och pr iser »kunna hållas uppe
bättre», me dan därem ot möjlighet ern a ti ll kostnadsbes pa ringar på grun d av hög försäljning
p er k und icke sä lla n t orde vara av t äm ligen lit en betydelse i jämför else me d kostnad sfördy
ri n garn a på grund av förkortad e produk tions- och tillverknin gsser ier (som n og inte allli d
uppmärksamm as).

Med hänsyn till att de sto ra text ilindustriföret agen va r för sig sva ra
för en icke obetydlig del av hela försäljningen på markn ad en synes det,
även med beaktan de av att va ruområ det och varusortimente t växer,
sna ras t vara anmä rkningsvärt att försä ljningen per kund (i respektive
kategorier) oft a fortsätter att växa så hastigt vid stigande Iöretagssto rlek .'
På grund av marknad ens begrä nsa de st orlek borde man kanske snaras t
kunna vänta en min skn ing - i stället för endast långsamm are ökning 
av försäljningen per ku nd v id stigande företagsst orlek. En större försälj
nin g per företag synes nämligen i och för sig nödvändiggöra försäljningens
utvidgnin g till ett större antal - och därför mindr e - kunder, då antalet
stora kunder är begrän sat, ävensom till st ora kunder, vilka endast köpa en
del av det förd a sorti mentet .

Som fram går av kapit el 9 är an t alet företag mycket sto rt b åd e inom gross - och de ta lj
han deln sa mt antalet stora företag begränsat och icke av så st or he tydelse för den t ot al a för
sä ljn inge n och dä rmed också ink öpen . Inom flertalet de la r av ko nfektion s- och sömn ads
indus trien sva ra där emot ett relativt lit et ant a l förh ållan devis stora för etag för en ganska
betydan de de l av to tala t illv erk nin gsvärdet och dä rmed också av indust riens inköp från y lle
och bomullsväverierna. Detta fram går av kapite l 8.

Vid st igande företagsstorlek synes man även kunna vä nta en t end ens
till minskad försäljning per kund däri genom att denn a i och för sig sk ulle

l Stegringen av försäljnin gen p er ku nd beror icke på att föret agen vid vä xa nde storlek ut
öka sitt geografiska för säljningsomr åd e. Som redan omnämnts i avsnitt 12 är detta un ge
fär lika stort för samtliga föret ag utom de min sta.
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växa långsammare i förh ållande till va rus ortimentets sto rlek, då detta
uppnåt t en viss storlek . Varj e kund t ord e nä mligen i viss utsträckning
begrä nsa sina inköp frå n sam ma t illve rka re, emeda n han icke önskar
bli beroend e aven eller ett fåt al leverantörer. Detta gäller kan ske
främst gross ister men även konfektionärer och i viss mån också det alj 
ha nd lare. Denna önska n bygger på behovet av att gardera sig mot risken
att bortfall aven eller anna n leverant ör ska ll me dföra alltfö r sto rt avbräck
i ve rksamheten liksom mot möjligheten att bli »överhoppad» i dist ribu 
tio nskedjan.' Därtill komm er att va rje t illverk ar es varusortiment, även
om detta är mycket omfattande, oftast anses ha en viss enhetlig »karaktä r».
Grossisten och konfektionä ren och även det aljh an dlaren önskar utvidga
sitt va rusorti ment även med hänsyn till varornas karaktär , vi lket alltså
inn ebär en önskan att också av denna anledning icke alltför mycket
domin eras aven tillverkare.

Vissa förhå llanden, som in nebär a t end enser t ill stigande försäljning per
kund vid stiga nde föret agsst orlek, finn as emellert id också och to rde
ibland vara av sto r betydelse. De mycket sto ra företagens försä ljning
utgöres till en absolut och relativt betydande del av stapelbeto nade varor.
Dessa köpas i avsevärd utsträckning av sto ra förbr uka re i mycket sto ra
kvan ti t et er .s Vida re kunn a sto ra förbru ka re föredraga sto ra tillverkare,
emeda n dessa äro mera leveranskr aftiga, kunna leverera önskade kvan t i
teter varor på kortare tid än mindre föret ag . Ett visst ink öpsarbet e
aven sto r kund t ord e result era i större inköpskvanti t et er vid genomgång
av ett st ort än av ett lit et företags varukollek tion . Betydelsen av person
liga kontak t er i försä ljn ings- respektive ink öpsarb et et bör kan ske också
nä mnas . H ur sto r dessas bet yd else är i förhå llande till andra omstä ndig
het er är allde les omöjligt att bedöma. Man to rde dock helt allmänt kunna
säga att bä ttre möjlighete r t ill kon takte r ofta t ord e föreligga mellan
sto ra företag än mella n föret ag av olika sto rlek .

I detta sammanha ng må också följa nde fram hållas. Goda försäljnings
möj ligheter, som åstadkommas till sto r del genom personlig förm åga hos
någon enstaka person i företaget och som t ager sig uttryc k i hög försä lj
ning per kund, kunn a va ra den avgö ra nde fak t orn för föret aget s tillväxt.
Är så fallet har ma n i och för sig mindre anled ning räkna me d att ett ökat
försäljn ingsmot stånd fr amkomm er på det sätt som ova n beskrivits.

Ökar den totala efterfrågan på markn ad en mycket hastigt, kan t ill
vä xten i efterf råga n frå n existerande kunder bestämma företagets u tv eck
ling. E n betyd ande stegring i de stö rre ko nfektionä rernas försä ljning per
kund - ungefär i samma takt som dessa kunders försäljning - sy nes

1 Ä ven leveran t ör ern a ha av samma skäl in tresse av att icke koncentrera alltför st or del av
försä ljningen på ett fåtal kunder.

2 Detta förh ållande synes sär skilt ut prägla t gälla bomullsväverierna, av vilk a de st örs ta ha
et t i förh ållande till sin st orlek litet varusortiment och my cket lån ga t illverk ningsserier.
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sålunda ha ägt rum under "1930-talet. Fråga är om icke en liknande ut
veckling, ehuru icke p å lån gt när lika utpräglad , ägt rum inom åtskilliga
delbran scher i ylle-, bomulls- och trikåindustriern a . Den historiska ut
vecklingen kan ha haft st ort inflytande på st rukt ure ns utformning. Se
vidare härom avs nitt 17.

Över huvud taget torde utvecklingen av avsä ttningsmöjlighetern a
snarare »dirigera t» utvecklingen av de textila företagens produktion än
tvärtom : man har vanligen icke först iordningst ällt en viss produktions
kapacit et och därefter sökt utnyttja denn a genom att med hjälp av int en
sifierad e försä ljningsåtgärder öka av sättningen, u tan man har i stället
sna ra re låtit öka de avsä ttningsmöjligheter föranl eda en utvidgning av
produktionskap acit et en. Den totala efte rfrågan öka r emellertid icke stän
digt och då får försälj ningsmotståndet st örre betydelse.

16. D etaljhandelns direkta inverkan på st ruk t uren

Som ova n i olika sammanhang antytts, synes handelns och övriga av
näm ares inverk an på in du striens distributionsstruktur och via denna på
produktionsstrukturen vara betydande. H andeln och övriga avnämare
syn as emellerti d även mera dir ekt inverk a på pr oduktionsstrukturen.

Som redan framh ållits visar utredningen, att de t extila industrierna t ill
alldeles övervägande del tillverka sina produkter på säsong- och eft er
ord er men icke på lager. Vanligen torde vid are i betydande omfattning
ord er från olika mellanled inte pla ceras förrän dessa "erhå llit order fr ån
det aljhandeln . Detta innebär, att detaljhandeln i sto r ut sträckning direkt
best ämmer pr oduktionens inriktning - dock åt minst one på kortare sikt
ino m ram en för av fabrikantern a sammanställda kollektioner.

Att det aljhandeln köper textilvaror innan dessa börj at tillverk as med
för troligen en t end ens till stö rre sönd ersplittring av till verkningen än
vad anna rs skulle ha skett. Fabrikanten saknar vid försäljningstillfället
öve rblick över pr oduktionens sammansättning, va rför en pri sdifferentierin g
efter olika långa serier i varje fall mycket starkt försvår as. D etal jhand
laren får där för icke dir ekt vidkä nnas kostnad ern a för en förstorin g av
fabrika ntens va rusort iment eller dr aga nytta av besparingar på grund av
förlän gnin g av tillverkningsserierna.

Att det aljhandeln köper textilvarorna innan dessa börj at tillverkas,
innebär givet vis också at t detaljhandeln i betydande utsträckning står
risk en för felbedömningar av marknad släget även om »i normala tiden>
goda möjligh eter till förändringar av inlämnad e ord er funnits . Prisned
sättninga r samt andra rabatter än de ordinari e förefalla också vara myc
ket bet ydande in om det aljhandeln.

Den inom Affärsekonomiska F orsk ni ngsins titutet utförda undersökn ingen av bekläd na ds
h andelns ekonomiska läge åren 1938 och 1940 (meddela nde nummer 9, Stockholm 1942) visar
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(sid. 39-41) storlek sordningen av detaljhandelns för luster genom prisnedsättningar, svi nn och
annan varuförst örin g. Förlust ern a ha beräknats såsom skillnad en mellan kalkylerat pålägg och
int jänat pålägg, vilken uttryckts i procent av det kalkyler ad e försäljningsvärdet. Härigenom kan
ma n se hur st or del av det kalkylerade försäl jningsv ärdet , som i genomsnitt åtgår för t äckning av
ny ssnämnda förlust er. I undersökningen ha dessa ka llats osynli ga kostnader, va rmed avses alla
förl ust er genom rabattgivnin g, prisnedsättningar och varuför st ör ing av all a slag, vilka icke komma

till synes i den vanliga affärsbok föringen. De un dersökt a för et agen ha genomförd lagerkont roll.
E h uru, sås om påp ek ats i under sökningen, prim ärmaterialet är alltfö r lit et för att man

skall kunna draga några vittgåend e slut sa ts er angående det aljh andeln s osynl iga ko stnader ,
synas de insam lad e uppgifterna dock ge en viss uppfattning om st orleksordningen av ifr åga
varande kostnader . Dessa varier a , som är att vänta, avsevärt mellan olika varu grupper men
äro alltid betydande. I pro cent av varornas kalkylerade förs älj nin gsvärde utgjorde de (ari t me
ti skt medium) 1938 för ylletyger 11,6 procent, bomullstyger 8,8 pro cent och sidentyger 15,9 pro
cen t, för kostymer och överrockar samt övriga herrartiklar 6- 7 procent, för klänn ingar 11,4
och för kappor 13,0 procent samt för dam st rumpor och damunderkl äder 6 1/2- 7 1/2 procent.

De osynliga kostnad erna utgöra för tyger icke mindre än hälften av det intjänade på lägget
(för sidentyger icke mindre än t re fj ärdedelar), för klänningar och kappor närmare hälften och
för kostymer, överrock ar, övriga herrartiklar samt dam strumpor och damunderkläd er mellan
en fjärdedel och en femtedel.

Ehuru det fysiska svinnet , särsk ilt på tyger, är rela tivt stort, to rd e detta överlag endast till
en mindre del föror saka an givna osynliga kos tnader. Dessa t orde i sto r utsträckn ing ut göras av
pr isn edsättningar och extra rab atter, som beviljats på varor, vilka icke kunnat säljas till de t
ursprun gligen kalky lerade pri set och v ilka alltså i viss m ån kunna sä gas vara ett uttryck för
felbedömning av marknadsläget.

Detaljhandlaren önskar föra ett stort varusortime nt dels för att till
godose så många smakriktningar som möj ligt och därmed öka sin om
sättning och eve ntuellt även uppn å närmar e kontakt med kunderna , dels
för att icke bliva associerad me d en eller ett fåta l leveran t örer - detta
gäller dock i högr e gra d konfektionärer och, framför allt , grossister 
och dels kanske också i någon mån emedan detaljhandeln ib land, liksom
andra delar av bransche n, på grund av sin va rukännedom tenderar att
överskatta allmänhetens krav på variat ion.' Dessa sk ulle kanske ick e
vara så sto ra - bl. a . ju st på grund av begränsad varukännedom - om
de icke påverkades av ofta mycket effektiva försä ljningsargum ent av olika
slag . Modeimpulser, särskilt frå n utl an det , påverka säkerligen också
»direkt» efterfråga ns inriktning hos stora ko nsumentkategorier, me n tro
ligen icke så mycket kravet på variation v id en viss t idpu nk t - k ravet
på stort sortiment. Tvärtom t ord e m odet i viss mån, åtminstone om det
accepteras allmä nt, inverk a begränsande på sortimentskravet . Samtidigt
skapar det 'ju emellertid många problem ifråga om anpassning av lager
hållning m. m. på grund av svårigheterna att föru t säga mo dets inriktning,
intensit et och livslän gd.

1 Ur va rje individuell det aljhandlares synpunkt är däremot på grund av konkurr ensen detta
icke fallet - åtminstone icke på lån gt när i samma utsträckning. Om en någor lunda utbredd
överskattning av allmänhet en s krav på sor timent finnes, så utövar detta ur den individuelle
detal jhandlar ens sy npunkt et t infly t ande på efterfråg ans besk affenhet , som han måst e taga
hänsyn t ill.
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Det bör fra mhå llas , att de för flertalet detaljhandlare inom vid a
grä nser my cket stora fasta kostnadern a medföra att en ökning av lager
hållningen genom utvid gat sort iment kan vara ekonomiskt lönan de ända
tills en relativt mycket sto r lagerh ållning uppnåtts. En på grund av
öka t varusortiment stegrad försäljning medf ör nämli gen till en viss grän s
relativt små förändringar av andra kostnad er än för lagerh ållning, särskilt
prisnedsättningar. Detta gäller särskilt de små företagen, d. v. s. fler
t alet föret ag, på gru nd av dessas svårighet er att smidi gt anpassa lokaler
och arbets kra ft efte r omsä ttningen. Det är svå rt att ans tä lla t . ex.
endas t »en halv» försä lja re, vilket kan ske är ju st det personaltillskott, som
skulle behövas med häns yn till omsättningen .

Inte end ast för det aljhandeln utan för hela textilbr ans chen medfö r
i och för sig ökat va rusort iment säkerligen öka de kostnad er. Att allmä n
het ens totala efterfrågan på text ilva ror i någon stö rre ut sträckning på
län gre sikt skulle påv erkas av ej alltför stora förändringar av varusorti
ment et s sto rlek förefaller mindre sannolikt . Ett indicium härpå synes
va ra , att sto rleken av t extilvarukonsumtionen mycket när a anpassats eft er
storleken av allm änhet ens realinkomst er minus direkta ska tter. Man kan
emellert id också åtminsto ne tänka sig, att så va rit förh ållan det, ju st
emeda n försäljningsar bet et , varibland va rusortimen te ts st orlek, anpassats
med häns yn till köpkraft en och k öpvilj an .

Förutom förd yr ad distribution medföra också st örre varusortiment
högre produktionskostnad er på grund av tillverkningens söndersplitt ring
(kortare pr oduktions- och tillverkningsseri er) och ökade svå righeter att
plan era tillverkningen. Dessa senare tilltaga, icke endast emedan den
starka re sönde rsplittringen av produktionen försvårar planeringen i och
för sig, utan även däri genom att stö rre variationskrav oft a torde inn e
bära ökade krav på kompletteringar - efterord er - vilket ytterligare
sönd ersplittrar produktionen och försvårar plan erin gen . I detta avsee nde
sp elar antagligen kravet på va riat ion i tiden, d . v. s. modev äxlingarna
den stö rsta rollen. Modeinflytandet i och för sig torde emellert id, som
tidigare nämnts, sn arast utöva ett återhå llande inflytande på sortiment s-

, k ravet vid viss tidpunkt.
Även om handeln - och bra nschen i övrigt - genom påv erk an av

allmä nheten medverkat till en ökning av varusortimentens storlek och
därigenom fra mtvinga t korta produktions- och tillverkningsserier, får man
dock icke förbise att sto ra kra v på variation i och för sig är et t uttryck
för hög levn adsstandard .s En st igande levn adsstandard medför icke enda st

l Ko nfekt ionärern a h a dock kn appast n ågot eget tillverkningsekon omi skt int resse av lån ga
serier för vävnader, då dessas längd inte n ämn värt påverkar tillverkningsseriern as län gd ho s
k onfektion är ern a.

2 Gäller även mo deväxlingarna, vil ka kunna föl jas »b ät t re» oeh av flera perso ne r , då real
'inkomst ern a sti ga och ar be ts tidens län gd min skar .
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ökade inköp av kläder utan även ökade krav på större originalitet och
individualitet hos dessa och därmed på st ora varusortiment. Den svenska
marknadens begränsade storlek medför tillsammans med den höga levn ads
standarden och därav föranledda stora krav på variation förh ållandevis
korta tillverkningsseri er för t extilvaror, då konkurrens och konsumtions
val äro fria .

En fråga, som ofta diskuteras men som ick e behandlas här, är huruvid a de st ora krav
på va ria tio n - så vä l sto rt sor ti men t som att följa modeväxlin garn a - vil ka finn as ho s
st ora kons ume ntgrupper verkligen mot svara k onsumentern as önskemå l och äro till »nyt t a»
för dem. Samtidi gt som man synes kunn a ut gå från att t extilb ran schen i norma la tider
anpassar sig eft er den konsum ti onseft erfrågan, som fin nes men som te xt ilbranschen i vis s
ut st räcknin g utform ar , för efaller det var a kla rt , att det fr ia konsumt ionsv alet påverk as av
existe rande mil jö och van or, på vilk a bl. a. i hög gra d faktorer ut anför bra nschen, t. ex.
filme n, men också r ekl am och an na n m edv et en ko mme rsie ll propaganda, ut öva infl ytande.
Syftet är därvid delvis att anpassa efterfrågan efter st rukt ure n på ur bran schens syn pu nkt gynn
sa mmast möjlig a sätt. Vid are ha kon sumentern a ofta icke, som naturligt är , ett fritt kon
sumt ionsval i den meni ngen , att de k un na vä lja - åtmin st one i någon st örre ut sträcknin g 
mellan olika »tydliga» alte rnati v i fråga om priser och sorti me nt etc . Det är svårt at t jäm
föra kvalitet er och priser ; det är näs tan allti d mycket svårt och icke sällan om öjli gt att vä lja
mellan mer eller mindre standar dise rade/originalite t sbet onade, mer eller mindre ti dlösa /mode
be to na de t extilvar or och sa mt idig t betala de ver kli ga kos tnaderna för den origina lite ts - och
m odeniv å, som man väljer. Bl. a. är det omö jligt a t t dela upp de för olika starkt origi
nal itets- och modebetonade varor mycket st ora gemensamma t illverknings- och distibutions
kostnad ern a på et t rimligt korrekt sätt. Och man vet ej hur sto ra ko stnaderna skulle bliva ,
om man t. ex. konc entrerade sig på en begrän sad origin alitet s- och kvali t et snivå - eller
tvärtom.

R ekl am och annan försäljningsprop aga nda sy nes ibland vara ägnad att underlätta en mark
nadsorient ering men också att påverk a uppfattningen om va d som är öns kvärt med hänsyn
till originalitet m. m. Syft et torde då vanli gen va ra att höja konsumentern as kra v på sig
sjä lva att vara origin ella och /eller följ a modet - ibl and bå da dessa saker på en gång genom
att p ropager a för en specie ll variant av modet. Modefölj samh et och origina lite t behöva icke
st rida mot varandra. l\Ien mån ga andra v iktiga omständighet er sp ela naturligt vis in vid be
stä mma nde av efte rfråga ns utformning hos varje kon sum ent. Och många moti v för att vara
or igine ll och /eller följ a modet kunna många diskutera, t. ex. ur m oralisk a och sociala syn
punkt er.

H ela ov an antydd a problemkomplex fall er emellertid utom ramen för denn a fram ställning.

17. Strukturförändringarna under 1930-talet och under kriget

Industriens produktions- och distributionsstruktur påverk as såsom ovan
framh ållits i hög grad av handelns struktur och lnköpsvanor-, vilka i sin

1 Naturligt vis påverka s även handeln s struktur och inköpsvan or av industriens för säljnings
metoder, kreditpolitik o. s. v . Därj ämte påverk as handelns ink öpsvan or bet räff ande ett st or t
anta l t extilvaror av utlandet dels geno m import och dels genom mod eimpulser.

Sär skilt importens inflytande på st orleke n av de sve nska fabri kern as sort imen t torde var a
betyd ande. Hur st or inverka n importen haft på utformningen av och antalet mön st er har det
inte va rit möjli gt att erhå lla en uppfattnin g om; däremot har kunnat kon sta te ras , att im
porten nödvändiggjort tillverkning av vissa tyger i fler a bredder än vad annar s skulle ha
sket t.
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tur påv erkas av allmä nhetens inköpsvan or och efterfrågan i övrigt, som
ju bl. a . handeln utövar infly ta nde på . Industriens struktur är därför i
sto r uts t räckning svår att förändra särskilt på gru nd av den sannolikt
betyda nde institutionella trögh eten hos handeln och på grund av att den
starkt växlande och mån gskift ande konsumtionseft erfrågan samt idigt
t ord e vara relativt lit et påv erkbar.

Inom bomulls- och ylleindust rierna synes de n starka ökningen av t ot al
produktionen hu vudsakl igen ha skett genom ökning av pr oduktionen per
föret ag och utan att någon nämnvärd ökning av de mycket stora före
t agens andel av to talproduktio nen förefaller ha ägt rum. Ökningen av
prod ukt ione n synes i stä llet i stora dr ag ha fördelats ungefär j ämnt på de
olika företagen - troligen i sto r ut sträckn ing allt eftersom existe ra nde
kunders köp vu xit i och med den stigande konsumtio nen. Den histo 
riska utvecklingen har på detta sä tt in verk at på strukt uren.

Där emot har st egrin gen av to talproduktio nen in om trikå- samt kon
fektions- och sömnad sindustriern a ti ll bet yd ande del skett genom ök
ni ng av antalet föret ag. De existera nde företagen ha visserligen vuxit,
men samtidigt har et t stort antal föret ag' startat s i relativt liten skal a.
Detta to rde bero på att avsättningsmöjlighet ern a under 1930-talet vuxit
så hasti gt, att dessa i och för sig vanligen icke ut gjort några förh ållande
vis allva rligare företagsekonomiska problem samt att de för anlägg ning av
en konfektions- men även en trikåfabrik erforderliga resursern a äro förh ål
landevis små , avsevä rt min dr e än för anläggning av ett vä veri eller spinneri.

Ytterligar e viktigare orsa ker till att under 1930-talet ett betydande antal
företag startat s inom trikå- och sömna dsind ustrierna t ord e vara följande.

(a) De nya (och små) föret agen ha kunnat inrikta sin produktion på
specialiteter, kompletterande de sto ra föret agens produktion. Den st i
ga nde levnadsstandarden har öka t allmä nhetens krav på va riat ion och
a lltså efterfråga n på specialitet er.

(b) Bristande kunskap om t illve rkningskost naderna t ord e i mån ga fall
h a medfört en allt för gy nnsa m uppfattning om rä ntabilitete n, som dock
sannolikt oft a inte varit dålig.

(c) Man får nog heller int e förbise att för mån ga personer önska n om
sjä lvständighet har varit en bidragan de orsak. Man har inte krävt så
höga löner. De allm änna omkost na derna ha varit my cket små , varför
tillverkningskostnadern a förefallit vara låga hos relativt nystartad e företag.

Det kan i detta sammanhang var a av intresse att framhålla, at t ut
vecklingen under 1930-talet , åt minst one i fråga om konfektionsindustrien,
sy nes ha inn eburit att skillnad ern a i försälj ningens sto rlek per kund (i
samma kategori) ha acce nt uera ts . De n sta rka ökningen av allmä nhetens
efte rfrågan på konfektionsa rt iklar under 1930-talet (konsumt ionen ungefär
fördubblades) torde konfektionär ern a i vi ss mån in t e »hunnit med» att
t illfredsställa . De föret ag, vilka redan vid 1930-talets börj an hade en
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någorlunda sto r rörelse, kunde visserligen utvidga sin kap acit et relat ivt
sna bbt men de orga nisatoriska svå righeterna att öka produkt ionen voro
dock så sto ra, att detta inte kunde ske med önska d snabbhet . De mycket
små konfektionärerna hade emeller t id ännu st örre svårighet er att åst ad
komma en produktionsst egring. P å samma sätt förh öll det sig i viss mån
med det aljist ern a.

E n stark ökning av de stö rre konfektionärernas försäljning per kund
inträdde därför under 1930-talet. De relativ t sto ra konfektionär ern a, som
had e de bästa expa nsionsmöjligheterna, had e redan i börj an av 1930
t alet i st or utsträckning de det aljist er t ill kunder, som ävenledes had e
de bäst a expa nsionsmö jligheterna. De små konfektionär ern a och de ny
startade konfektionsfabrikern a hade dä remot i bör jan av 1930-talet endast
små det alji stkunder med liten expa nsionsförmåga eller inga kund er alls ,
d. v. s. hade ännu int e start at sin rörelse. H äri genom t ord e skillnaden i
försäljnin gens sto rlek per kund mellan sto ra och små föret ag ytterliga re ha
accentuerats , vilket antagligen är en av de viktigast e förkl aringarna till de
bet ydande skillna derna i denna komp onents sto rlek hos olika stora före tag.

F ör flertalet textila delbranscher t ord e ök ningen av företagsstorleke n,
där den förekommit, med all sannolikhet i och för sig inn eburit bl. a .
en t end ens till förlän gnin g av tillverkningsseriern a och antagligen även
öka d försäljning per kund. Den st iga nde levn ad sst andarden synes emel
lertid medföra en .tendens i motsatt riktning. Inom samtliga industrier
har pr oduktionen per arbe tareti mme ökat under 1930-talet, inom ylle
och bomullsindustriern a mycket avsevärt . Samti digt har produktionen
per maskin enh et st igit kraftigt in om dessa industrier, medan up pgift er
härom saknas beträffande övriga t extil a industrier.

Under kri get ha mycket stora förändringar av pr odu kti onsstrukturen
ägt rum hu vudsakligen på grund av bristen på råvaror, maskinell kap a
citet och arbets kra ft för tillverkning av t extilvaror för civila ändam ål
och där av föra nledda sta tliga reglerin gsåtgärder. Bl. a . t ord e, föru t om
sto ra förskj utningar i t extilvarusortiment et s samma nsättning etc., till
verkningsseriern a ha förlängts avsevärt och efterordernas bet ydelse starkt
minskat , vilket underlättat produktionen, som emellerti d samt idigt för
svårats av att råv arorna förändrats och delvis också försämrats.

Medan sålunda ga nska stora förskj utningar i produktionsstrukturen
t ord e ha inträffat, synes distributionsstruktur en icke ha förän drats i någo n
högre gra d. Den minskade produktionen av varor för civila ända må l
torde ha föranlett en i stort sett likf ormig nedskärning av försäljningen
per kund men endas t undantagsvis medfört några större förändringar av
distributionsvägarna.

F örskjut ningarna av produktions- och dist ribut ionsstrukt ure n under
kriget t orde till st or del åt ergå så sna rt »nor rna la konkurrensförhållanden»
återkomma.
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Konsumti onsvolym (prisjusterad nettoimport plus in ~

hemsk produktion) . Omfattar icke heminred ning su r
tiklar eller textilvaror för industriella och militära
ändam ål.

- - _ Beräknad konsumtionsvolym , om eft erfrågans inko mst 
och pri selasticitet antages vara » no rma l» (= 1).

Diagram 15. Faktisk och beräknad konsumtionsvolym för textilvaror 1931-första
halvåret 1943 .

Konsumtionsvolymen (konsumtionsvärdet vid oförändrade priser) för textilvaror under 1931-30/6 1943,
faktisk samt beräknad under förutsättning att efterfrågans inkomst- oeh priselastieitet antages vara
»normal» (= l J.
Index: 1939 = 100.

18. Textilvarukonsumtionen i framtiden

Att döma av i denna utredning utförd an alys (kapitel 10) av sam
bandet mellan konsumtionsvolymen för t extila beklädnadsvaror, . kon
sumtionsprisnivån för dessa och privatpersoners realinkomst er minu s
direkta ska tter synes kon sumtionen av beklädnad svaror vid oförä ndra de
relativa pris er på dessa komma att öka proportionellt med stegringen av
privatpersoners realinkomst er minus dir ekta skatter. Konsumtionsan a
lysen antyd er vidare, att en förändring av pri serna på textila beklädnads
varor i förh ållande till priserna på andra konsumtionsvaror syn es medföra
en relativt sett ungefär lika stor förändring av den textila beklädnads
konsumtionen, ehur u i motsatt riktning.

Om sålunda utvecklin gen und er åren 1931-1943 av den verkliga kon
sumtionsvolym en för t extila beklädnadsvar or jämföres med den kon
sumtionsutveckling, som skulle ha ägt rum und er förutsättning av nyss
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angive n samv ari a tion mellan k onsumtionsvolym och relativ prisnivå för
texti la bekl ädnad svar or sa mt priva t perso ners reali nkomst er minus direkta
skatter, erhå lles en hög gra d av samstämmigh et. Detta fram går av ovan
stående diag ra m.

Före kriget uppgingo hushållsu t gift erna för kläd er till en t iondel av
hu sh ållets samma nlag da inkomster minus di rekta ska tter i alla inkomst
lägen t ill och med 8 000 kronor och för alla undersökta t yp er av h us h åll.'
Vid högre inkomste r än 8000 kron or per hu shåll sy nes beklädnad sutgif
ternas andel av inkomsterna minska. s Även en avs evä rd total inkomst
stegring t orde huvudsakligas t komma att innebära en förskjutning upp åt
av de t ill antalet och totalt sett mycket stora inkomstkategorierna, alltså
me d 2 000- 5 000 kronors årsinko mst (i förkrigskronor räknat) utan någon
me ra avsevärd Ökning av inko msterna minus direkt a ska tter över 8 000
för krigskro nor. Det förefa ller dä rfö r mycket sa nnolikt , att utgifterna för
kläder även vid en ytterligare avsevärd realin komslhöjning komma att variera
ungefärligen i samma proportion me d ink omst ern a som ti digare.

Av intresse ä r vida re att vid given inkomst min us direkta ska tter i ett
fa miljehushåll antalet hu shållsm edlem mar icke förefaller nämnvärt på
ve rka storle ke n av konsumtionsutgift ern a för kläder. D å antalet ko nsum
t ionsenhe te r ökar, inträder en standa rdsänk ning, som dock antagligen
ib land kan motverkas mer eller mindre av att »t ext ilva ruprodukt ionen.
inom hu shåll et ökar. Samm a möjligh et finnes ej bet räffande skodon och
troligen därför öka också utgift erna för dessa, då antalet hushåll smed
lemmar stiger. 3

Då på lån g sikt en for tsatt stegring av realinkomst ern a förefall er sa nno
lik och vä l också en sä nkn ing av t ext ilvaruprisern a i förh ållande till övriga
k onsumtionsvarupriser, sy nes man på län gre sikt kunna räkna med en
forts ättning av den ökning av textilvaruko ns umt ionen, som ägde rum un der
1930-t alet , även om än dringa rna i befolkningens ålderssamma nsättning
torde innebära en te ndens i motsatt riktning. Någon t illfä llig, mera be
tyda nde up pgån g av t extil varuefterfrågan efter kri get t orde dä remot icke
ko mma att inträffa , då någon större ko nsum tio nsrese rv av kläder icke
sy nes ha uppkommit - men väl av heminredn ingsartiklar, vi lka dock
utgöra en ganska liten del av hela textilvarukonsumtionen.

l Endast fam iljeh ush åll om min st två personer och i tätorter ha blivit för emål för under 
sökning. Ä ven för hela befolkningen utgör emellert id i genomsnitt ut gift erna för textila be
klädnad svaror en tiondel av privatper soners inkomster min us direk t a skatter.

2 P å grund av det mycke t ringa antalet st ora inkomsttagare spela dessa mycket liten ro ll
för den totala kons umtionen av textilvaror.

3 Ä ven v id oför ändrat antal konsumt ionsenhet er i hush ållet sjunka f. ö. vid ste gring av
re alinkomsterna ut gift ern a för skodon i procen t av inkomst ern a m inus direkt a skatter redan
i låga inkomstlägen. Fotbeklädnad sst an darden förefaller påverkas sta rkare av det »Iysiska
b ehovet » än beklädn adsstan darden i övrigt.
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Kap, 5. DEN SVENSI(A YLLEINDUSTRIENS

STRUI(TUR

I. Sammanfattning

Den svenska ylleind ustrien är mycket mångskiftande. Den är i jäm
för else med bomullsindustrien splittrad på ett my cket stort antal företag,
schoddyfabriker. spinnerier och väv erier . Int egrationen har av tekniska
skäl delvis drivits långt , dels mellan spinnerier och väverier vid prod uk
t ionen av kardgarnsvävnader och dels mellan väverier och berednings
verk. Produktio nen av k ar dgarnsvävnad er bedrives ti ll alldeles över
v äga nde del av kombin era de företag med alla t illverkningsstadier från
rensning, blandning och kardning av ullen eller ullmat eria let via sp in
ning, vävning t ill beredning av den färdiga va ra n. Därjämte t illverka
ett fåtal men stora företag såv äl kardga rns - som k amgarn sväv nader.
En betyda nd e tillverkning av konst silketyger , fra mför allt foderväv nader
men även klän ningstyger, föreko mmer också in om ylleind ust rien.

E huru ett fåt al stora företag svara för den större delen av ylleindu
striens prod uktion, spelar dock det betyd an de antalet min dre föret ag en
icke oväsentlig roll - större än inom bomullsindustrien.

Den svenska ylleind ustrie n är i högre grad än bomullsind ustrien inr iktad
på t illve rk ning av beklädnadsvaror, för vilka modeväxlin gar och krav på
variation äro av större betyd else än beträffande de av bomullsindust rien
i stor omfattning tillverkad e »st apelbet onade» v ar orn a såsom vi tvaror
(lakan etc. ), fodervaror och vävnad er för industriell använd ning. Då där
j äm t e åtgå ngen av beklädnad svävnad er av ylle endas t utgör en liten del
av åtgången av beklädnadsvävnader av bomull, i met er räknat , komma
kraven på variatio n av vävna dernas mönst er och utförande i övrigt
a tt va ra stora t rot s att yllevävnader i stö rre utsträckning än de inom
bomullsind ust rien tillverk ad e beklädnad svävnadern a användas av mä n.

E n betydande, ehur u ga nska oenhet lig ökning av produktionen av såväl
ullgarn som yllevävna der ägde rum under 1930-talet. Samtidigt steg
prod uktionen per ar betss tälle, per spindel och per vävstol i ungefär
samma takt som to talproduktionen - produkt ionen per vävstol dock
hastigare. Produkti onen av ullgarn per arb et aretimme ökade under 1930-

~
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t alet med en fjärdedel och av yllevävnader med en tredj edel i vikt räknat.
Mätt i antal meter eller skot t ! var produktionsökningen betydli gt större.

Ut byggnaden av olika delar av ylleindustrien i förh ållande till den in
hemska konsumtionen va riera r avsevärt. Ett överskott föreligger be
träffande mas kinfilt och en mycket hög gra d av sjä lvförsörjning för k ard
garn 2 och kardgarnsvävnad er, medan konsumti onen av kamgarn- och
vävnad er av kam garn endast till ungefär hälften t äckes av den inhemska
produktionen. Den inhemska frams tällningen av såvä l okam mad som
kammad ull är obetydlig i förh ållande till den inh emska kon sumtionen.

Neda n lämnad e upp gifter angåe nde produkt ionen avse i allmä nhet
åren 1936-1 938, angående distributionen vanligen endas t år 1938.

1. Totalproduktionens fördelning p å varugrupper och varuslag

Av den t otala vä vna dsp roduk tionen föllo 1936-1938 drygt fyra ti on
delar på herrbeklädnadstyger, tre t iondelar på dambeklädn ad st yger och
kn appt en fjärdedel på foderva ror och andra kon fektionsartiklar. Åte r
stoden, cirka fem pro cent av t otalproduktionen i skott räknat, utgjord es
huvudsakli gen a v filt ar men också till en mindre del av möbel- och
drap erityger samt ma ttor. Dessutom till verk ar ylleindust rien en be
tyda nde kvantitet ma skinfilt och sta mpa d filt , und er 1936-1938 årligen
cirka 1 000 to n.

Av ylleväv nad ern a utgör kost ymtyg av kam garn det stö rsta va ru
slaget . Det svara de 1936-1938 för närmar e en femtedel av hela indu
st riens vävnadsproduktion, i skott räknat. Nä rmas t i sto rlek komma
klänningst yg av kam garn, kostymtyg av kardgarn, somm ark apptyg,
vinte rka pptyg, vinteröverrockstyg samt byxtyg av kardgarn och trench
coat- och gabardint yg . Samt liga uppräknade t yger svarad e 1936-1938
för mer än t vå tredj edelar av hela pr oduktionen av yllevävnader. Av
hela ylleindust riens produktion, i vilke n äve n ingår tillverkning av foder
vävnader och klänningstyger av kon stsilke, utgjorde de uppräknad e yll e
vävnadern as produktion betydligt mera än hälften.

I skott räknat är produktionen av foderv aror och klänningst yger av
konstsilke mycket betyd ande. Den uppgick under 1936-1938 t ill ungefär
30 pro cent av ylleindust riens totalproduktion. I vävstol stimmar räknat
spelar denn a produkt ion mindre än hälften så sto r roll, och i arbetare
timmar räknat är den av ännu mindre betydelse.

l D. v. s. antal väfttrådar (som »korsa» va rp trådarna) . Detta mått anses va ra det bäs ta till 
gängliga för mätande av väveriernas pro duktiva pre statio ner.

2 Vid framstä lln ing av ka mgarn kardas och kammas ull en före sp inningen, medan vid fram
stä lln ing av kardgarn ullen och ullmaterialet (lump, ullavfall etc.), som vanligen utgör den vida
stö rre delen av råvaran, endas t kardas före spinninge n. K am garn är myckel fina re (et unna re»)
än kardga rn och ka mgarns vävnader mycket lättare än kard garnsvävn ad er.
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Av t otala inhemsk a ullgarnsprodukti onen föll tre fjärde delar av vikts
kvantitet en på kardgarn och en fjärdedel på kamgarn. I met er räknat
torde tillverkningen av kamgarn icke varit mycket mindre än tillverk
nin gen .av kardgarn. Det sist nä mnda är nämligen i genomsnitt ungefär
tre gå nger så grovt .

2. Totalproduktionens fördelning p å olika grupper av för etag

Tillverkningsvärdet för ylleindust rien fa ller till två t redjedelar på
föret ag, som hu vudsakli gen till verka relativt tunga beklädnad st yger, d. v . s.
herrtyger , överplaggst yger, dräkttyger samt sport- och kapptyger; kn appt
en femtedel på företag, som hu vudsakli gen tillverka dambeklä dnad styger
(klä nningstyger), sam t va rdera en tiondel på företag, som huvudsakligen
tillverk a filtar och draperityger respektive maskinfilt.

Produktionen av yllevaror är förd elad på ett st ort antal spinnerier och
väverier. K omm erskollegium redovi sad e 1938 84 anlägg ninga r för spin
nin g av ullgarn och 94 anläggningar för vä vning av ylletyger . Fö ret ags
enhe te rnas sammansättning och storlek är mycket varierand e.

Praktiskt t aget all tillverkning av kardgarnsvävnader sker i kombine
rad e Iöretag-, medan en betyd ande del av tillverkningen av kam garnsväv
nader sker vid fristående väverier.

Produktionen av kam garn utföres till stö rsta delen av ett fåtal st ora
företag. Tv å t redj edelar av t ot altillverkningen föll 1936-1938 på de
fyra st örsta föret agen, åte rsto den på nio föret ag . Produktionen av kard
ga rn är något jämnare förd elad . De åtta stö rsta spinnerierna - av ina lles
59 - svara de för dr ygt hälften av totalproduktionen.

Ordnas samt liga ullspinnerier i storleksföljd efte r antal t illverka de kilo
gram ullgarn - - vilket dock ofta är ett otillfredsställ ande mått på de
produktiva prestationern as sto rlek - komm a de tre första (och stö rsta)
företagen att fra mstä lla ungefär en tredj edel av hela ullgarnskvantit eten,
de tre därpå följande dr ygt en ti ond el och de tre därefter följande k nappt
en tiondel. Åte rstående 54 spinnerier sva ra de för mindre än hälften av
t ot al till verkningen .

Äv en produktionen av vävnad er är starkt kon centrerad till de st örre
föret agen . Liksom i fråga om spinnerierna faller tillverkningen av kam
ga rn sväv na der i stö rre utsträckn ing på et t fåtal sto ra föret ag än tillverk
nin gen av kardgarnsvävnader. Ungefä r två tredj edelar av hela produk
ti onen av yllevävnader, i skott r äk nat", utfördes av de nio stö rsta väv eri
erna , återstående tredj edel av 49 v äv erier.

l D. v. s. föret ag med bå de spinneri och vä ve ri.
2 P roduk t ionen , uttryckt i ant alet sk ott, d. v. s. antal inslags- (v äft -)tråd ar, för olika föret ag

ha r beräk na ts med lednin g av den av föret agen redovisade pr odu ktion en i mete r av olika slag
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De tre stö rsta väv eriern a, i anta l skott räknat, fram st älla ungefär en
tredj edel av hela ylleindust riens pr oduktion, de t re dä rnä st st örsta unge
fär en femtedel och de tre därpå följa nde cirka en sjundede l.

Om tillverkningen uppdelas på dels beklädnadstyger av kam garn och
kardgarn och dels heminredningst yger inklusive filt ar, visar det sig, att de
t re föret agen med stö rst a produktionen av respektive va rugrupper i sam t
liga fall 1936-1938 svara de för ungefär fyrti o procent av totala tillverk
ningen, de tre därnäst största för ungefär t ju go procent, medan återsto den
av tillverkningen var fördelad på ett stort antal företag, betydli gt stö rre
för beklädnadst yger av kardgarn och heminredningstyger än för bekläd 
nad styger av kam garn . F ra mställningen av konstsilkevävnad er är inom
ylleindust rien koncentrerad till fyra stora föret ag.

3. Differentieringen av företagens produktion

I förh ållande till sin sto rlek är pr oduktionen betydligt mera differe nt ie
rad hos de små än hos de st ora företagen . De mins t a företagen, vilka hu
vudsakligen fram st älla heminredningsvävn ad er och t yngre beklädn ad sty
ger, pr odu cera ett mycket lit et antal varuslag , varmed avses t yger med
samma men relativt st ora användningsomr åd e såsom kostym tyger , vinter
överrockstyger och sä ngfiltar. Antalet tillverk ade va rus lag stiger i stora
dra g successivt, ehur u mycket långsamt, med företaget s storlek, så at t
produktionsseriern a , d. v . s. produktionen per va ruslag, växa hastigt vid
stegra d företagsstorlek.

De 21 min st a ylleuäuerierna - av inalles 58 - had e ingen län gre
produktionsserie än 100000 1 OOO-t al skott und er ett genomsnittsår
1936-1938. Flertalet produktionsserier voro kortare än 5 000 1 OOO-tal
skott. Av de medelst ora föret agens hela produkti on föll ungefär hälften
på produktionsserier över 100000 1 OOO-tal skott. De mycket korta
produktionsseriern as relativa betydel se min skade i motsvarande grad .
Sa mma utveckling mot län gre produktionsserier kan konstateras för sto ra
och mycket st ora företag, medan de allra stö rsta företagen had e en rela
ti vt mera blandad tillverkning med av seende på olika pr oduktionsseri er .
Närmare hälften av de mycket st ora företagens tillverkning föll t. ex . på
seri er över en miljon 1 OOO-tal skott, medan detta enda st var fallet med
något mera än en fjärdedel av de allra st örsta föret agens tillverkning.
Produkti onsserier mellan en halv och en miljon 1 OOO-tal skott svara de

av vävnader, vilk en för varje va ruslag multip licerats med uppskattat antal skott per mete r
väv nad av respektive varuslag. Det genomsnittl igt uppskattade antalet skott per meter och
varuslag kan givet vis va riera gansk a av sevärt mellan olika föret ag, var igenom produktionens
sto rlek ick e blivit korrekt beräknad. Felmarginalerna t orde dock vara relati vt begränsade.
I bila ga 1 t ill av delning III har angivits det beräk nade an t alet skott per mete r för olika varuslag.
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för ungefär en femte del av t ot alproduktionen i båda grupperna av före
t ag, vilkas samma nlagda produkti on up pgick till mer än t vå tredj edelar
av hela yllevä vna dsindust riens produktion .

I fråga om pr oduktionens uppdelnin g på mönster föreligger samma t en
dens som beträffande produktio nens fördelning på varuslag. Dock öka r
antalet till verkade met er per mönst er, till verkningsseriern as längd , med
företagets sto rlek även för de allra stö rsta föret agen. Se vida re nästa avs nitt .

Antalet ti llverka de kvaliteter är myc ket min dre än antalet till verkad e
mön ster och antalet t illverka de meter per kvalitet mycket stö rre än per
mönster. I st ora drag synes anta l tillverkade kvaliteter och mönster
va riera i samma proportion, liksom också antalet till verk ade met er per
kvalitet och mönst er. Dock förefa ller antalet kv alit et er va ra relativt
st örr e hos de stö rst a företagen idelbransch 1 än antalet mönst er .

Antalet till verkad e meter per kvalitet sy nes sålunda va ra av ungefär
samma storleksordning för de t ypi ska företa gen i de två stö rsta storleks
grupperna, medan anta let till verk ad e meter per mönst er är icke obetyd
ligt st örre i den st örsta storleksgru pp en. Framhålla s må emellert id, att
på grund av definit ionssvå righete r upp gift smaterialet måste anses va ra
särskilt osäkert i fråga om antalet kvalitet er.

4. Varusortimentets storlek och tillverkningaseriernas längd

I föregåend e avs nitt ha behandlat s antalet pr oducerade varuslag och
produktionen per varuslag. Varj e företag produ cerar emellerti d flera eller
färre olik a mönst er av va rje varuslag. Antalet produ cerad e mönst er, va ru
sortimentets storlek, blir därför avsevärt st örre än antalet producerade
varuslag och antalet produ cerad e met er per mönst er, t illverkningsserier
nas längd, avsevä rt lägre än ant alet met er t illverkade vävnader per varu
slag. Som redan framhållits i föregåend e avsnitt föreligger emeller t id i
allm änhet en tämligen nära samvariat ion i olika delbranscher mellan varu
sortimentet s storlek och antalet produ cerad e varuslag respektive tillverk
nin gsseriern as län gd och produktionens sto rlek per varuslag.

Då bå de varusortimentets sto rle k och tillverkningsseriernas längd växer
med st orleken av företagens t illverkningsvärde för vävn ader, är det icke
möjligt att angiva några t yp tal beträffand e hela delbran scher. In om den
störst a av dessa, företag som huvudsakli gen tillverk a herr- och överplaggs 
t yger, produ cerad e det t ypi ska företaget i den minsta sto rleksgruppe n
min dre än 100 mönst er och i den störst a dr ygt 500. Motsvarande t al för
tillverkningsseriernas län gd var 400 och 1 700 met er .

In om delbransch 2, företag tillverk ande huvudsakli gen dambekl ädnads
tyger, var va ruso rt imentet s sto rlek ungefär densamma som för föret ag av
ungefär samma sto rleksordning idelbransch 1 men till verkningsseriern a
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län gre. Antalet tillverk ade mönst er var för det t ypiska företaget något
mer än 400 och antalet tillverk ad e met er per mönster drygt 2 100.
I va rje mönst er ingå r dock säkerligen icke sälla n ett stö rre antal dessiner,
d. v. s. vari ationer av mönstret huvudsakli gen genom olika pla cerin g av i
vä vna derna ing åend e t rå da r .

Hos föret ag som huvudsak ligen tillverk a filt ar och drap erityger, del
bra nsch 3, öka r icke tillverkningsseriern as längd med stigande företags
sto rlek; i st äll et st iger varusort imentets sto rlek mycket st arkt i förhållande
t ill till verkningsvärdet. Föret agen i den min st a sto rleksgruppen, vilka
äro mycket små , redovisa ej fullt 50 tillverk ad e mönst er och de i den större
st orleksgruppen ingående föret agen, som likaledes äro t ämli gen sm å,
mindre än 100 mönster. Till verkningsseriern as längd upp går för föret agen
i båd a storleksgruppern a till drygt 1 000 met er.

Samban det mellan va rusortimentets sto rlek och t illverkningsseriernas
längd och även dessas samva riat ion med a ndra komp onenter behandlas,
särskilt i fråga om den stö rsta delbranschen inom ylleindust rien, t äm ligen
utförligt i detta ka pite ls avdelnin g IV.

5. Produktionens fördelning på olika orderslag och på olika delar
av år et .'

Tillverkningens förd elnin g på lager, säsong- och efte rorder vari erar icke
obetydligt mellan olika stora föret ag tillverkande herr- och överplaggs
tyger.

Tillverkningen på lager är obetydlig utom för de my cket stora före
t agen, vilk as lagertill verkning i genomsnitt un der 1938 upp gick till un ge
fär en tiondel av tillverkningsvärdet. Tillverkningen på efte rorder vari e
rad e mellan fem och tjugo procent av t illve rkn ingsvärdet. Den är störst
för de mycket små och mycket sto ra föret agen. Ungefär 70 procent av
tillverkningsvärdet ut gjordes av tillverkning på säsongord er för mycket
stora och mycke t små företag och närmare 90 pro cent för medelsto ra och
små företag.

Tillve rkninge n på efte rorder är bet yd ande för företag tillverkande dam
beklädnadstyger respekti ve filtar och dr aperityger. Den utgjorde ungefär
en tredj edel respektive en fjärdedel av tillverkningsvärd et.

Up pgifte rna angåe nde tillverk nin gens storlek und er olika delar av året
äro mycket bri stfälliga. Då där till nedgån gen av produktionen und er
1938 t orde ha medfört en förskj utning av tillverkningen och leveranserna
under året , kan upp giftsmaterialet icke läggas till grund för någon ingå
ende analys .

1 På gru nd av uppgiftsmaterialet s bristf ällighe t ha dessa frågor icke kunnat behandlas mera
ingående utan ha endas t berör ts här.
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Tillverkningens omfattning varierar betydligt mindre än leveransernas
omfattning under olika delar av året. Detta gäller särskilt de större före
tagen, vilkas tillverkning är jämnare fördelad än de små företagens .
Över huvud taget äro emellertid tillverkningens fluktuationer under året,
att döma av erhållna uppgifter, tämligen små.

6. Försäljningsvägar för vävnader

Försälj ningen direkt till detaljister är obetydlig utom för de små, men
icke de minsta, företagen. Dessa små företag svara för en tiondel av totala
tillverkningsvärdet. Därjämte förekom en ganska betydande försäljning
i två relativt små delbranscher. De stora företag, vilka huvudsakligen
tillverka klänningstyger, sålde 1938 tio procent av sin produktion - i för
säljningsvärde räknat - direkt till detaljister och de företag, som huvud
sakligen framställa filtar och draperityger, knappt en tredj edel av sin
tillverkning.

Försäljningen till grossister är relativt betydande för samtliga företag,
tillverkande herr- och överplaggstyger etc., utom de minsta . Den sjönk
med stigande företagsstorlek: från knappt en tredjedel för de små, men
icke de minsta, företagen till en sjättedel för de största företagen .
Troligen är emellertid av redovisningstekniska orsaker försäljningen till
grossister överskattad, kanske med så mycket som en tredjedel. Försälj
ningen till textilfabrikanter. huvudsakligast konfektionärer, är över lag
av ungefär samma relativa storleksordning för samtliga företag. Den
minskar något vid stigande företagsstorlek och uppgick 1938 till ungefär
tre fjärdedelar av försäljningsvärdet. De små, men icke de minsta, före
tagen sålde endast hälften av produktionen direkt till konfektionärer.

Som är att vänta med hänsyn till den betydande försäljningen av dam
beklädnadstyger såsom metervaror, särskilt klänningstyger o. dyl., är för
säljningen till grossister mycket stor för företag, som huvudsakligen till
verka dessa varor. Den uppgick till ungefär hälften av försäljningsvärdet.
Försäljningen till konfektionärer utgjorde ungefär fyrtio procent av hela
försälj ningen.

Företag, som tillverka huvudsakligen filtar och draperityger, sålde
icke mindre än närmare hälften av totala tillverkningen till grossister samt
en relativt obetydlig del till konfektionärer - huvudsakligast andra varor
än filtar och draperityger. I synnerhet de små företagen ha även en bety
dande försäljning till allmänna inrättningar o. dyl.
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7. Inköpsvägar för r åvaror!

De lämnade uppgift ern a angåe nde inköpsvägarna för råvaror, varmed
avses alla i tillverkningen förbrukade varor, äro mycket ofullständiga .
Betydande svå righeter att bedö ma uppgift smaterialet ha uppkommit på
grund av föret agens olika gra d av utbyggnad. Omfattningen av inköpen
av garn vari erar exempelvis direkt med det egna spinneriets st orlek.

Övervägande delen , vanligen 65- 100 procent, av råvarorna ink öptes
1938 direkt eller via agent frå n utland et . Återstoden av inkö pen företogs
hos inhemska tillverk are eller grossister (garn, svensk ull etc.) , men i mycket
variera nde proportioner. De små företagen köpa i allmä nhet förh ållandevis
mindre från utl an det och förh ållandevis mindre från inh emska t illve rkare
och mera frå n grossiste r än de stora företagen.

8 .. Ant al kunder, försäljningens st orle k p er kund och p er försäljare

Både antalet kunder och försäljningens sto rlek per kund va riera r för
företag, till verkande olika huvudslag av vävnader - herr- och överp laggs
tyger, dam beklädn ad st yger etc. - beroend e på dist ribut ionsappa ra te ns
(ha ndelns) utformning och på kon sum t ionsvanorna, vilk a även ömsesi
digt påverka vara nd ra . Därjä mte va riera r emellertid anta let kun der och
försäljningen per kund med andra komp onent er, frä mst varusort imentets
och föret aget s sto rlek . E n sammanfattning av storl eken av olika kompo
nent er för olika delar av ylleindustrien samt för olika sto ra föret ag åter
finnes som bilaga 1 och 2 till av delning IV.

Med un dantag för företag tillverkande huvudsakli gen lättar e dambe
klädn adstyger, vilka äro så fåtaliga och lika stora att några utvecklin gs
te ndenser inte kunna iakttagas, öka r båd e försäljningen per kund och an
talet kunder vid stigande företagssto rlek. För de relativt små företagen
är ökningen av försäljningen per kund starka re än för de st ora för etagen .
F Öl' medelstora företag st iger antalet kunder och försäljningen per kund i
ungefär samma takt vid st egra d företagsstorlek. P å samma gång öka till
verkningsseriernas län gd relativt betydligt snabba re och antalet mönst er
(varu sortimentet s sto rl ek) långsammare vid stigand e företagsstorlek, nä r det
gäller företag av mellan st orlek än i fråga om små och mycket stora föret ag.

E n parallellitet i utvecklin gen av försälj ningen per kund och antalet
tillverk ad e mönster per företag kan iakttagas. För de mycket st ora före
tagen kan dock en avmattning i stegringen av försäljningen per kund i
förh ållande till varusortimentet s storlek observeras . Ökat motstånd vid
ianspråktagande av stö rre del av markn ad en kan säga s inträd a. Med
hän syn till de stora företagens betydand e andel av marknaden är det dock

1 P å grund av up pg iftsmate rialets br istfällighe t h ar detta avsnitt endast beha nd la ts här .
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anmärkningsvärt, at t försälj ningen per kund kan fortsätta att stiga så
ha stigt äv en om hän syn tages till att varuområd et och varusortimentet
växer. Till viss del kan detta förklara s genom relativt större produktion
av förh ållan devis stapelbetona de va ror hos de störr e företagen.

F örsäljningen per försälj are ökar starkt vid stigande försäljning per
kund, ehuru i stort sett icke i sa mma t akt som denna.

Liknande tende nser i fråga om ut vecklin gen av sto rleken av försälj
nin gen per kund och av v aru området respektive varusortimentet kunna
iakttagas för flertalet delbranscher inom alla t extila industrier.

Antalet kunder va riera r naturligt nog avsevä rt mellan olika kundkate
gorier , beroend e bland anna t på att antalet existe ra nde kunder i olika kate
gorier är mycket olika . De företag, som i någon nämnvärd omfattning sälja
till detaljist er, redovisa som är att vänta mångdubbelt större ant al det aljist
kunder än t. ex. gross ist - eller konfektionärskunder. Antalet konfektionärs
kunder (text ilfabrika nter) är in om den st örst a delbrans chen, företag till 
verkande huvudsakli gen herr- och överplaggs tyger, mellan hälften t ill
och dubbelt så sto rt som an talet grossistkunder. För samtliga företag är
antalet kunder så sto rt att ma n, ehuru kännedom saknas om sto rleksför
delningen mellan k underna , kan utgå ifrån att icke en eller ett fåtal kunder
dominerar något företags avsättning. Antalet grossist- och kon fektionärs
kunder utgjorde sålunda för det typiska företaget i den min sta st orleksg rup
pen, de lbra nsch 1, ungefär 50 och växer seda n upp till nä rm ar e 300 för
t ypföret aget i den stö rsta sto rleksg ruppen. Motsvarande uppgifter för
delbran sch 2, föret ag t illve rkande hu vudsakligen dambeklädnad styger.
var ungefär 200 och för delbran sch 3, föret ag tillverk ande huvudsakligen
filtar och drap erityger, vilka endast sälja till grossister, mellan 25 och 100,
beroend e på storleken.

Fö rsä ljningens sto rlek per kund va riera r i likhet med antalet kunder
mellan olika slag av kunder och även mellan för etag av olika st orlek. Dock
är försäljningen per t extilfabrikant (ko nfekt ionä r) i stort sett av samma
sto rleksordning som försäljningen per grossist.

Försäljningen per grossist plu s t extilfabrikant utgjorde drygt~
kronor för t ypföret aget i den minsta sto rleksgruppen av delbransch 1 och
steg seda n till drygt 20 t usen kronor i den stö rst a st orleksgruppen. Mot
svarande t al, alltså försä ljning per grossist plus textilfabrikan t, var
drygt 15 tusen kronor idelbransch 2 och mellan 2 och 3 t usen kronor i del
bransch 3, som i stort sett icke säljer till textilfabrikanter.

Försäljningen per försäljare varierar från drygt 200 tusen kronor för typ
företaget i den minsta st orleksgruppen till närmare 2 miljoner kronor i
den största sto rleksg ruppen in om delbransch 1. Den var ungefär lika stor
idelbran sch 2. Idelbran sch 3 redovisade företagen slutligen en försälj
nin g per försäljare av mellan 200 och drygt 400 tusen kronor.
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9. Produktionens storl ek per arbetaretimme

Produkt ionen av garn per arbetaretimme va riera r avsevärt mellan
olika företag . För de företag, vilka visade den högst a pr oduktionen per ar
bet ar etimme, låg den ungefär 75 procent högre beträffa nde kardgarn och
dr ygt 100 procent högre beträffande ka mga rn än för de företag, vilka redo 
visade den lägst a produ ktionen per ar betaret imme. Ändå ha de ext rema
vär dena ut eslutits.

Det har tyvä rr icke va rit möjligt att utröna i vilken omfattning denna
varierande produktion per arbetaret imme beror på olika förd elning av
produktionen med hän syn till garne ts grov lek eller kvalitet, vilka faktorer
st arkt påverk a produktionens sto rlek per ar betaret imme. Även i fråg a
om kardgarn, som är avsett huvudsakli gast för vävning av herr- och
överplaggs tyger och va rs grov lek och kvalit et därför torde vara av samma
storleksordning, synes emellert id en avsevärd skillnad föreligga mellan
sto rleke n av pr oduktionen per arbetaret imme hos olika företag . De stö rre
företagen ha högre produktion per arbetaret imme än de mindre men
också län gre till verkningsserier. E n icke obetydlig ökning av produk
tionen per arbe ta ret imme sy nes inträd a vid förlängnin g av till verknings
seriern a.

Ave n produktionen av vävna der per arbe tareti mme variera r mycket
avsevärt , till stor del beroende på olikheten i utf örandet. Antalet skott
per arbetaret imme för företag, tillverkande huvudsakli gen herr- och över
plaggstyger va riera de sålunda, även om ensta ka ext rema värd en ute
slutas, med ungefär 100 procent, d. v. S. företag med den högst a produk
ti onen per arbetar etimme had e du bb elt så hög produktion per arbetare
timme som de företag, för vilka denna var lägst. En svag t end ens kan
iakttagas t ill ökad produktion per arbetaret imme vid ökad föret agsst or
lek. Samtliga mycket små föret ag ha en mycket låg produktion per
arbetar etimme. En viss stegrin g av produktionen per arbetar etimme
vid förlä ngning av tillverkningsserierna kan observe ras . Spridningen mel
lan värde na för olika föret ag är dock mycket sto r , och samvariat ionen
mellan företagsstorlek och tillve rkn ingsseriernas län gd försvårar ytter
ligare an alysen.

Ökningen av pro dukt ionen per arbetaret imme inn ebär givetvis icke en
m otsvarand e sänkning av t illve rkningskost na derna och behöver icke inne
b ära någon kostnadsmin skning. Någon kostnad sundersökning har icke
föret agits.

Kostnadern a för ar bets löner syn es i genomsnitt för alla ullspinnerier
före kriget kunnat uppskattas till något såd ant som hälften av to tala
förä dlingskost nader och för ylleväverier till en fjä rdedel. Skillnadern a i
detta hän seend e mellan olika spinnerier och väverier äro säkerligen mycket
stora.
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II. Den svenska yll eindustrien s utveckling under 1930-tal et1

1. Produktion och import

Den svenska ylleindust riens produktion visade under 1930-talet, sedan
depressionen 1931-1932 övervunnits, en ständigt stegrad kurva fram till
1938, då en icke obetydlig nedgång i produktionen inträffad e, vilken dock
redan 1939 förb yttes i en ny uppgång . Den starka st egrin gen i pr odu k
ti onen av ylleva ror börjad e redan 1932, då den utländska konkurrensen
min skad e efter guldmy ntfote ns övergivande och därmed följa nde gy nn
samma valutap olitiska läge för hemmamarknad sindustriern a. Produk
t ionsstegringen fr. o. m . 1934 synes emellert id i stort sett icke ha varit
lika sto r som ökningen av den inhemska kon sumtion en av ylleva ror.

Den i vikt räknat stark a st egringen av produktionen av kard garn och
yllevä vnader efte r ]930-talets första år fram till 1938 var icke betingad
aven relativ ökning av tillverkningen av grövre garner och tyngre väv
nad er . . Tv ärtom syn es enligt uppgifter från branschen vikten per meter
yllevävnad utom klänningstyger, vilka senare spela en kvantitativt under
ordnad roll, under 1930-t alet ha minskat med un gefär en femtedel. Dels
synes en viss övergång från kardgarns tyger till de lättare kamgarns
t ygern a ha ägt rum och dels torde även kamgarnets och kardgarnets
grovlek i genomsnitt ha minskat.

Yll eindustriens produktion av ullgarn sjönk und er 1938 med icke min dre
än en fjä rdedel och av vävnader med en sjättedel jämfört med 1937.
Produktionsnedgången under 1938 synes icke ha motsvarats av en kon
sumtionsminskning, åt minstone icke på långt när av samma st orleksord
nin g. Den torde ha berott på att det aljhandeln på grund av den under
tidigare år pågåend e relativt starkt st igande försäl jningen äv en antecipe
rat en försälj ningsökning under 1938 och - - i synnerh et som pri sern a på
yll evaror stego - anpassat sina lager därefter. Då konsumtionen mot
slutet av år 1937 och framför allt under 1938 stagnerade, önskade handeln
minska sin a lager. Denna lagerminskning resulterade i en betydande
t emporär min skning av efterfrågan på yllevaror från indust rien."

l Samtliga i denna av delning lämnad e upp gift er är o hämtad e ur kommers kollegii officiella
sta t istik sa mt de n av socia lstyre lsen pu blicera de ,)L önestatistisk_Åisb.ok» . ~ Uppg ifte r äiigaeliae
produkt IO n särrfrTrnpöiTocfieXI)orniii.nas-e;dä-rt~ttrY~kt; i vikt och värde (icke i löpmeter,
kvadratmet er eller skott i fråga om vävna der eller i kilomet er eller medelnummer i fråga om garn).
H äri genom försämras starkt möjli ghet ern a till jämf örelser mellan olika år men synes dock icke
äventyra dessa, då de under olika år tillverk ade eller im porterad e vävnadernas och garnets
beskaffenhe t (tä the t, bredd , grovlek etc.) van ligen förändra s lån gsamt och skillna derna mepan
de und er olika år t illverkad e eller imp orterade kvan titet ern a vävnader och garn vanl igen .är o
stora . Man sy nes därför t rots allt ku nna erhå lla en t ämli gen god bild av in dust riens utveckling
un der 1930-t alet.

2 Angående kons um tio nsutvecklinge n un der 1930-t alet, se v idare kapite l 10.
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Utvecklingen av produktionen inom olika delar av ylleindustrien har
icke varit enhet lig. Den inh emska tillverkningen av kardgarnsvävnader
torde ha st igit långsammar e än tillverkningen av kamgarnsvävnader
att döma av uttalanden från branschen. Samtidigt har produktionen av
kamgarn minskat efter år 1934, medan en nära parallellitet förelegat mel
lan produktionsutvecklingen för kard garn och kardgarnsvävnader.

Imp orten av yllevävnader, som sjönk my cket kraftigt efter 1931, visade
en synnerligen stark ökning från 1934. Då av allt att döma den alldeles
övervägande delen av de importerade yllevävnaderna ut göres av kam
garnsvävnader, har den st örr e delen av ökningen i konsumtionen av ylle
vävnader fallit på dessa.

Det har icke varit möjligt att skilja mellan civila och militära tillverk
ningar. Då den militär a till verkningen varit relativt obetydlig före 1940,
inv erkar detta dock litet på jämförbarheten mellan uppgifterna.

Vidståend e diagram illustrerar konsumtionen, produktionen och netto
1 mp orten 1929-1939 av kamgarn och kardgarn samt yllevä vnader därav
utom maskinfilt. Fö r att bättre åsk ådliggöra utvecklingen har diagrammet
utförts i halvlogaritmisk ska la.1

Produktionen av kamgarns- respektive kardgarnsvävnader (alla ylle
vävnader utom maskinfilt) har beräknats genom att yllev äveriernas för
brukning av kamgarn under respektive år reducerats med den s. k. väv
ningsförlust en, varefter åte rst oden skulle utgöra produktion av kam
garnsvävnader under förutsättning att endast kamgarn användes för
tillverkning av sådana vävnader och att ylleväverierna icke förbrukade
kam garn för annat ändamå l än för tillverkning av kamgarnsvävnader.
Avvikelserna från nämnda förutsättningar synas vara så små att de sakna
betydelse för bedömande av produktionens st orlek. Produktionen av kard
garnsvävnader har beräknats helt enkelt såsom skillnaden mellan pro
duktionen av alla yllevävnad er utom maskinfilt enligt industristatistiken
och den på nyssnämnda sätt uppskattade tillverkningen av kamgarns
vävnader.

Uppgift er om produktionen av kammad ull (tops), som är ett viktigt
halvfabrikat, finnas endast för åren 1936-1938 samt 1940 och ha därför
icke kunnat medtagas.

För att illustrera den sannolika utvecklingen av konsumtionen under
1935-1939 har på fri hand i diagrammet en lån gstreckad linje inlagts
utvisande den sannolika konsumtionsutvecklingen. Skillnaden mellan den
långstreckade och den heldragna , svarta linj en beror på lagerförändringar.

l Genom den hal vlogari tmiska skalan återgivas sa mma relat iva (sproce nt uella») förändrin gar
i lid en med sa mma lutning av kurvorn a. ,,-
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Diagram 16. Konsumtion, inhemsk produktion och nettoimport av ullgarn och yllevävnader
1929-1939.

Halvlogaritmisk skala.
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2. Produktivitet m, m.

Utvecklinge n av den svenska ylleindus trien under pe rioden 1924-1939
illu strera s av t v å diagra m på omst åe nde sido r, det ena avseende ullgarn,
det a ndra yllevävna de r. Di agrammen visa dels utvecklingen av de pro
ducera de kvantiteterna, produktions apparatens storlek , a ntal arbe t s
st älle n och a ntalet arbetare t immar och dels några jämf örelsetal såso m
producerad e kvantitet er per arbetsställ e och per maskinenhet-, antal
mask inenheter per arb etsställe sa mt antal arbetaretimmar per maskin
enhet och produktion per arbetaret imme. I diagrammen har utvecklingen
beskrivits genom anvä ndande av relativt al, v arvi d 1929 satts lik a m ed 100 .
Respekt ive vä rden ha även a ngivits för år 1924 m en icke för åren 1925
1928. Nedan r edogöres endast för utvecklingen 1929-1939, »perioden».
Som bil aga å terfinnes sist i de nna avde lning en t abell, som vi sar utveck
lingen i abso luta t al och något m era detaljerat än dia gr ammen .

Såväl antalet självstä ndiga spi nn eri er som antalet arbe tsställen, vid
vilka spinning utför es, har sjunkit lik som antalet k ombinerade fabriker,
d. v . s. för etag, vilka både spinna och väva . Antalet självständiga väve
rier har däremot st igit betydligt, medan antalet arbetsställen vid vilka
väv ning utföres förblivit un gefär oförä ndra t. Tot alproduktion en sj önk
sa kta under sen are delen av 1920-tal et och bö rjan av 1930-talet för a t t
därefter st iga my cket hastigt till 1938, då en tillfälli g men my cket kraftig
avmattning inträffade.

P roduktionsstegringen under 1930-talet utfördes av en produktions
appa ra t , som var un gefär oförä ndra d i fråga om antal a nvända spindla r och
minskat med un gefär en tiondel i frå ga om antal a nvända vävstolar. Ök
nin gen av produktion en åstadko ms geno m en avsevärd ökning av pro
duktionen per arbe tsställe liksom av produktionen per spindel och, i
ä nnu högr e gra d, per vävs t ol. Ökningen uppgick t ill fy rt io resp ektive
sext io procent fr ån 1929 till 1937 i vikt räknat. P roduktionen av garn
och vävna de r per arbe taretimme ökade också starkt eller m ed un gefär
tretti o procent både i fr åga om ga rn och v ävna der .s

Produktionsminskningen under 1938 åtfölj des aven betydande nedgån g

l D. v. s. använda sp indlar respektive vävstol ar .
2 Andra yllevävn ad er än klä nningstyger synas, som t idigare framhållits, enlig t uppgifter

fr ån branschen under 1930-talet ha mi nskat un gefär en fem t edel i vik t per meter. Detta innebär
att pro duktionsökninge n per arbe t sställe, vävsto l respektive arbe tareti mme är betydligt stö rr e
än vad här visas . Detta gäller också beträffand e garn , va rs grov lek minskat.

Ökningen av vävnadsproduk tionen per arbetareti mme un derskattas något med an ök
nin gen av garnproduktio nen per arbe tareti mme öve rska ttas något , emedan spinne rierna under
1930-talet i st or utst räcknin g övergått till spolning , vilk et ka n säg as innebär a att ett arbets 
mom ent överflyttas från spinneriet till väver iet. Emedan olika för etag klas sificer a arbetskra ft en
i egentliga fabriksa rb etare och övri ga arbetare på olika sätt - men av allt att döma kon sekvent
under olik a år - är den redovisad e ab soluta st orleken av garn respektive vävna dsprod uk tio nen
per arb et aretimme osäker, medan utvecklinge n däremot redovisas rikt igt med und ant ag för
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av produktionen per spindel och vävstol, medan produktionen per arbetare
timme minskade relativt litet, med fem pro cent i fråga om ga rn och tio
procent i fråga om vävnader. Orsak en till nedgången av produktionen
per spindel respektive per vävstol syn es ha varit att produktionsappa
raten hållits igång kor tare tid. Produktionen per spindel respektive
per vävsto l har nämligen beräknats helt enkelt genom att divid era de pro
ducerad e kvantitet ern a med det redovisade antalet använda spindlar
respektive vävstolar - oavsett i vilken omfattning dessa anvä nt s. Lika
led es syn es en stor del av ökningen av produktionen per spindel re
spekt ive per vävstol und er börj an och mitten av 1930-talet delvis bero
av et t bättre utnyttjande av maskinparken. Av diagrammen fram går
sålunda att a nt alet arbet aret imma r per spindel och vävst ol öka t avse
värt under 1932-1937, då också såväl totalproduktionen som produk
tionen per spindel och vävstol st eg kraftigt.

Under kriget har en avsevärd rationalis ering av produktionen av kard
garn sk ett genom att hastighet en i kardverken kunnat ökas . Denna har
ungefär fördubblats.

Övergån g från selfaktor- till rin gspinning innebär ungefär en fördubbling
av produktionen per arbetaret imme i själva spinningen. De båda pro
cesserna ge emellertid olika garn .

Stegringen av produktionen per arbet aret imme kan icke förklaras av
förändringar i arbetskraft ens sammansättning, då några st örre sådana
icke ägt rum under 1930-talet. Av samtliga arbetare! utgjorde sålunda
under hela perioden kvinnor över 18 år ungefär sextio pro cent i spinne
rierna och t vå tredj edelar i väv eriern a med någon st egring under perio
den. Antalet arbetare under 18 år sjönk under perioden i spinnerierna
ungefär lika mycket som antalet kvinnor över 18 år ökade, medan föränd
ringarna voro mycket små i väverierna. Det relativa antalet vuxna
manliga arbetare var ungefär oförändrat. Det st eg dock något i väv erierna.

vad som fr amh ållits i föregåend e mening. Garnprodukti one n per ar betaret imme red ov isas över
lag nå got för låg, emedan även arbetskrafte n för ka mning medtagit s vid beräk ningen av antalet
arbet areti mma r. Anses kamning ing å i garnprodukt ionen gäller mots atsen, då endas t en del
garn kammas in om landet.

l I indust r istatist iken (kommersk olleg ium) redovisas enda st an ta let ti mmar för »vid fab rik a
ti on en sysselsatta arbet are exklusive hernarb et are»samt för »övriga arbe ta re», Någon vidare upp
delnin g på olika arbet areka tegorier finnes icke, endast an talet arbetare i dessa.

Förändringar av arb et skraftens sammansättnin g ha i det följand e beskrivits geno m angiva nde
av de relativa förändringarn a i antalet arbetare i olik a kategorier. Då skillnaderna i ant alet ar
bet aretimmar pe r år och arbetare mellan olik a kategorier vo ro i de t närmas te lika stora under
hela undersökningsperioden (1929-39) har totala an t alet arb etaretimmar i olika kategori er för
ändrat s i samma gra d som anta let arbeta re . Uppgift er om an t alet arbeta re ti mmar per år för
arbeta re i olik a kategorier ha hämtats ur Lön est atist isk Årsbok , publicerad av Socialstyr elsen.
Dessa upp gifter omfatta icke alla företag men synas ha god re prese nt ativite t . Antalet arbet ar e
timmar per år är u ngefär det sam ma för alla arbetarekat egorier. F ör arbet are under 18 år re do
visas dock något lägre anta l timm ar per år .
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Diagram 17. Den svenska ylleindustriens utveckling 1924-1939. Spinnerier-garn .
Index: 1929 = 100.

Här angivna uppgifter återfinnas absoluta tal för flertalet år tabell, som återfinnes som bilaga sist
i denna avdelning på sid. 189.
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Diagram 18. Den svenska ylleindustriens utveckling 1924-1939. Väverier-vävnader.
Index: 1929 = 100.

Här angivna uppgifter återfinnas absoluta tal för flertal et år tabell. som återfinnes som bilaga sist
j denna avdelning på sid. 189.
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Antalet av öv riga arbet ar e, d. v. s. andra än egentl iga fabriksarbetare,
utförda timmar steg myck et starkt under 1930-talet . Det något mer än
fördubblad es mellan 1929 och 1939, men utgj ord e dock mindre än en
ti ond el av samt liga inom ylleindust rien utförda arbetareti mma r. Då
»övriga arbe tare» till stor del justera, reparera och und erh ålla maskiner
är det naturligt att dessas an t al stiger, då produkti onen rationalis eras.'

På grund av den bri stfälliga statisti ken är det icke möjligt att angiva
i vilke n utsträckning övri ga arbet are äro att hänf öra till olika delar av
ylleindustrien. Vid beräkningarna ha därför övriga arbetare ick e med
tagits . Detta inverk ar emellertid mycket litet på dessa. E n fördubb
ling av antalet övriga arbetare innebär icke stö rre ökning av a ntalet
arbetaretimmar än med kn appt fem pro cent.

Samma nfattningsvis må fram hållas att ylleindust riens utvecklin g under
1930-t alet båd e absolut sett och i jämförelse med senare hälften av 1920
talet kännet ecknas aven betydande ökning av produkti onen vid ungefär
oförändrat antal arbet sställen, något minskad produktionsapparat och
en måttlig ökning av antalet arbetareti mma r i vä ve rierna . Under 1936- 
1937 stagnera de produktionsökningen liks om stegrin gen av till verkningen
per spindel och vävstol respektive per arbet aretimme. Under 1938 sjönk
produktionen starkt och samt idigt sjönk produktionen per spindel och
vä vsto l men endast obetydli gt per arbe tare timme. Den i det följ ande
an vända undersökningsp eriod en, 1936-1938, utmärker sig sålunda för
i åt skilliga avseenden stabila förh ållanden och synes var a t ypisk för indu
st riens läge efte r expa nsionen och rationalis eringen under börj an och
mitten av 1930-talet, om man bortser fr ån den starka nedgån gen av t ot al
produktionen under 1938. Denn a synes dock icke mera avsevärt ha på
ve rka t produktions- och distributionsstrukturen .

F ör att ytterliga re belysa und ersökningsperiodens lämplighet kommer
i nästa avdelnings första av snitt produktionsförän dringarna under åre n
1936, 1937 och 1938 att närmare undersökas.

1 Den relativa öknin gen av antalet övriga arbetare sy nes hu vudsakligen vara ett uttryck
för öka d specialisering av arbe t skra fte n och öka d ma skin iserin g.
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B ilaga 1 (löpande nr 1)

Utvecklingen a bsoluta tal.

Kvanti-
t ets- 1924 1929 1932 1935 1936 1937 1938 1939

grund

Ullspinnerier :

Antal arbetsställen .. .... st. 106 96 90 88 88 88 84 87
Antal självständiga spin-

nerier .. . . .. . . . . ... . .. st. 36 31 27 26 26 24 22 25
An tal använda spindlar . . 1 000 st. 257 245 253 247 242 240 230 229
Tillverkad viktsmängd garn ton 11 746 10327 9628 12266 13291 14043 10540 11 673
Antal arbetaretimmar .. .. 1000st. 9160 8154 7413 8132 8315 8305 6575 7335
Tillverk ad viktsmängd garn

per arbetsställe ... ... . ton 111 108 107 139 151 160 125 134
Antal använda spin dlar per

arbetsställe . . . . . . ... . . st. 2420 2549 2809 2803 2750 2726 2738 2633
Tillverkad viktsmängd garn

per använd spindel .. . . kg . 46 42 38 50 55 59 46 51
Antal arbetaretimmar per

använd spindel. . . . . . . . st. 35,G 33,3 29 ,3 33,0 34,4 34,G 28,G 32,0
Tillverkad viktsmängd garn

per arbetaretimme .. .. . kg . 1,3 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,6 1,G

Ylleväverie r :

Antal arbetsställen .... . . st. 96 97 92 87 92 98 94 100
Antal självständiga väve-

rier . .. .. ..... . . . . . . . . st . 21 19 19 18 21 23 22 25
Antal använda vävstolar .. st. 4450 4686 4100 3900 4051 4175 3917 3983
Tillverkad viktsmängd

vävnad . . .. .. . . . . . . . .. ton 8465 8119 7903 10075 11 308 11435 9374 10537
Antal arbetaretimmar ... . 1000st. 13447 12 897 11 639 13913 15089 14701 12752 13765
Tillverkad viktsmängd

vävnad per arbetsställe ton 88 84 86 116 123 117 100 105
Antal använda vävstolar

per arbetsställe .. . . . . . . st. 46 48 45 45 44 43 42 40
Tillverkad viktsmängd

vävnad per använd väv- kg . 1902 1733 1 928 2583 279 1 2739 2393 2645
stol .. . . . . . , . . . . .. .. . .

An tal arbetaretimmar per
använd vävstol . . . .. . . . 1000 st. 3,0 2,8 2,8 3,6 3,7 3, 5 3,3 3,5

Tillverkad viktsmängd
vävnad per arbetare-

timme . ... . . . . ... . . . .. kg. O,G O,G 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8

K ombinerade fabriker .. . st. 61 57 53 51 52 53 52 51
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III. Den svenska ylleindustriens produktionsförhållanden och

produktionsstruktur'

Med undantag för den inledande redogörelsen för den använda under
sökningsperiodens lämplighet ur olika synpunkter är utredningen angå
ende produktionsförhållandena och produktionsstrukturen disponerad
på så sätt, att an alysen övergår fr ån stora till allt mindre kategorier .

Den svenska ylleindustriens utbyggnad i förhållande till den inhemska
. konsumtionen, förekomsten av integration mellan ylletillverkningens

olika led och det inb ördes storleksförh ållandet mellan olika produktions
och distributionsled kunna alla sägas beskriva produktionsförhållandena
och produktionsstrukturen ur olika synpunkter i stora drag. Fördelningen
av produktionen av garn på olika för etag behandlar fortfarand e st rukt uren
för industrien men går dock in på mindre grupper av företag.

Ylleväveriernas produktionsstruktur börj ar med en analys av den
totala inhemska prod uktionens förd elning på olika varugrupper och varu
slag, d. v. s. i mindre kategorier än de tidigare behandlad e. Därefter ana
lyseras totalproduktionens fördelning på företag av olika storlek och sist
följ er en redo görelse för differentieringen av produktionen hos olika grupper
av väverier och individuella väverier.

I nästa avdelning analyseras distributionsstrukturen för industrien,
där efter för mindre gru pper av företag och för individuella företag. Även
sambandet mellan produktionsstrukturen och distributionsstrukturen be
handlas i denna avdelning. Två betydelsefull a komponenter, som hänförts
till produktionsstrukturen. antal tillverkade mönster (»varusortimentets
storlek») och antal tillverkade meter per mönster (tillverkningsseriernas
jgenomsnitts-jlängd) beröras endast i nästa avdelning i anslutning till
redogörelsen för distributionsstrukturen.

Samtliga i denna avdelning (III) behandlade frågor ang ående pro
duktionsförhållanden och produktionsstrukturen avse åren 1936-1938.

1 På uppdrag av Tull- och Tr aktatkommitten verk st älld es eft er förra världskriget en ut
redning angående ylleindust r iens pro du kt ionsförhå llanden. Syftet dä rm ed var att skapa möj
lighet er för bed ömande av ylleindustriens tullskydd . Ut redningen, som avser läget före förra
världsk riget , lämnar hu vudsakli gen en kortfattad redogörelse för ylleindust riens råv ar or,
»t.eknologi», en samma nställning av företagen i vi ssa t ekni ska hu vud grupper och dessa i stor
lek sgru pper sa mt ett försök till jämförclser mellan produk tio nskost naderna i Sverige och ut
landet med st öd a v ett fåtal enligt uppgift representativa data. Utre dningen synes ick e ha
någon ak t ualitet för här föret agen utrednin g.

K. -G. Ha gström , Ylleindustriens produktionsförhålland en, Tull- och Tr aktatkommittens ut
redningar och betänka nden, XXVII , S. O. U. 1924: 35, St ockh olm 1924.
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1. Undersökningsperioden

Både med hänsyn till uppgiftsmaterialets beskaffenhet! och med hän-o
syn till önskvärdheten att undersöka strukturen inom hela textilindustrien
under samma tidsperiod, torde undersökningsperiod en 1936- 1938 få
anses vara den lämpligaste. Denna tidsperiod synes för textilindustrien
över lag ha utgjort de sista åren med »normala. förh ållanden, ehuru säker-,
ligen utvecklingen eft er 1938 inneburit sådana förändringar att någon
åte rgång till »norrnala. förhållanden (1936-1938) icke kommer att ske.
F ör ylleindustriens del inträffad e, som tidigare framhållits, en delvis stark
produktionsnedgång und er 1938, vi lket medfört att 1936-1938 var en
sämre und ersökningsperiod för ylleindustrien ä n för övriga t extila indu
st rier.

Nedgången i ylleväv eriernas produktion mätt i antal skott, vilket ut
gör bästa tillgängliga mått härvidlag, var mindre än produktionsned
gå ngen mätt i antal ton beroende på övergången till lättare vävnader.
Mätt i antal skott var produktionen en procent högre 1937 än år 1936
och 10 1/ 2 procent lägre 1938 än 1937 (i vikt räknat cirka 17 pro cent).
Avmattningen i produktionen var emellertid my cket ojämnt förd elad .
Produktionsnedgången synes ha varit störst beträffande artiklar, på
vilka handeln tidigare ökat sina lager, och större på kardgarnstyger än
kamgarnstyger på grund av förändringarna i mod et.

l nedanst ående tabell har angivits produktionen, mätt i antal skott,
under 1936, 1937 och 1938 samt i medeltal 1936- 1938 fördel ad på vissa
huvudgrupper. Arsprodukt ionen 1936-1938 har betecknats med 100
och de ind ividuella år ens produktion äro angivna i relation därtill.

1936 I 1937 I 1938 1936-1938
Varu grupp

Arsprodukt ionen 1936-38 = 100 Milj. skott

K ardgarnstyger .. . . . . . . .. . . . . . . . . 104,2 110,4 85,4 13274
Kamgarnst yger . . .. . ... . . ... ... . . 108, 8 101, 3 89,9 13558
K onst silk et y ger ann at än fod er .. .. 104, 3 96,7 99,0 4 545
Konst silk efoder m . m. . . . . ... . .. . . 94,2 102,7 103,1 6974
Vävda filt ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,5 102, 8 100,8 1689
Övrigt . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ... . ·1 97,2 99,4 103,4 527

Summa . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 103,0

I
104, 0

I
93,0

I
40567

(Maskinfilt . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. 105,6 115,4 78,9 961 ton)

Kardgarnstyger utgöra i huvudsak vinteröverrockstyger, kostym- och
byxtyger me n även vissa sommaröverrockstyger och små kvantiteter andra
t yger. Kamgarnstyger utgöras till största delen av kostym- och byx-

l Uppg iftsma te ria jet h ar diskuterats i vart och e tt av de följand e avsnit te n för sig .
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tyger men även i sto r utst räckning av trenchcoat- och gabardintyger samt
klänningstyger. Under »övrigt» inbegripes en mycket liten kvantitet,
huvudsakligen specialvävnader. Beteckningen av övriga grupper to rde
a ngiva vad dessa inn efatta. I bilaga 1 till denn a avdelning har angivit s
vilka va ruslag , som hänfört s till de olika hu vudgru ppern a, samt ant alet
skott per met er, vilket använts såsom norm vid uträkningen av antalet
skott.

Produktionsutvecklin gen under 1936-1938 för olika va ruslag inom
varje va rugrupp är relativt enhetlig. Dock förklaras mera än t vå tredj e
delar av produktionsnedgån gen mellan 1936 och 1937 för kamgarnsväv
nader av tillverkningsminskningen för trenchcoat- och gab ardintyger,
som utgjord e icke min dre ä n ungefär fyrtio procent, samt en betyd ande
del av produktionsnedgången för kamgarnstyger mellan 1937 och 1938 av
t illverkningsminskningen för klänningstyger av kamgarn.

In om ram en för här anförda t endenser i produktionsutvecklingen sy nes
utvecklingen av de individuella företagens tillverkning va ra t ämligen
enhet lig. E ndast i undan t agsfall, vilk a sak na betydelse för helhetsbilden,
sy nas mera anmä rkningsvärda avvikelser mellan de in dividuella föret agens
produktionsutvecklin g och den allmä nna produktionsutvecklingen ha
förekommit. Det är därf ör icke sannolikt att produktionsstru kturen, redo
visad med utgån gspunkt exempelvis enda st från 1936 och 1937 års uppgif
ter, skulle visa en nämnvärt annorlunda bild av läget än produktionsstruk
turen un der den anvä nda un dersökningsperioden, åren 1936-1938.

2. D en sve nsk a ylleindustrien s utbyggnad i förhållande till den

sv enska konsumtionen

I detta av sni tt behandlas den svenska ylleindust riens grad av sjä lv
försörjning i förh ållande till kon sumtionen och den industriella förbruk
nin gen und er åren 1936-1938.

Produktionen plu s nettoimporten av färdiga var or har an tagits överens
stämma med konsumtionen av ylleva ror under hela period en 1936-1938.
Man t orde nämligen kunna antaga att lagerökningen un der 1936 och 1937
ungefärli gen mot svarar lagerminskn ingen under 1938, varigenom event uella
skillnader mellan konsumtionen und er 1936-1938 och produktionen plus
importen under samma period på grund av lagerförändringar i stort sett
elimineras . Möjligen var lagerminskningen und er 1938 stö rre än lagerök
ningen under 1936-1937, varigenom konsumtionen und er period en und er
skattats.

Neda n red ovisas dels t otalförbrukningen av olika slag av vävn ader,
trikåvar or, mattor et c. samt av olika slag av ullgarn och kammad ull och
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dels den inhemska produktionen av motsvarande artiklar, allt uttryckt i
ton . Därjämte har angivits den s. k. »sj älvf'ö rs ör jningsp rocenten», d . v . s.
hur många pro cent av totalförbrukningen inom landet den inhemska
produktionen motsvarar, ävensom den pro centuella ökning av den in
hemska produktionen, som behövs för ernående av full sjä lvförsörjning.
I totalförbrukningen, som alltså överensstämmer med »k onsumtionern
för artiklar, fä rdiga för konsumtion, har inbegripits hela den kvantitet
halvfabrikat av olika slag, som skulle åtgå vid en produktion motsvarande
hela den inhemska konsumtionen. I den totala förbrukningen av kam
garn har exempelvis inräknats icke endast åtgången av garn för tillverk
ning av inh emska vävnader och trikåvaror av kamgarn m. m. samt han
delsgarn, utan äve n det kam garn, som beräknats ingå i impo rterade klä
der, vävnader, trikåvaror et c. Vid beräkningen av förbrukning en av
kammad ull har på samma sätt medräknats hela åtgången därav i allt
kamgarn, som ingår i totalförhrukningen.!

I omståend e tabell redovi sas, förutom i omstående diagram angivna upp
gif ter, även total förbrukning och inhemsk produktion under ett genom
snittsår 1936- ·-1938 i absoluta tal samt 'den pro centuella ökning av den
senare, som skulle behövas för uppnående av full sjä lvförsörjning.

l Vid beräkningen av de i helfabrik aten in gåend e kvantitetern a halvfab rik at av olik a slag
ha följand e på basis av upp gift er fr ån brans chen beräknade omrä knings ta l anvä nt s.

En viktsenh et mot svarar nedan angivna viktsenh et er.

Yllekläd er, färdi ga och halvfabrikat. . . . . . . . .. 1,0 vävnader"

Trikåv ar or av kam garn 1,10 kam garn
» ka rd garn 1,1 5 ka rdgarn

K am garnsvävnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 08 kam garn
j( ar dgarnsvävnad er 1,25 kardg arn· ·
Mattor , , 0,75 kardgarn***
Pressduk och maskinfilt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,2 5 kardgarn
K am garn 1,0 9 kammad ull
K ar dgarn för vävna der 0, 39 ull + 0,72 an-

nat ull materia l
l) st rumps to lsa rbete n 0,55 ull + 0,56 an -

nat ullmaterial
l) pr essduk och maskinfilt. 1,11 ull

K ammad ull 1,17 t vättad ull
Tvättad ull 1,65 otvättad ull

* »Sk är ningsavlallet » an ses motsvar as av fodervaror av anna t än ylle.

** I den inh em ska produktionen av kardgarnsvävn ad er har på basis av upp gift er i K ommer
siella Meddelanden ang ående yll eindustriens förbrukning av olika slag av garne r 700 ton bom
ullsgarn beräknats ingå.

*** 2/5 av mat erialet har an setts utgöra anna t än ullgarn.
Produktions- sa mt import- och expo rtuppgift er ha hämt at s ur av kommerskollegium pu

bli cerad statis ti k.
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Diagram 19. Självförsörjningsgraden för y/levaror.

Den svenska produktionen av yllevaror (he/- och halvfabrikat samt råvaror) i procent av tota/förbruk
ningen 1936-1938 - i vikt räknat.

Ökning i % av
Total förbr uk-

Inh emsk pro- Sjä lvförsör j- inhemsk pro-
n ing (.Ko nsum' d ukt ion förVarus lag

ti on»)
d uktlon ningspr ocent

uppnående av
(3 i % av 2) -sj älv t örs ör j-

Ton Ton ning»

1 I 2 I 3 I 4 I 5

Trik åvaror .... ... . . . .. . . . . .. .. .. 2575 2145 83 20
Mat tor . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 570 340 22 362
Kam garnsvävnader oc h -Iilta r , . . .. 4320 2 540 59 70
K ard garnsv ävnad er och -Iiltar ... . . 7 105 6 990 98 1
P ress- och m ask infilt . . . . . . . . . . . .. 570 835 147 - 32
K amgarn ••• ••• • • • • • • • • • • ••• •• o. S 200 3360 41 144
Ku rdgarn . . . . . . . ... . .. . . .. . . . .. . 10400 9 360 90 11
Kammad ull .. . . . ., . .. . . . . . . . .. . . 8 900 1 240 14 620

De i t ab ellen angivna siffrorna äro ganska approximat iva dels på grund
av de med nödvändighet un gefärliga omräkningsta len och dels på grund
av ofullständigheterna i den officiella imp ort- och produktionsst at istiken.
Sålunda har den produ cerade kv antitet en kar dgarns- respektive kam-
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garnsvävnader måst uppskattas bl. a. med ledning av uppgifter i K om
mersiella Meddelanden angående yll eväveriernas förbrukning av kardgarn
och kamgarn m. m. Av importen av yllevävnader under rubriken »övriga
vävnaden> i den officiella handelsstatistiken har gissningsvis 115 ton av
1 415 ton antagit s utgöra kardgarnsvävnad er. Riktpunkten för denna
bedömning har varit den jämförelsevis obetydliga kvantiteten importerade
tunga vävnader, vilka troligen äro kardgarnsvävnader. Handelsgarn av
kamgarn har med ledning av jämförelser mellan industriens ga rnförbruk
ning och den totala tillförseln av garn till den svenska marknaden upp
ska ttats vara av storleksordningen 1 200 ton och av kardgarn 300 t on.

Som framgår av vid stående diagram och tabell är den svenska ylle
industrien synnerligen ojä mnt utbyggd i förh ållande till den svenska kon
sumtionen av yllevaror. I stort sett faller »sj älvförsör jningsprocent en.
från färdiga varor i hastig takt ned mot lägre produktionsstadi er. Detta
gäller också om man i jämförelsen även innesluter färdiga plagg av huvud
sakligen ylle, för vilk a den inhemska produktionen motsvarar 98-99
pro cent av konsumtionen samt ullen, vars förbrukning endast till 2-3
pro cent täckes av den inhemska produktionen. Däremot motsvarar den
svenska totalförbrukningen av annat ullmaterial än ull i stort sett den
inhemska produktionen, ehuru av olika skäl under normala förhållanden
samtidigt en betydande import och export av annat ullmaterial än (ny)
ull äger rum.

Särskilt iögonfallande är den avs evärt högre självförsörjningsgraden
för kardgarn än för kamgarn. Produktionen uppgick till 90 respektive
41 procent av t otalförbrukningen. Skillnaden i sjä lvförsörjning torde bero
dels av de större svårigheterna att standardisera kardgarnet och dels av
dettas relativt högre tullskydd. Bidragande har kanske också varit ah
kamgarnsproduktionen synes vara bättre ägnad att drivas i förhållandevis
st ora enhet er än produktionen av kardgarn och därför ha fördelaktigare
produktionsbetingelser i länder med stor marknad.

Den i förhållande till förbruk ningen starkt begränsade svenska produk
tionskapacitet en för kamgarn har under kriget medfört en mycket be
svärande trång sektion och synes även i tider, då avspärrning icke råder,
kunna innebär a av sevärda olägenheter.

P å grund av den svenska ylleindustriens olika utbyggnad i olika pro
duktionsstadier är givetvis den industriella förbrukningen av halvfabrikat
väsent ligt mindre än totalförbrukningen (konsumtionen). Nedan har för
ett genomsnittsår 1936-1938 på ny ss angivna sätt beräknats förbruk
ningen av ullgarn och kammad ull i den svenska industrien ävensom av
handelsgarn. Därjämte har an alogt med föregående tabell den »indust riella
sj älv försör jningsprocent en- uträknats, d. v. s. det antal pro cent den in
hemska produktionen utgör av den industriella förbrukningen plus han
delsgarn.
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F örbrukning i Ök ning i %
»In d ust rlel l av inhemsk

inhemsk in d u-
Inhem sk pro- sj älvf örs ör j- produktion fiir

Var uslag st ri samt han- uppnående av
de lsg arn

d uktion n ing r (3 i% in du st ri ell
av 2) sj å lvi örs örj -

Ton Ton ni ng

1 I 2 I 3 I 4 I 5

Kamgarn . ... .. . ... . . ... . .. . 6110 3360 55 82
Kardgarn ... .. . . . .. .. . . ... . . 9550 9360 98 2
K am mad ull . . . . . . ... . .... . . 6650 1 240 19 437 l

Grad en av sjä lvförsörjning för av ylleindust rien tillverkade hel- och
halvfabrikat har ova n redovisats genom att jämf öra genomsnit tl iga års
förbrukningen och årsproduktionen 1936-1938. Om såsom utgån gspunkt
för den inhemska produktionen i stället tages år 1937, då ylleindust rien
up pnådde sin hittills högsta fredsproduktion och som därf ör är ett bättre
uttryck för industriens kapacit et und er normala förh ålland en, skulle gra
den av sjä lvförsörjning bliva högre. Den skulle öka med ungefär en tion
del. Skillnaden mellan en på detta sätt beräknad »självförsörjningspro
cent» och den ovan beräknade är emeller t id i fråga om relati onerna mel
lan olika produktionsled t ämligen obet ydlig och komm er endas t litet att
påverka den erhå llna bild en av den sve nska ylleindust riens betyd else för
täckande av det svenska beh ovet av yllevaror.

3. Förekomsten av integration mellan tillverkning av garn och till
v erkning av vävnader

Som framgår av föregående avs nitt t äckes endas t 55 procent av indu
striens förbruk ning av kamgarn genom inhemsk produ ktion men av kard
garn praktiskt t aget helt och hållet eller 98 procent. Samtl iga störr e
förbrukningskategori er äro i hög grad beroend e av import för att t äcka
förbrukningen av kam garn. Av nedanståend e t ab ell över den årliga för
brukningen av ullgarn 1936-1938, uttryckt i ton, framg år at t när
mar e två tredjedelar av ylleväveriern as förbrukning och drygt hälften av
trikåfabrikern as förbrukning av kam garn 1936-1938 utgjordes av im
porterat garn. Då förbrukningen av kardgarn endas t i mycket obet ydlig
utsträckning t äckes av importerat ga rn ha imp ortsiffrorna icke särskilt
omnämnts. Samtliga siffror äro hämtad e ur av kommerskollegium publi
cerad statistik.

l Fö r till godoseend e av de svenska kamgarnsspinneri ern as förb rukning av k ammad ull
sk ulle den inhemska produk ti onen där av behöva öka s med 195 procent.
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K amgarn K urdgarn

Totalt I Därav import Tota lt

Bom ullsv äv er ier .. . . .. .......... .. . .. . 203 110 117
Ylleväverier . . ... .. . . . . ... . . .. .. . . . .. 3033 1 986 8860
Tr ikåfabriker .... . . .. . ... . . . ... .. . . . . 1 706 821 191
Övriga föret ag . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 19 74
Su m ma för brukning inom industrien .. . 4965 2 936 9242
F ör bruk ning utom indust rien +- lager-

förändring . .. . . . . .. . ... . . . .. . . . . . . 1200 36 1

Det in om landet framställd a kam garnet tillverkas i viss utsträckning
av företag, vilka icke samt idigt driva egna väverier. Det är icke möjligt
att med ledning av den officiella industristatistiken få några noggrannar e
uppgifter angående st orl eken av den kv antitet kamgarn, som förbruka s
in om de pr oducerande företagen. Uppgifter föreligga nämligen enda st om
sto rleke n av pr oduktionen »Iör vid are bearbetning vid fram st ällning sverket»,
varmed avses endast så dan produkti on, som utföres i samma produktions
enhet i »lokal menin g», m edan hänsyn till den eko nomiska företagsen
heten icke t agits. Då det ur här berörda synpunkter är tämligen likgiltigt
huruvid a det inom ett föret ag fram st ällda garn et förbrukas in om samma
byggnad eller industriområde eller inom ett samma företag tillhörigt
v äveri, som ligger på något avst ånd från spinneriet , har uppgiften att
endas t un gefär en fjärdedel av to t ala kamgarnsproduktionen vidare be
arbetas vid »eget fram ställningsverk» enda st intresse såsom en minimi
siffra.

I fråga om kardgarn t äckes un gefär 98 procent av förbrukningen av
in om det egna företaget tillverk at garn med samma reservationer för
beräkningssättet som i fråga om kamgarn.

För att erhå lla en uppfattning om förekomsten av integration mellan
olika led av ylleindust rien ha företagen klassificerats eft er integrations
förhållanden. Därvid har hänsyn icke t agits till eventuell tillverkning av
annat än yllevaror inbegripet trikåvaror av yll e. Omstående dia gram
över antalet föret ag i olika »integra t ionsgrupper. torde angiva vad som
avses utom beträffande »väverier som förbruka m era respektive mindre
ä n eget garn». Hit ha hänförts företag, vilka under 1937 och 1938 förbru
k ad e uppskattningsvis minst tio procent m era resp ektive mindre än inom
företaget fram st ällt ga rn av samma slag. Är skillnaden mellan produktion
och förbrukning mindre ha föret agen angivits vara kombinerade spinnerier
och väverier.

Siffrorna inom cirklarna an giva ant alet för etag med den integration,
som vis as av linjerna till kvadraterna. Det finns t. ex . t vå föret ag, vilka
tillverk a kam - och kardgarn (cirkeln mitt på dia grammets höjd längst till
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Kardgarn s
spinner i

Kamgarns 
spinneri

Ka mgarnsväver i

Kardgarnsväveri och -spinner i
med mindre förb ruk ning än
produ ktion av kardgarn

Kardgarnsväveri och
-splnner l med större
för brukn ing än pro
duktion av kardgarn

Kamgarnsväveri och
-splnner l med större
för bruk ning än pro
duktion av kamgarn

Kamgarnsväver i och -spinner i med
mindre förbrukning än produktion
av kamgarn

Diagram 20. Integrationsförhållanden inom ylleindustrien (ekonomisk integration).

vänster), och ett för etag, som därj ämte framställer kardgarnsvävnader
(cirkeln omedelbart till hög er om den nyss angivna cirkeln). Det finn s
fyra för etag, som enda st spinna kam garn (cirkeln på linj en mellan den med
»K amgarnsspinneri. benämnda kvadraten och den stora cirkeln i mitten
med texten »Utan kornbination»),

Integration mellan här behandlade kombinationer och trikåtillverk
ning har icke angivits i diagrammet. Integration mellan ullspinneri och
trikåfabrik m. m . för ek ommer i ett fåtal fall.

För att icke ovanstående diagram skall bliva allt för oöverskå dligt ha
flera gru pper måst bliva tämligen heterogena . Bland de företag, som vid
v ävning förbruka mer eller mindre av det inom föret aget tillverkad e
garnet , finna s så lunda företag, vilka äro såv äl »föret rädesvis» väverier
som »föret rädesvis» spinneri er.

Föret agen ha grupperats utan hänsyn till st orleksordningen . Inom
nä stan alla grupper varierar företagens storlek mycket avsevä rt . Stor
föret agen, vilka svara för den övervägande delen av såvä l garn - som
vävnadsproduktionen, äro i allmänhet kombinerade företag (spinna och
väva) och framställa båd e kam - och kardgarn. Flera av de frist ående
kamgarnsväv erierna (utan spinneri) äro dock my cket sto ra .

Endast i undantagsfall finn es kombination av t illverkning av yllevaror
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och andra t extilvaror. Atskilliga föret ag förbruka dock inköpt bomulls
garn för tillverkning av s. k. halvyllevävnad er. Enligt Kommersiella Med
delanden förbrukade ylleväverierna 1936-1938 i genomsnitt cirka 700
ton bomullsgarn per år. Ett flertal föret ag till verka både kamgarns- och
kon stsilkevävnad er.

Den långt drivn a int egrationen mellan tillverkning av kard garn och
vävnader dä rav torde bero av i huvudsak t ekni ska förh ållanden. R å
varusammansättningen och utförandet i övrigt av kardgarn kan vari era
och vari eras för erhållande av olika kv alit et er och effekter i såda n om
fattning att st an dardiseringen av garnet i olika kv alitet er är i va rje fall
my cket svår att genomföra . H ärigenom bliva svå righeterna at t ink öpa
garn utifrån mycket sto ra .'

I fråga om kamgarn synes icke samma t ekni ska skäl föreligga för en
kombination av t illverkningen av garn och vävnad er i samma föret ag,
vilket tillsammans med de ofta låga prisern a på kamgarn i utlandet, där
företagsenhete rna icke sälla n äro mycket sto ra , torde utgöra huvudför
klaringen till att industriella förbrukar e av kamgarn endast i relativt liten
utsträckning tillverk a detta inom det egna företaget.

4. Det inbördes st orleks förhållan det m ellan olika led av produktio

n en och distributionen av yllev ävn ader

Det har icke va rit möjligt att lika noggrant som i fråga om bomull s
industrien beräkna storleksfö rhå lla ndet , i kronor räknat, mellan olika led
av pr odukti onen på basis av officiella uppgifter angående pris er på rå
varor, garn och vä vnader samt uppskattad förbrukning där av. På gru nd
av de starkt va riera nde priserna på olika råv aror och garnkvalitet er liksom
den skiftan de förbrukningen av råv ar or och halvfabrikat i tillverkningen
kunna endast synnerligen grova approxi mationer utföras. Vid genoms nitts
pris er 1936-1938 på råvar a, garn och vävnader synes råvarukostn aden
va ra av sto rleksordningen fyrtio procent av vä vna dens fab rikspri s, något
lägre för kard garn och något högre för kam garn. Garnkostnad en varierar
natu rligt nog också avsevä rt men synes utgöra drygt hälften av pri set
på den färdiga vävn ad en. Spinningskostna den skulle alltså i genomsnitt
motsvar a kan ske kn appt femton pr ocent av den färdiga vävnadens pri s.
Ate rstående kostnader, alltså för vävning, beredning samt försä ljning
och administ ration m. m. skulle i genomsnitt uppgå till i runt tal 45 pro
cent av vävnadens fabrikspris eller ka nske något mindre.

Handelns kostnader och pålägg äro liksom industriens mycket vari e
rande. Uppskattningar i Medd elan de frå n Konjunkturinstitutet , B: 2,
samt i den av Affärsekonomiska Forskn ingsinst it ute t (AEF) ut förda und er-

l Om orsakern a till vertika l integra tion , se avs nit t 4 i kapitel 4, sid. 125.
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sökn ingen av beklädnadshandelns ekonomiska läge åren 1938 och 1940
(Meddelande nr 9, 1942) visa följande.

Detaljh andelns pålägg (skillnaden mellan detaljhandelns inköpspris
och försäljningspris, båda exk lusive rabatter, i procent av inköpspriset)
varierade my cket avsevärt men kunde år 1938 enligt AEF genomsnittligt
uppskattas till i runt tal följande procenttal : ylletyger 45, klänningar 50,
kostymer och överrocka r 45 samt kappor 50. Enligt Konjunkturrapporten
kunde för år 1939 det genomsnittliga procentuella på lägget påfabrikspriset
på yllemetervaror uppskattas t ill 70 och på konfektion till 45. Då margina
lern a på importerade yllevävnader torde vara högre än på inhemska väv
nader bör kanske det uppskattade pålägget på inhemska yllevävnader
sänkas till 65 procent . Alla uppgift er äro exklusive omsättningsskatt.

Om man räknar med att försä ljnings- och distributionskostnaderna för
ylleväverierna utgöra cirka fem procent av väv nadernas fabrikspris samt
att motsvarande kostnader hos konfektionårerna uppgå till cirka fem-tio
procent (samma pål ägg förutsättes på den i plagget ingående yllevävnaden
som för hela plagget - någon logisk uppdelning kan givetvis int e ut föras)
skulle man erhålla följande högst ungefärliga procentuella fördelning mellan
den olika led av produktionen och distributionen av yllevävnader till
fallande ersättningen.

I % av fabrikantens ut- I % av detaljhand elns ut-
försäljningspris vid för- försäljningspris vid för-

Kostn ad er för: sä lj n ing såso m sä ljning sås om

metervara I plagg m et ervara I plagg

R åv ara o • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • 35-45 21-27 22-28
Spinning . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. .. 10-15 6- 9 6- 9
Vävning, beredning o. administration 35- 45 21-24 22-25
Försäljning och distribution . . . . . . . 5 3 3

Vävnad ernas utförsäljn ingspris hos
fabrikant . .. ... . . .... . . . .. .. .. . 100 61 63

Andel av kontektion ärern as försälj -
nings- och distributionsko stnad er - 5- 10 - 3- 6

Grossha ndelns bruttomarginal .. ... } 65 - } 39
-

De taljha ndelns » o • • • • 50 31

Det aljhandelns utförsäljningspris ... 165 I 160 I 100 I 100

Som framgår av tabellen skulle den andel av detaljhandelspriset, som
faller på distributionen i samtliga led , uppgå till 40-43 procent och ex
klusive fabrikernas distrib ution cirka tre pro cent mindre. Ylleindustriens
för äd lingskostnader skulle samtidigt vara av storleksordningen 27-34
procent av det aljhandelns utförsäljningspris.

Även om uppgift ern a äro högst ungefärliga och endast angiva storleks
ordningen i grova drag samt därutöver variera my cket avs evärt från fall
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till fall, synes man kunna draga den sluts atsen att distributionskostnad erna
i allmänhet äro större än industriens förä dlingskost nader och endast i
undantagsfall lägre än dessa.

Enligt »kalkylen. medför t . ex. en min skning av kostnad erna för spin
nin g med ti o procent en sänkning av priset i detaljhandeln med kn appt
en pro cent. • Förä ndringar i förädlingskostnaderna ge över huvu d taget
mycket små utslag på det av konsumenten betalade pris et. På gru nd av
det inom handeln allm änt förekomm and e pro centuella pålägget t orde
dock inom vissa grä nser utslagen bliv a avsevä rt störr e.

5. Fördelningen av produktionen av ullgarn på olika stora företag

A. U n de r sö k n i ng e n s repr es ent ativit et

Enligt komm erskollegii industristatistik tillverkad es under något av
åren 1937-1938 ullgarn vid 88 arbetss tällen. E nligt av industrikommi s
sion en inh ämtad e upp gifter fram ställdes ullgarn av 63 företag. Skillnaden
mellan antalet arbetss t ällen och anta let företag beror i huvudsak på att
industrikommissionens uppgifter icke inn efatta s. k. lönspinning, d. v . s.
spinning av garn , för vars framställn ing beställar en inlämnat material.
Ungefär femto n mindre kardgarnsspinnerier, vilka uteslutande utf öra
lönspinning, syn as vara redovisade i kommerskollegii men icke i industri
kommission ens stat ist ik . Därj ämte t ord e i vissa fall de av industrikom
missionen redovisade spinnerierna omfatta mer än ett arbet sst älle, var
igenom antalet arbetss tällen blir högre än antalet för etag.

Ned an har produktionen fördelats på olika företag efter tillverkningen
under 1937-1938. Den av företagen enligt industrikommissionen redo
visade produktionen av kamgarn var praktiskt taget lika stor som den
i officiella industristatistiken redovisad e, medan den av industrikommis
sion en redovisad e produktionen av kardgarn upp gick till 92 procent av
totalproduktionen enligt industristatistiken . Skillnaden utgjordes troligen
till stö rsta delen av lönspunnet garn .

Av den totala lönspinningen torde en mindre del utföras av små spin
nerier, vilka icke bedriva någon annan tillverkning, medan huvuddelen
utgöres av lönspunnet garn vid spinnerier, vilka i huvudsak spinna för
egen räkning. För den bild av kardgarnsproduktionens fördelning, som
erhå lles, synes nyssnämnda bri st i uppgiftsmaterial et icke spela någon
väsentlig roll.

B . Pr oduk ti on en s f örd elnin g p å o l i k a s t o r a för et a g

Av de 63 företag, för vilka fram ställning av ullgarn redovisas, tillver
kade 50 endas t kardgarn, fyr a endas t kam garn och nio både kard- och
kamgarn.
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Av de 50 företag, vilka spinna kard garn men icke kamgarn, äro många
relativt små. Den sammanlagda årst illverkningen up pgick till cirka 6 200
ton el~..i! rygt hälften av hela t illverkningen av ullgarn och 72pro ce~
~den sammanl agda kard garnstillverkningen . De fyra företag, vilka

endast tillverka kamgarn hade en samma nlagd tillverkning av drygt 40
pro cent av hela kam garnstill verkningen. De nio kombinerad e kam garns
och kardgarnsspinnerierna sva rade för 35 pro cent av hela tillverkningen
av ullgarn. Fyr a av dessa äro mycket st ora föret ag, vilkas pr oduktion
uppgick till närmar e 90 pro cent av samtliga kombinerad e spinneriers pro
duktion.

Vidstående diagram visar förd elningen av pr odu ktionen av ullgarn
på olika sto ra företag. Som fra mgår av diagrammet svarar en sjättedel
av antalet företag för i det närmast e två tredjedelar av produktionen,
medan t vå tredj edelar av antalet föret ag sammanlagt icke uppnår mer än
ungefär en sjä ttedel av t otalpr oduktionen. De sto ra föret agens andel av
totalproduktionen är sålunda mycket betydande. Bland de stora föret agen
dominera, åte rigen, ett litet fåtal my cket stora föret ag. I den största stor
leksgruppen är sålunda den genomsnittliga pr oduktionen per föret ag mer
än hälften till så st or som medianföretagets pr oduktion.

De sto ra spinnerierna utgöras dels av kombinerad e kard garnsspinnerier
och -väverier, dels av frist åend e kamgarnsspinnerier och dels av kombi
nerade kamgarnsspinnerier och -väverier.

Dia grammet visar t. ex. att företagen i den stö rsta storleksgruppen
utgjorde 18 procent av totalantalet företag och sva ra de för 64 procent av
t otalprod ukt ionen. Av tabellen under diagrammet framgår vida re t. ex .
att om de 11 föret agen i den stö rsta storleksgruppen ordnas i sto rleks
följd efte r pr odukti onen av ullgarn, så hade det mitterst a företaget (nr 6),
medianföret aget , en årsprodukt ion (genomsnitt 1937 och 1938) av 455 t on.
Fö retagens sammanlagda genomsnittliga årsprodukt ion 1937-1938 divi
derad med antalet företag, genomsnittsproduktionen, uppgick till 674
ton, och intet företag i den stö rsta storleksgruppen had e lägre genom
snittlig årsprodukt ion 1937-1938 än 351 ton .

Den relativa betydelsen av föret ag i olika st orleksgrupper är ungefärligen
lika st or beträffande kard - och kamgarn. Även pr oduktionen per föret ag
är av ungefär samma st orleksordning. De sto ra kamgarnsspinneriern a
domin era dock mera tillverkningen av kamgarn än dc stora kard garns
spinnerierna t illve rkninge n av kard garn . Tv å tredjedelar av tillverkningen
av kamgarn föll på de fyr a stö rsta företagen medan de åtta största kard
garnsspinnerierna end ast svar ade för drygt hälften av totala kard garnstill
verkningen. De sist nämnda föret agen tillverkade dock per föret ag lika
st or kvantitet garn , i ton räknat, som de sto ra kamgarn sspinneriern a.
Den t otala tillverkningen av kar dgarn är två och en halv gånger så sto r
som till verkningen av kamgarn i vik t räknat. Kamgarn har dock betydligt
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Diagram 21 . Olika företags andel av totalantalet företag. producerande ullgarn (kam- och
kardgarn). samt av totalproduktionen av ullgarn 1937-1938.

Företagen ha hänförts till respektive storleksgrupper efter storleken av deras produktion av kardgarn
o c h kamgarn i viktsmängd räknat.

högre genomsnit ts nummer ~ högre finl ek ~ än kardgarn, varför i län gd
räknat skillna den icke är så sto r.

F öljande stapeldiag ra m visar förd elningen av produktionen av kam garn
och kardgarn , var för sig (oavsett om tillverkningen bedrives i självst än
diga eller k ombinerade föret ag).

Om uppgifter a ngåe nde lönspinning av ka rdga rn medtages, skulle tro
li gen den samma nlagda produktionen hos företagen i minsta sto rleksgrup-
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Diagram 22. Olika stora företags andel av totalantalet företag . producerande kardgarn
respektive kamgarn. samt av totalproduktionenav kardgar~ respektive kamgarn 1937-1938.

Företagen ha hänförts till respektive storleksgrupper efter storleken av deras produktion av kardgarn

o c h kamgarn i viktsmängd räknat.

pen öka mycket väsentligt eller med kanske 100 t on. Denn a kv antitet
utgör dock endas t något mer än en pro cent av den sammanl agda kard
ga rnsti llverkningen i samtliga för et ag. Samtidigt skulle troligen även den
av med elstora företag redovisad e till verkningen stiga . Några stö rre för
ändringa r i t ot albilden skulle dock icke uppk omm a, då de n samma nlagda
lönspinningen ej torde uppgå till mer än kn appt en t iondel av här redo
visa d tillverkning av kardgarn. Betydelsen av de små och meclelstora
föret agen skulle acce ntueras .
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'6. Ylleväveriernas produktionsstruktur-

A. U n d e r s ök n i n g e n s r e p r e s e n t a t i v i t e t

Produktionen av vävnader av olika slag inom olika företag har uttryckts
i meter, medan kommerskollegii avsevärt mindre specificerade uppgifter
äro uttryckta i ton . Det är därför icke möjligt att direkt jämföra de redo
visade, individuella produktionsuppgifterna med totalproduktionen enligt
kommerskollegium. Däremot har genom industrikommissionen kunnat
'erhållas uppgifter angående ylleväveriernas genomsnittliga årsförbruk
ning 1936-1938 av kamgarn och kardgarn samtidigt som motsvarande
uppgifter kunnat beräknas för samtliga ylleväverier genom att addera
av kommerskollegium (Kommersiella Meddelanden) rapporterad total
förbrukning inom ylleväverierna av inköpt garn och totalproduktionen av
ullgarn »Iör vidare bearbetning vid framst ällningsverket». Den senare
posten torde emellertid innehålla vissa, med all sannolikhet förhållande
vis obetydliga, kvantiteter garn, som förbrukas inom trikåindustrien.

Samtliga företag, vilka äro medtagna i analysen av produktionsstruk
turen, förbrukade i genomsnitt 1936-1938 3 050 ton kamgarn och 8 735
ton kardgarn per år. Motsvarande förbrukningssiffror enligt kommers
kollegium voro 3 033 ton kamgarn och 8 860 ton kardgarn eller drygt 99
respektive 101 procent av de i undersökningen medtagna företagens för
brukning enligt industrikommissionens uppgifter. De i undersökningen
deltagande företagen representera sålunda sannolikt praktiskt taget hela
totalproduktionen av yllevävnader.

Troligen saknas vissa mycket små väverier med specialiserad tillverkning
(draperityger etc .) men det är icke möjligt att fastställa huru många. 98
arbetsställen redovisas i kommerskollegii statistik för ylleväverier, medan
i undersökningen medtagits 58 företag. Den stora skillnaden i antalet
behöver emellertid icke innebära och innebär säkert icke heller att något
större antal små företag saknas. Ett företag består ju ofta av mera än ett
arbetsställe och vidare innefattas i antalet av kommerskollegium redo
visade arbetsställen sådana där över huvud taget yllevävnader tillverkas.
Detta sker i mycket liten skala i åtskilliga företag, vilka framställa mattor,
gardiner, möbeltyger och dylikt huvudsakligen av bomull och cellull och
vilka samtliga i denna utredning hänförts till bomullsindustrien.

I den mån ylleväverierna även tillverka bomullsvävnader har produk
tionen av dessa icke medtagits. Detta torde emellertid ske , i mycket
liten utsträckning. Däremot har ylleväveriernas tillverkning av vävnader
av konstsilke kunnat medtagas i undersökningen av produktionsstrukturen.
Tillverkningen av konstsilkevävnader är koncentrerad till ett litet antal
företag men den totala produktionen är mycket stor, mätt i antal skott.

l Den i detta och motsvarande avsnitt i kapitlet angående bomullsindustrien använda
diagramtekniken har förf. beskrivit i Induslriproblem 1943, IUI, Stockholm 1943, s.48 H.
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Ylleindustrien framställde 1936-1938 i genomsnitt närmare 200 ton
klänningstyger av konstsilke samt drygt 360 ton fodervaror av konstsilke
eller tillsammans drygt 550 ton konstsilkevävnader. Av tillverkningen
av cellull- och konstsilkevävnader synes därför endast cirka 75 ton icke
behandlas vare sig i utredningen angående bomulls- eller ylleindustriernas
struktur, d. v . s. knappt tre pro cent av den totala av kommerskollegium
redovisade produktionen av cellull- och konstsilkevävnader.

I det följande mätes företagens produktion alltid i antal skott, uträk
nade genom att multiplicera antalet tillverkade meter av respektive varu
slag' med i bilaga 1 angivna antal skott per meter. Vissa smärre fel
aktigheter torde härigenom uppkomma. Utom beträffande de minsta
företagen, vars andel av den totala produktionen dock är försvinnande
liten, torde emellertid här använda approximationer vid beräkningen
av antalet skott icke i nämnvärd utsträckning påverka den bild av pro
duktionens struktur, som erhålles.

B. Totalproduktionens fördelning p å olika varugrupper

Den totala årsprodukt ionen av vävnader inom ylleindustrien uppgick i
genomsnitt under åren 1936-1938 till 40 600 milj oner skott mot knappt
320000 miljoner skott inom bomullsindustrien. Av totalproduktionen
inom ylleindustrien utgjorde kardgarnstyger och kamgarnstyger vardera
drygt 30 procent, vävda filtar drygt fyra procent och konstsilketyger sam
manlagt i det närmaste en tredjedel - allt i skott räknat. Drygt två tredje
delar av tillverkningen av konstsilkevävnader bestod av konstsilkefoder.
Därjämte framställde ylleindustrien en del specialvävnader till en kvanti
tet aven procent av totalantalet skott samt 960 ton maskinfilt och unge
fär 70 ton stampad filt för sko- och konfektionsindustrierna samt för
tekniska ändamål.

Om man uppdelar totalproduktionen efter användningsområde er
hålles följande resultat. Av den totala vävnadsproduktionen föll drygt
41 procent på herrbeklädnadstyger, knappt 31 procent på dambeklädnads
tyger och knappt 23 procent på konfektionsartiklar, d. v. s. fodervaror.
Av åt erst oden, fem procent, utgj orde fyra femtedelar filtar och en femtedel
heminredningstyger såsom möbel- och draperityger samt mattor. Därtill
kom tillverkningen av maskinfilt och stampad filt, sammanlagt 1 030 ton.

Uppdelningen på herr- och dambeklädnadstyger är endast ungefärlig.
Sålunda ha alla sporttyger inklusive skiddräktstyger räknats som herr
beklädnadstyger liksom alla kostym- och byxtyger även om någon del av
dessa använts vid tillverkning av kappor och dr äkter. Gissningsvis torde
dock den kvantitet dambeklädnadstyger. som redovisats som herrbekläd
nadstyger, icke kunna vara större än att dambeklädnadstygernas andel av den

l Enligt industrikommission ens statistik.
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totala pr oduktionen skulle öka från kn appt 31 till drygt 35 pr ocent och
herrbeklädn adstygernas min skas t ill kn appt 37 pr ocent.

C. T ot al pr odukti o n e n fö r de l a d p å o l i k a var us lag

I omstående diagram redovisas produktionen av olika slag av vä v
nader, uttryckt i anta l skott, i pr ocent av ylleindust riens t otala vävnads
pr oduktion 1936-1938, också uttryckt i antal skott .

Diagrammet ger icke en helt rättvisande bild av hur mycket de olika
slage n av vä vnader betyda för sysselsättningen i väverierna. Beroende
på olika br edder och olika material va rier ar nämligen antalet skott per
vävst ols- och ar betaretimme icke obetydligt . Man synes sålunda kunna
räkna med att effektiva antalet skott per vävst olsti mme är ungefär hälft en
till så hög för smala som för br eda vävna der. I diagramm et har för de
viktigare vä vnader, vilkas produktion per vävst olstimme är st örr e än för
breda yllevävna der, en del av stapeln st reckats för att antyda den del av
skottantalet för va ruslaget ifråga, som icke »mot svaras av vävsto lst immar».
De icke strecka de delarn a av st aplarna angiva m. a. o. den mycket un
gefärliga sto rleksordningen av de olika va ruslagens betydelse för syssel
sättningen av vävstolsparken. Det bör framhållas at t denna beräkning
icke bygger på mera än ett grov t medelvärde för det effekt iva antalet
skott per timme för olika huvudgrupper av vävstolar och helt bortser
ifrån variationer på grund av exempelvis skilln ad er i t illverkningsserier
nas längd för olika va ruslag eller i beredningsarb et et.

Bet rä ffande sysselsättningen av arbets kra fte n är det ännu svå ra re att
ens ungefärligen beräkna de olika va rus lag ens betyd else. Man kan dock
anse att de icke streckad e delarna av st aplarna i mycket sto ra dra g äve n
redovisa de olika varuslagens betyd else för sysselsättningen av arbets
kraft en med undantag för konstsilkevävnad er . Då dessa huvudsakli gast
torde fram st ällas på auto ma tv ävsto lar-, synes man kunna räkna med att
arbet såtgången icke är mer än ungefär en t redjedel av arbetsåtgången, per
skott räknat, för yllevävna der av motsvar ande bredd.

Vad som ovan sagt s gäller per skott och per löpm eter räknat. P er
kv adratmeter räknat är i st ället pr oduktionen på br eda vävstol ar vanli gen
st örr e än på smala sto lar, vilka dock spela myc ket lit en roll i ylleindu
st rien.

D. T otalprodukti on ens förd elnin g p å före t a g a v olika
storl ek

De st örst a företagen sva ra för den alldeles överväg ande delen av pro
duktionen av ylleväv na der. H os de nio stö rsta föret agen, 15 pr ocent av
totalantalet, utgjord e den, i skott räknat , sålunda 1936-1938 ej min dre

l Dessa by ta automatiskt spolen i skytteln.
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HB Kostymtyg av kamga rn

DB Klänningstyg av konstsilke

HB Kostymtyg ej av kamga rn

DB Sornrncr kcpptyq

DB Vinter kapptyg

HB Vinteröverroc kstyg

HB Byxty.9 av ka rdga rn

HB Trenchcoat - o. gaba rdintyg

F Sängfiltar

HB Skiddrä ktstyg

K Vatt ulin

HB Vadmals- o. tyngre sporttyg

K Tage lduk

H Möbel- och draper ityg

F Hästfiltar, gråfilta r o. dyl.

K Ärmfoder av konstsilke

DB Övr igt klänningstyg

HB Byxtyg av kamga rn

HB Sommaröverrockstyg ej av kamgarn

H Mattor

K Trenchcoatfoder

F Sängfiltar, barn -

HB Sommaröverrockstyg av kamgarn

K Yllefoder

Var uslag

Konstsilkefoder ~

-l

I

]

J

I

~
J---..-l...........
~

tJ

~
b
tE
B För utom i diagra mmet angivna

varuslag t illver kades i mindre

D
skala å tta varu slag t ill en
sammanlagd kvant itet motsva-

D ra nde '/,. procent av den
to tala produ ktionen.

» kamga rn»DB

Varu
grupp

K

Produktion av resp. varuslag procent O
GV totala produktionen

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

HB = Herrb eklädnad styger
DB = Dambekläd nadstyger
K = Fodervaror
F = Filtar
H = Heminredn ingsartIklar

Diagram 23. Produktionen av olika av yJle industrien tillverkade varuslag i procent av ylle
industriens totalproduktion, båda uttryckta i antal skott , 1936-1938.

De helröda (icke streckade) staplarna angiva det ungefärliga storleksförhållandet mellan för tillverkning
av respektive varuslag erforderliga vävstolstimmar.
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än 65 procent av totalproduktionen, medan de återstående 49 företagens
andel av produktionen endast utgjorde 35 procent. Om även produktio
nen av klänningstyger av konstsilke inräknas, ökar de stora företagens be
tydelse ännu mera. De nio största företagens produktion motsvarade
då 70 procent av totalproduktionen i antal skott räknat.

Även de medelstora företagen redovisa en relativt stor produktion. De
åtta företag, som hänförts till denna grupp, producerade sålunda ungefär
16 procent av den totalt tillverkade varumängden (inkl. klänningstyger
av konstsilke). De återstående 41 företagen, d. v. s. drygt två tredje
delar av samtliga, tillverkade endast en sjättedel av hela produktionen
av yllevävnader och en sjundedel av hela produktionen inklusive klän
ningstyger av konstsilke.

Med undantag för de tio allra minsta företagen, vilka tillverka nästan
uteslutande filtar, innebär icke skillnaden i storlek någon mera betydande
skillnad i inriktningen av företagens tillverkning i stora drag i annan mån
än att flertalet mindre företag uteslutande eller praktiskt taget uteslutande
tillverka kardgarnsvävnader och filtar under det att de stora företagen
framställa såväl kardgarns- som kamgarnsvävnader, och därjämte i fyra
fall konstsilkevävnader. De företag, som uteslutande eller praktiskt
taget uteslutande tillverka kamgarnsvävnader, äro stora företag.

Omstående diagram visar den sammanlagda produktionen 1936-1938
av yllevävnader, filtar och klänningstyger av konstsilke för företag till
hörande olika storleksgrupper uttryckt i procent av den totala produk
tionen, allt i antal skott. Företagen ha hänförts till respektive storleks
grupper efter den beräknade storleken av produktionen av yllevävnader
och filtar men icke av konstsilkevävnader. Antalet företag i varje stor
leksgrupp har även angivits i procent av totalantalet.

En bild av de olika varugruppernas betydelse för produktionen hos
företag i olika storleksklasser erhålles av diagrammet på sid. 211. I detta
har produktionen av vävnader inom de olika varugrupperna fördelats
på företag av olika storlek. Diagrammet visar för varje varugrupp hur
stor andel varje tretal företag, ordnade efter produktionens storlek för
ifrågavarande varugrupp, utgjorde av den totalt redovisade produktionen
av till varugruppen i fråga hörande varuslag.

Som framgår av diagrammet är de större företagens andel av total
produktionen av ungefär samma storleksordning för alla varugrupper
utom konstsilkevävnader, medan antalet små företag, tillverkande be
klädnadstyger av kamgarn är betydligt lägre än antalet små företag,
tillverkande beklädnadstyger av kardgarn respektive heminrednings
tyger.

En liknande uppdelning av produktionen, fördelad efter »anv ändnings
omr åden», visar följande tabell.
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Procen tu ell and el a v
totala nt a l före to g re sp.
av total produ kt ion en,
mött i antal skott

• Antal fö retog

Prod ukt ion

40

30

20

10

O'
För eto g med en genomsni ttlig ä rsproduktion 1936-1938, utt ryckt i 100 0-t al skott , av :

mind re än

0,1 milj.

Ant a l foret oq: 21

0,1-0,5

milj.

20

0,5 1- 1,0

milj.

8

1,01- 3,5

milj.

6

mer än

3,5 milj.

3

Diagram 24. Antalet olika stora företag, tillverkande yllevävnader, filtaroch konstsilke
klänningstyger, i procent av totalantalet , samt produktionen hos företagen i respekt ive
storleksgrupper i procent ,av totalproduktionen av nyssnämnda varugrupper. 1936-1938.
Företagen ha hänförts tiff respektive storleksgrupper 'efter storleken av produktionen av yffevävnader
och filtar.

Genomsnittliga
Proeentuell andel av tota lprod uk t ionen för

totala årspro- AntaI föret ag
Varugru pp d uk t ion en 1936 som tillverka

d e tre st örsta
de t re därnäst de tre därnäst

- 1938 milj . va rus laget
tillverk arna av

stö rs ta t illv er - s tö rs ta ti llv er-
m et er karria av varu- ka rna av varu-

va ru gruppen
gruppen gru ppen

I
H errb eklä d n a d st y ger 10,2 41 54 22 11

Dambeklädnadstyger 7,2 33 71 16 5
Konfektionsartiklar

(foder o, d .) . .. . . . . 3,7 23 95 4 1/2 0,1
Heminredningsartiklar 0,2 11 63 28 8
Filtar (1 000 st) . . . . . . 629,3 I 32 44 22 14

P rodu kt ionen av herrbeklä dnadstyger och filtar är betydligt svagare kon
centrerad till de stora företagen ä n framstä llni ngen av dambeklädna ds
tyger, heminredningsart iklar och i sy nnerhet konfekti onsar tiklar (foder
o. d.). De nio stö rsta föret agens andel av t otalp roduktionen av res pektive
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procent

100 ,0

HEMINREDNING S
VÄVNADE~

(INKl. FILTAR)

procent

BEKLÄDNADS
TYGER AV

KARDGARN

pro ce nt

10 f------ - ---/'/

20 f---- - -V

30 f---~--V

40 f----------L~~------V

50 1-- --f\.

601-- --f\.

80 1-- - - -1\.

7O I---- - ----r

90 1-----r.

OL-__--II:~:.4- -"'-''''''''''l- __"''''''''' __"............._____l

Varugrupp BEKLÄDNADS-
TYGER AV
KAMGARN

Acku m. procent för
varj e varug ru pp
100 r-- - ----,=d'7-:-'---=--..:==o::d'-i.,,-'-'----'---"-'-- .......

Totalprodukt ion
uttryckt i 100 0·
tal skott 13,5 milj.

Antal företag 31

14,7 mil j .

46

2,24 milj .

39

10,3 milj .

4

Diagram 25. Varje tretal företags andel av totalproduktionen av till olika varugrupper
hörande varuslag. då företagen ordnats i storleksordning efter storleken av produktionen
av till respektive varugrupper hörande varuslag. 1936-1938.

Varje segment i respektive staplar angiver sammanlagda storleken av varje tretal företags produktion
av vävnader, tillhörande varugruppen i fråga. Företagen äro ordnade i storleksföljd på så sätt att det
nedersta segmentet angiver sammanlagda produktionen av vävnader tillhörande varugruppen i fråga hos
de tre företag. vars produktion inom denna varugrupp var störst, i procent av totalproduktionen av
vävnader, hänförliga till denna varugrupp o. s. v.

varugrupper va r 87, 87, 92, 99 och 99 1/2procent. Tillverkningen av dam
bekläd na dstyger av ylle enbart var förd elad på olika sto ra företag på unge
fär samma sätt som herrbeklädnadstyger av ylle.

P roduktio nen av större va ruslag va r jämnare förde lad än produktionen
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av mindre varuslag.' Produktionen av trenchcoat- och gaba rdintyger samt
av klänningstyger domineras dock myck et sta rk t av ett litet fåtal föret ag.

E . Diff er entiering en av väv eriernas produktion

En analys av differenti erin gen av föret agens produktion bör ge en bild
av såv äl dennas inriktning på olika varugrupper och varuslag tillhörande
dessa som av de olika produktionsseriernas sto rlek, d. v. s. de produ cerade
kvantitet ern a av olika varuslag hos resp ektive företag. Däremot beröres
icke i detta avsnitt produktionens uppdelnin g i färre eller flera kvaliteter
eller mön ster inom olika varuslag. Detta behandlas i stället i avd elnin g IV.

På vid st åend e sida har sammanstä llts ett diagram, vilk et för samtl iga
58 yllevä verier visar dels antalet producerade varuslag inom olika varu
grupper och dels dessa förd elade på produktionsserier av olika län gd.
Varj e producerat varuslag har betecknats med en punkt. Företagen ha
ordnats i storleksordning efte r deras produktion av ylleväv nader, mätt i
antal skott. Även företagens produktion av klänningstyger av konstsilk e
men icke av konstsilkefoder har emellertid medtagits i diagrammet.

I syfte att visa i vilk en utsträckning för etagen specialiserat sin tillverk
nin g på vissa varugru pper har varuslag tillhörand e viss varu grupp genom
gående bete ckn ats med punkt av viss fär g. R öda punkter an giva sålunda
varuslag tillhörande varugruppen beklädnadstyger av kardgarn , blå punk
t er såd ana av kamgarn o. s. v .

F öretagen ha ind elats i samma storleksgrupper som tidigare i diagram 24,
d. v. s. små företag, med elst ora föret ag o. s. v.

Den samma nlagda produktionen inom respektive sto rleksgru pper i
pro cent av totalproduktionen har angivits på diagrammet liksom antalet
varuslag och samma nlag da produktionen i procent av totalproduktionen
för varj e storleksgrupp av produktionsserier (längst till höger på dia
gr ammet).

Som framgå r av diagrammet ökar antalet producerad e varuslag för
varj e storleksgrupp av företag liksom även, ehuru mindre utpräglat, an
t alet varugrupper. Ökningen av a nt alet varuslag är emellert id betydligt
mindre än ökningen av storleken av företagens produktion, så att pro
duktionens storlek per varuslag ökar med st igande st orlek på företaget.
Genom gåend e kan i stort sett samma utveckling iakttagas beträffande
båd e antalet tillverkade mönst er och ant alet fram ställda meter per mön
ster, tillverkningsseriernas län gd.

F öretagen tillhörande minsta storleksgruppen och framförallt de mindre
företagen i denna grupp tillverka uteslutande eller huvudsakligen hem
inredningsartiklar, d. v. s. filtar samt möb el- och drap erityger. De företag,
som enbart tillverka heminredningsartiklar, framställa vanli gen endast

l Med »stort » varuslag avses ett sådant , va rav t otalp roduktionen är stor, etc .
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Diagram 26. Different ieringen av ylfevä verie rnos produktion

(med hänsyn rill varugrupper och varuslag inom dessa).
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möbel- och draperityger, medan för de företag, som även t illverka bekläd
nadstyger av kardgarn, filtar utgöra den alldeles övervägande »hemin
redningsartikeln».

De medelst ora föret agen tillverka liksom de större företagen i den min sta
sto rleksg ruppen, ehur u mindre utpräglat, huvudsakligen beklädnads
arti kla r (även filt ar). Antalet produ cerad e va ruslag är mycket varierande
me n ligger på en något högre niv å än för de små för et agen . Då de medel
sto ra föret agen i genomsnitt äro mycket stö rre , är produktionen per
varuslag åtskilligt högre än för de små föret agen. Produktionen av kam
ga rns tyger är förhå lla ndev is högre hos de större föret agen inom gru ppen
ä n hos de mindr e.

Antalet varuslag inom föret ag, tillhörande de åte rstående sto rleks
grupperna (esto ra» och »rnyck et stora företag» samt est or f' öret ag»)' är ung efär
lik a sto rt ehuru med st arka individu ella vari ationer. Inom gruppen st ora
företag utgör det övervägande a ntalet produc erad e varuslag beklädnads
t yger av kardgarn, men pr oduktionen av kam garnstyger är ung efär lika
sto r, ehur u koncentrera d till färre och längr e produktionsserier. Produk
ti onen av filtar är obet ydlig. Spridningen av tillverkningen på olika långa
produktionsserier är genomgående mest framträd an de inom denna st or
leks grupp .

In om den näst största sto rleksg rup pen, »mycket sto ra företag», är a n
t alet produ cerade varuslag per företag något mindre än inom föregående
sto rleksgrupp. Spridningen av produktionen på olika långa produkt ions
serier är emellert id snarast något mindre och mera koncentrerad till de
lån ga serierna . Produktionen av heminredningsartiklar (filt ar) är även
relativt större än in om föregående gru pp men koncentrera d till endast
t vå föret ag. Tillverkningen av kamgarnsvävn ad er är väsentligt större
än tillverkningen av kardgarnsvävnader beroende på att i denn a grupp
befinna sig fler a s. k. självständiga vä verier , vilkas tillverkning i st or ut
st räckning kon centrerats t ill kamgarnsvävnader. Produktionen av kam
garnsvävnader är un gefär 75 pro cent stö rre än produktionen av kardgarns
vävnad er. Äve n fram st ällningen av klänningstyger av konstsilke (och
konstsilkefoder) syn es vara mycket bet yd ande för t vå av föret agen.

In om den största storleksgruppen är an talet tillverk ad e varuslag per
föret ag st örst . Produktionen av kardgarnst yger är återigen väsentligt
stö rre än pr oduktionen av kamgarnstyger. Den förra överstiger den senare
med dr ygt en t redjedel. Produkti onen är starkt kon centrerad till de långa
produktionsseriern a och dessa äro betydligt län gre för kam garnstyger än
för kard garnstyger , En relativt obetydlig men i absolu ta t al betyd ande
produktion av filtar och av konst silkefoder utföras av företagen i denna
gr upp .

Om man betraktar fördelningen av prod ukt ionen på olika företag oav-

l Benämningarn a på de olik a st orleks gru ppern a av företag fra mgår bl. a. av t abellen på s. 215.
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sett storleksgrupperna, finner man att tillverkningen av heminrednings
artiklar (huvudsakligen filtar) är starkt koncentrerad till de små företagen
och de korta produktionsserierna. I fråga om kardgarnstyger är tillverk
ningen relativt betydande hos den mindre hälften av företagen samt hos
de allra största . Produktionsseriernas längd stiger starkt med stigande
Iöretagsstorlek.! Detta är ännu mer utpräglat beträffande kamgarnstyger,
av vilka produktionen per varuslag ligger väsentligt högre än för kard
garnstyger och ökar starkt med stigande storlek på företagen .

Den alldel es övervägande delen av produktionen av kamgarnstyger faller
på medelstora och större företag utom de allra största, vars produktion
av kamgarnstyger visserligen är stor men icke dominerande.

En analys av differentieringen av tillverkningen hos olika företag
bör, för att bliva mera realistisk, utföras betydligt mera ingående än
vad här skett." Vissa här redovisade varuslag omfatta en mångfald olika
kvaliteter och mönster, medan andra endast omfatta ett fåtal sådana.
Som redan framhållits föreligger emellertid en samvariation mellan antal
producerade varuslag och mönster samt mellan produktionens storlek per
varuslag och per mönster hos olika företag.

I nedanstående tabell har ett försök gjorts att giva en starkt koncen
trerad siffersammanställning i relativa tal av produktionens fördelning
på varuslag och dess inriktning på olika långa produktionsserier inom
företag, tillhörande olika storleksgrupper. Produktionen av konstsilke
foder har uteslutits i denna tabell.

Produktionens storlek per varuslag för olika företag står under infly 
tande bl. a . av att de på hela marknaden efterfrågade kvantiteterna äro
mycket olika stora för olika varuslag och att olika företag framställa olika
varuslag. En god bild av skillnaden i detta hänseende mellan »st ora- och
»sm å- varuslag erhålles av diagram 23 på sid. 208 även om de importerade
kvantiteterna där icke medräknats. De stora företagen äro ofta i större
utsträckning inriktade på produktion av stora varuslag än de små företagen .

Vid en bedömning av den ekonomiska betydelsen av differentieringen
av företagens produktion får givetvis hänsyn icke endast tagas till even 
tuella tillverkningstekniska och andra fördelar av produktion i långa
serier utan även till förd elen aven mångsidig produktion - vilken ofta
förutsätter korta produktionsserier - med hänsyn till försäljningen och
distributionen. En mångsidig produktion torde bl. a. ofta möjliggöra
ett bättre utnyttjande av respektive företags försäljningsorganisation och
en mera inti m kontakt med kunderna .>

1 Detta gäll er även, som fram går av avdelning IV , län gden av tillverkningsserierna, d . v. s.
antalet producerade met er pe r m önster.

2 Se härom vidare avdelning IV i detta ka pit el ävensom kapitel 4, avs nitten 6, 14 och 15.
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Småföretag
Medelstora

Stora företag
Mycket stora

Storföretag 7 +9 8 +10 Summa
företag företag

Genomsnittlig årsproduktion
1H36-38 (vproduktionsserter») Antal

Prod.
Antal

Prod.
Antal

Prod.
Antal

Prod.
Antal

Prod
Antal

Prod,
Antal

Prod.
Produktion

för respektive varuslag I1t- varu-
%

varu-
%

varu-
%

varu-
%

varu-
%

var-u-
%

varu-
%

per varuslag
gjorde nedanstående antal slag s lag slag slag slag slag slag miljoner skott

1 OOO-tal skott

1 I 2 3 I 4 5 I 6 7 I 8 9
I

10 11 12 13 I 14

mindre än 1 000 33 2,1 26 0,3 6 0,0 2 0,0 2 0,0 4 0,0 69 0, 1 0,4

1001- 5000 26 9,9 25 1,8 12 0,5 1 0,0 4 0,1 5 0,1 68 0, 5 2,8

5001- 10000 11 10,4 15 2,6 11 2,0 3 0,1 2 0,1 5 0,1 42 0,9 7,2

10001- 30000 10 25,3 24 11,3 14 3,8 6 1, l 2 0,3 8 0,7 56 3,0 19,0

30001- 100000 9 52 ,3 24 31, 5 19 14,7 11 6,0 9 4,6 20 5, 3 72 11,6 55,8

100001- 200000 - - 7 24,7 6 12,2 7 8,9 6 7,8 13 8,4 26 10,9 148,2

200001- 500000 - - 4 27,8 7 32,7 10 22,0 15 38,2 25 30,1 36 29,9 289,7

500001-1000000 - - - - 2 17 ,5 3 20,5 4 21,6 7 21,0 9 17,4 673,4

mer än 1000000 - - - - 1 16,6 3 41,4 2 27,3 5 34,3 6 25 ,7 1 495,7

Summa 89 I 100,0 I 125 I 100, 0 I 78 I 100,0 I 46 I 100,0 I 46 I 100,0 I 92 I 100,0 I 384 I 100,0 I 91,0

Produktionen i procent av

t ot a lprodu k tionen . . ... 2,0 11,9 15,7 38,2 32 ,2 70,4 100,0

Antal fö retag .. . . .. . .... . 21 20 8 6 3 9 58

Produktionen per företag

milj . 1 OOO-tal skott. ... 40 210 920 1870 3820 2520 600



Bilaga 1 (löpand e nr 2)

F örteck n ing över olika slag av yll evävnader m. m. under 193 6-1.938 i in dustrikommis

sionens statis tik sam t an tal l OOO-ta l sko tt per m eter en ligt uppgift från bran schen .

Up pska ttat genoms nittligt
a nt a l 1 ODD-ta l skott per
m et er (r esp ek t ive styck)

Va ruslag-

Vint eröverrockst yger .
Vadmals- och tyngre sporttyge r utom sk iddräkt styger .
Ko st ym t yger:

kam garnst yger .
sk iddräktst yger. .
övriga kost ymtyger .

Byxtyger :
kamgarns tyger .
övriga byxtyger .

Somm aröv errockst yger :
kam garnst yger .
övr iga sommaröv errockstyger .

Tren chcoat- och gab ardintyger .
Tren chcoatfod er ' .
Vinterkappt yger .
Sommarkapp- och dr äkttyger , ej hänförliga till kost ym t yger . .
K länningstyger:

kamgarn st yge r .
kon sts ilk et yger .
övriga klänningstyger .

Konst silk efod er (samt t äcksiden och liknande) .
Yllefod er . '" .
Ärm foder:

av konstsilke .
av bom ull .

Vattulin .
T agelduk .
Sängfiltar:

barn .
andra slag .

H ästfilt ar , gråfiltar o. dyl. .
Maskinfilt och filt för t eknisk a ändam ål .
Möbel- och drap erit yger. .
Ga rdiner .
Mattor .
Stampad fil t .
Filtväv .
H alv yll et y g till arbet sblusar o. dy l. .
Sk yddsduk " .
Övriga t yger .

l Angående grup peringen av varuslagen i varugrupper se sid. 208.
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1,8
0,92

2,1
1,25
1, 5

2,1
1,9

2,6
1 ,5
2,1
1,3
1,5
1,2

2,2
2,5
1,25
2,4
0,9

2,65
3,0
1,0
1,2

1,R st
2,8 st
2,8 st

1 000 gra m/m
1,7
1,5
2,5

1 000 gram/m
900 gram/m
1,25
5,0
1,5



IV. Ylleväveriernas di stributionsstruktur och dennas samband

med produktionsstrukturen 1

Efter en redogörelse för uppgift smaterialet , un dersökningsperioden,
yllev äveriernas upp delning i delbra nscher och un dersökn ingens represen
tativitet för dessa följa an alyser av distribut ionsst rukturen .för de olika
delb ranscherna va r för sig.

Analyse n av varje delbrans ch inl edes med en kortfattad övers ikt över
sto rleksfördel ninge n mellan företagen i denn a samt analysens represen
ta tivitet för olika storleksgrupper av företag. I den dä rpå följan de t äm
ligen ingående analysen av de i distributio nsstrukture n för företagen
ingående komp onentern a beröres äve n samba ndet med produk tions
strukture n. Efte r en redogörelse för sam va riationen mellan olika kom
ponent er kommenteras komponenternas sto rlek m. m. för de olika stor
leksgruppern a av företag var för sig eller par vis, då komp onentern a stå
i särskilt nära beroend e av va ra ndra .

Analysen av va rje delbran sch avs lutas med en jämförelse mellan median
och vägda genomsnittsvärde n för olika komp onent er samt en kortfattad
översikt över distrib ut ionsstrukturen för hela delbran schen betraktad som
en enhet .

1. Uppgiftsmaterialet och undersökningsperioden

Undersökningen bygger hu vudsakli genpå .~~ar. eIh~ll~a.yiA~J}J~.~~!Tåga

't~förhållandena .1938, företagen med stÖ? av de t extila orga nisa
tionern a._Därj ämte ha vissa up pgifter ur kommerskollegii produkt ions
statis tik utnyttj ats -. främ st för kompl etterin gar av upp gift smaterial et
vid grupperingen av företagen. De använda frågeformulär en ha av t ryc kts
i appe ndix 1. Unde rsökningens representati vitet behandlas i samba nd med
den följa nde analyse n."

Kapitel 1, avdelning II och III inn ehåller en redogörelse för de sta
tisti ska met odern a och huru dessa måst anpassas efter de ibland bri st
fälliga uppgiftern a, det ofta begrän sade antalet jäm förbara föret ag, som
över huvud taget existe ra r, samt efter kraven på anonymitet.

Samt liga lämn ade uppgift er avse 1938 utom antal till verkade kv ali
t et er och mönst er, som av redovisningst ekn iska skä l avse 1937. Som
t idigare fra mhållits i av delning II, avsnitt 1, int räffad e en avsevärd ned
gå ng a v ylleind ustriens produktio n und er 1938 jäm fört med t idigare år.

l Kapitel 1 innehåller en kortfattad och kapit el 2 en t ämligen utförlig , mera generell redo 
gör else för vad som inn efattas under distrib utions- respektive produktionsstrukturen . En st ark t
koncent rerad sam ma nfattning åte rfinnes i k apitel 3.

2 Se även ap pendix 2.
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En ungefärligen motsvarande nedgång av industriens försälj ning ägde
med all sannolikhet rum. Denna nedgång torde emellertid icke nämn
värt ha påverkat distributionsstrukturens utformning i annan mån än
att storleken av försäljningen per kund av olika slag var lägre än under
närmast tidigare år. Att varusortimentets storlek redovisats för år 1937
synes i och för sig icke ha nämnvärt inverkat på den bild, som erh ålles av
strukturen. Däremot torde tillverkningsserierna, som beräknats med led
ning av upp gifter om produktionens storlek 1938 och varusortimentets
storlek 1937, över lag redovisas kortare än i genomsnitt för 1936- 1938.

2. Ylleväveriernas uppdelning idelbranscher

Efter företagens produktionsinriktning med hänsyn till de färdiga väv
nadernas användningssätt hos den slutlige förbrukaren (konsumenten),
kunna företagen uppdelas i följande fyra grupper (delbranscher) .

Tillv erknings-

Föret ag, som huvudsak ligen till verka Ant al Tillverknings- värd e i % av

- »h u v ud va ruornr åde»! - företag värd e milj . kr .
hela y lleindu-

striens till -
verkningsvärde

1. Herr- och överpla ggstyger sa mt dräkt- och sp ort tyger I 30 59,5 63
2. Dambeklädnadstyger utom dräkt- och k apptyger . . . . 4 15,4 17
3 . Filtar och draperityger samt • •• • •• • 0. 0 • • • • • • • • • •• 20 8,5 9
4. Maskinfilt . . . . . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . .. ... . .. . . .. 4 10, 6 I 11

Hela ylleindustrien . . . .. . ... . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . 1 58 I 94,0 I 100

Vävnadernas tillverkningsvärde för företag tillverkande herr- och över
plaggstyger ävensom sport- och kapptyger utgör i det närmaste två tredje
delar av totala tillverkningsvärdet för vävnader inom ylleindustrien .
Företag t illverkande dambeklädnadstyger andra än dräkt- och överplaggs
tyger svara för ungefär en sjättedel av tillverkningsvärdet. Tillverknings
värdet för företag, som huvudsakligen framställa filtar och draperityger
respektive maskinfilt, uppgår slutligen till vardera ung efär en tiondel av
totala tillverkningsvärdet.

Företagen ha hänförts till angivna delbranscher, då enligt erhå llna upp
gifter den sammanlagda tillverkningen och försäljningen i kro nor räknat
till minst två tredj edelar faller inom det för delbranschen angivna huvud
~<?mrådet . Företagen idelbranscherna 1 och 2 men icke 3 och 4 äro
emellertid betydligt mera renodlade. Deras tillverkning av vävnader faller
praktiskt taget helt och hållet inom det angivna huvudvaruområdet.

l An gående begr eppet huvu d varuområde re sp ektive varuom råde se kapit el 1.
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Såsom närmar e kommer att visas i det följ ande är tillverkningen av
vävn ader hos företag t illhöra nde samma delbran sch relativt enhetl ig i
frå ga om produkternas a nvä ndningssä tt med undantag för föret ag till
verka nde filt ar och drap erityger.

3 . Undersökningens repr esentativitet för olika delbranscher

I nedanstående t ab ell redovisas undersökningens representati vitet för
olika delbr ans cher.

Ttllverknt ngsv ärd e Anta l föret ag

för upp-
gifts läm- som läm-

Delbran sch samtliga nand e före- nat up p-
företag! tag i "o av samtl iga gift i % av
miljoner samtliga

sa mtl iga
kr . företags företag

till verk-
ningsvärde

F öre tag t illverkande hu vudsakli gen :
1. H er r- och överplaggstyger sa mt

dräk t - och spor ttyger .. . . . . . . .. . . 59 ,5 98 30 87

2. Dam bekl ädnadst yger utom dräkt -
och kapptyger (h uv udsakligen klä n-
ni ngstyger ) . ... . . . . . .. .. . . . . .. . . . 15, 4 100 4 100

3. F iltar och drap erityger . . . . . . . . . . . 8,5 64 20 45

4. Mask infilt. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10, 6 2 4 25

Summa I 94,0 I 95 3 I 58 I 723

Undersökningens representativitet torde kunna anses såsom tillfreds
ställande för delbran scherna 1 och 2, vilka sva ra för 80 procent av hela
bran schens tillverkningsvärde, men icke för delbrans chern a 3 och 4; för
den senar e är representativiteten så bri stfällig at t någon analys icke
kunnat utföras.

Som fra mgå r av t abell en ha idelbran schern a 1 och 3 de stö rre företagen
i högre gra d lämnat uppgifter än de små företagen. Tillverkningsvärdet
för de uppgiftslämn ande företagen respekt ive dessas ant al i procent av t o
t ala till verkningsvärdet respekt ive antal företag utgjorde för delbran sch
1 98 respektive 87 proce nt , för delbran sch 3 64 respektive 45 procent.
Skillnaden är relativt liten beträffande delbran sch 1, som ju är den mest
betyd an de delbran schen.

1 Med »samt liga» före t ag avses alla före tag, som kun nat kl assificeras, d . v. s. i stort sett

sa mtl iga i k ommerskollegii industristatistik ingående företag. Se härom vidare appendix 2.
2 K an av anony mite tss kä l icke angiva s.
3 Exklu siv e delbran sch 4.
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P å gru nd av bristfälliga uppgifter ha icke alla föret ag, som besvarat
den utsänd a rundfrågan, »up pgift slärnnande företag», kunnat medtagas
i den siffermäss iga analysen, »siffermässigt analysera de föret ag». Detta
framgår aven jämförelse mellan ovan stående tabell och de t ab eller, som
i första avs nittet av redogörelsern a för respektive delbrans cher när-
mare angiva und ersökningens representativitet. Även upp gift erna för
de företag, vilka visserligen lämnat upp gifter men icke kunnat medtagas
i den siffermäss iga analysen, ha oft a kunnat utnyttj as i analyse n i övrigt
såsom också fram går av det följande.

l den siffermäss iga a nalyse n äro företagen av olika sto rlek lika repr e
sent erade idelbransch 1, med an idelbran sch 3 de st örr e företagen äro
ännu starka re överrepresent era de än i den tidigar e sammanstä llningen.

E hur u företagens sto rlek vari erar mycket av sevärt framför allt inom
delbrans ch 1, har de t dock varit möjligt att genomföra en analys av olika
stora före tags distributionsstruktur relati v t tillfredsst ällande på grund av
det st ora antalet företag. Härigenom ha föret agen inom delbr an schen
kunnat uppdelas i fyr a storleksgrupper (efter tillverkningsvärdets st orlek)
med relativt lit en spridning mellan företagens st orlek inom va rje grupp.

I efte rfölja nde a nalys ha de allra flesta företa gen, som lämnat upp
gifter, kunnat medtagas idelbranscherna 1 och 2 men et t stort a ntal före
tag har måst uteslutas idelbr ans ch 3. Analysens repr esentativitet fram
går av redogörelsen för varje delbransch .

4 . Delbransch l: Företag tillverkande huvudsakligen h err- och över

plaggstyger samt dräkt- och sporttyger

A. F ör eta g en s uppd elnin g p å storlek s grupp er o c h under
sö k n i n ge ns repre s ent ativit et f ör d es s a

Av sammanlagt 30 föret ag med cirka 60 milj oner kronors tillverknings
värde (tillverkningens försäljningsvärde) ha 25 företag med 50 milj oner
kronors till verkningsvärde kunnat medtagas i denn a und ersökning. Som
fra mgår av samma nställningen nedan motsvarar produktionen hos de
större föret agen drygt två tredj edelar av hela delbran schens tillverknings
värde, medan detta för företagen i den minsta sto rleksgruppen endast
ut gör un gefär en pro cent av hela t illverkningsvä rdet. Företagen av mel
lanstorlek svar a för ungefär en tredj edel av hela till verkningsvärdet.

Sammanställningen visar de olika sto rleksgruppernas andel av t otala
tillverkningsvärdet och antalet företag samt hur st or andel av totala till
verk ningen och anta let för et ag de siffermäs sigt analyse ra de föret agen re
presentera.
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Sa mt tiga företag Siffermäs sigt a na lyserad e för et ag

Stor leks- TilI verk- tillverknings värde i % av samt liga föret ag
grupp nin gsv ärde an ta l

abso lut

per företag I a n d el i % till verk- I a n ta l

(m ilj . k r .)
milj . k r.

nl n gsv ärd e antal

1 0, 1 0,9 1 6 68 67 4
,

2 0,5 5, 2 9 10 82 80 8
3 1,7 13, 4 23 8 100 100 8
4 6,7 40, 0 67 6 80 83 5

1- -4 2,0 I 59,5 I 100 I 30 I 84 I 83 I 25

B . Kompo ne nter nas stor lek för fö retagen de olika stor 
Le k s g r u p p e r n a '

a) Samvariationen mellan olika komponenter

En jämförelse mellan samtliga fyra storleksgrupper visar vid växande
jöretagsstorlek en genomgående och betydande ökning, ehuru icke i samma takt
som ökningen av företagets storlek (tillverkningsvärde), av antal kun der (utom
jör den minsta, i och för sig obetydliga, storleksgruppen), försäljn ing per gros
sist och per textilfabrikant, försäljning per försäljare ävensom av varusorti
mentets storlek och tillverkningsseriernas längd.

De relativa förändringarnas storlek för olika komponenter framgår
tydligt av följande diagram och t abell, i vilka komponenternas stor
lek uttryckts i index med medianvärdet för respektive komponenter i
minsta storleksgruppen lika med 100. I bilaga 1 till denna avdelning
har återgivits storleken av samtliga komponenter i abso luta t al.

Fö retagen i storleksgrupp 2 ha ungefär dubbelt så sto rt varusortiment
som företagen i den min sta sto rleksgruppen. Samtidigt ökade tillverk
ningsseriernas längd endast med en fjärdedel. Den starka ökningen av
varusortimentets sto rlek synes delvis bero på den i grupp 2 förekom
mande dir ektförsäljningen t ill detaljister. Företagen i grupp 2 synas vi
dare vara av den storleksordningen (tillverkningsvärde omkring en halv
miljo n kronor) att försä ljningsarbetet blir en sjä lvständig funktion av
betydelse. Det blir angeläget att begränsa försä ljningskostnadernas sto r
lek, vilket bl. a. ka n åstadkommas genom att öka varusortimentet. Al
t ernativet, ökningen av marknadens geografiska storlek, synes ofta med 
föra icke obetydliga kostnader för företag av den storleksordning, varom
här är fråga.

Försälj nin gen per grossist är i storleksgrupp 2 mer än tre gånger så stor

l I det följande i della avsnitt angi vn a siffe rup pgifter avs e sam tl iga m edianvärden. Dock har
pe r för etag i h ela delb ransch en i för ek ommande fall v ägt genomsn itt (vä gt arit m etiskt medi um)
an givits - ann ar s ov äg da genomsnittsvärden (t . ex. antal kunder p er för etag).
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som i den minsta st orleksgruppen och förs äljningen per t extilfabrikant
(konfekti onär) mer än dubbelt så sto r. Ökningen är betydligt st örr e än
i fråga om varu sortimentets storlek, som ungefär fördubblades. Däremot
stiger försä ljningen per försälj are endas t med ungefär en tredj edel, be
roende dels på att försäljning till det aljister, som end ast förek omm er i
grupp 2, är mera arbet skräva nde per försäljningskrona räknat än för
säljning till grossiste r och fabrikanter (större order per kund) och dels
på att andra än försälj ar e i stö rre utsträckning synas delt aga i försälj
nin gsarbetet i de min st a föret agen.

Ökningen av va rusort imente t s st orlek är av ungefär samma sto rleks
ordning som ök ninge n av försälj ningen per grossist och fabrikant mellan
st orleksgrupperna 2 och 3 (med ungefär två tredj edelar) men är mella n
de två stö rsta sto rleksgrupperna (3 och 4) störr e än ökningen av försälj
ningen per grossist och fab rikant. Varusort iment ets storlek betydligt
mer än fördubblad es mellan de t vå stö rsta storleksgrupperna medan för
säljningen per grossist och fabrikant endas t ökade med tre fjärdedel ar.

Samma t end ens, ehuru mycket mera utpräglad, kan iakttagas bet rä f
fande försälj nin gens sto rlek per försäljare . Denn a va r när a fyra gå nger
stö rre i st orleksgrupp 3 än i storleksgrupp 2 men endas t hälft en till så st or
i storleksgrupp 4 som i sto rleksgrupp 3. Ehuru även den omfattning i
vilken andra än försä lja re delt aga i försäljningsarbet et påverkar den redo
visade försäljningens sto rlek per försä lja re , va riera r denn a dock så mycket
mellan olika sto rleksg rupper av företag, att den i sifferma te rialet framträ
dande t end ensen icke kan bero hu vudsakli gen av dessa brist er i redovis
ningen.

Indicier på st iga nde försä ljningsmotstånd vid ianspråktagande av
stö rre del av marknaden äro t vå utvecklingstend enser. D els sti ger stor
leken av försäljningen per försäljare upp t ill en viss föret agsstorlek
snabba re än försä ljningens sto rlek per kund - försälj arna kunna utnyttj as
bättre - men därpå avsevärt lån gsammar e: vid öka d försäljning måste
föret agen även sälj a till ur försälj ning ssynpunkt »svåra» kunder. D els
sti ger vid ökningen av föret aget s st orlek utöver en viss grä ns försälj
ningen per kund avsevärt lån gsammare än tidigare i förhålland e till ök
ningen av va rusort iment ets st orlek . För att försäljningen ska ll bli till
räckligt st or måst e företaget även inrikta sig på små kunder och kunder,
som endas t ha intresse för en del av sortimentet. l

Den måttliga ökninge n av försäljningen per grossist mellan de två
största st orleksgruppern a jämfört med ökningen av såvä l varusortimentets
sto rlek som försäljningen per textilfabrikant synes kunna »förklaras» på
följande sätt. Varusortimenten hos för et agen i de tre minsta sto rleksgrup -

l Det bör obse rveras att ökningen av försälj ningen per kun d vid växande föret agssto rlek en
dast t ill en del beror av den rela tiva st egringe n av direktförsäljn ingen till t extilfabrikanter och
h uv udsakligen aven växande försäljning såväl per grossis t som per t extilfabr ikant.

222



Index

6 000

4000

2 000

1 000

BOD

600

400

200

100

(Respektive kom po nen te rs med ia nvärde i st o rle ksg rup p 1 = 100.)

'---

f---

I-----

r-- - -

r--

lJl
- - e-

n D II I -OJ -
Sto rl ek sg rupp 2 3 4 3 4 , 2 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 1 2 3 4

Fö rsöl jnings- Ant a l Ant a l uu- An ta l Ant a l te xt il- Fö rsä ljning Försä ljni ng Fö rsä ljn ing pe r Försä ljni ng
vä rde ti llve rkad e verk ode meter g ros sist er fa br ika nter pe r grossist per t extil- gros sist plu s pe r förs ä ljare

monst er per mönst er fab r ikant t ext ilfa bri ka nt
Index 100 ~ 125000 kr. 73 400 11 44 26 00 kr . 2700 kr . 2300 kr . 223000 kr.

Diagram 27. Tillverknings- och dist ributionsstrukturen (ör olika stora (öretag inom ylleindustrien. tillverkande huvudsakligen herr- och överplaggstygerl •

1938. Haivlogaritmisk skala.

l St or leken av de olika ind ext ale n fra mgår a v följ an de t ab ell :

I
Storleksgrupp

I< o m p o n e n t

I I Il 2 3 4

Sa lu t illve rk ni ng svärde (eförs äl jn lngsv ärde») • •• ••••• 0 • • 100

I
450 1 400 4 800

An t al till verkade mÖtlt sc r . . . . " 0 ' .. . 100 200 300 700. . meter pe r mö ns ter . . .. . . .. .. .. 100 130 350 430
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textilf ab rikanter . . . . ... . .. . . . . ... . . 100 100 190 3BO
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grossis t p lus t e xtilfabrik ant . 100 300 590 920

Fö rsä lj ni nge ns storlek pe r förs äl jare . . . .. .. ..... . . . . . . . . . 100 140 520 770



perna äro så små att gross iste r och konfektionärer kunna ink öpa önskat
ant al nummer av kollektionen utan risk för att den egna kollektionen
alltfö r mycket komm er att domin eras av ett företags var or. Inköpen frå n
de störst a företagens st ora koll ektioner måste där emot begränsas med hän
sy n till fara n att ett enda föret ags koll ektion skall dominera den egna kol
lekti onen »för mycket». Detta förhå llande torde i högre gra d gälla grossis
t er än konfektionär er.

Att samma t endens till min skad stegringst akt icke förekomm er beträf
fa nde försälj ningen per text ilfabrikant synes emellerti d också bero på att
följande t end ens i motsatt riktning uppkommit för de stö rsta föret agen.
Dessa äro nämligen även relativt stora tillverk are av vissa mera sta pel
bet onad e vävnader (gab ardin-, skiddrä ktstyger etc. ), av vilka fra mför allt
de stö rre kon fektionsfabrikerna t illve rka stora kvantitet er plagg i lån ga
serier. På g rund av den ändrade produktionsinriktningen st iger därför
försäljningens sto rlek per t extilfabrikant. Därj ämte kan det t änkas att
vissa konfektionär er äro så stora och ha sådan försäljningsorgani sa
ti on, at t faran att ett föret ags tyger skola domin era den egna kollekt ionen
k an försummas. Grossist er torde i detta hänseend e ha en ömtåligare st äll
ning.

Till sist må framhå llas att givetvis en viss , för de sto ra företagen antag
ligen ganska st ark, t end ens till sjunkand e försäljning per såvä l grossist
som t extilfabrikant finn es, emeda n vid st igande antal kunder svå righe
t ern a att erhå lla stora kunder ökas på grund av dessas storleksför
delning.

Som framgår av redogörelsen för konfektionsindustriens distributions
st rukt ur sjunker antalet konfektionär er vid st iga nde föret agsst orlek
mycket avsevärt och samma syn es vara förh ållandet i fråga om grossiste r.'
Det är mot bakgrund av denn a kundförd elnin g anmä rkningsvärt att för
säljningen per kund är så sto r även för mycket stora företag.

En stor förs äljningsvolym och en betydande försäljning per kund be
höver icke ha uppnåtts av ett föret ag av tillverkningstekniska orsaker eller
på grund av ett st ort varusortiment i och för sig. De tillverkad e varorn a
kunna var a särskilt efte rfrå gade, emeda n på grund av särskilt god smak
eller god bedömn ing av marknad en, någon speciell kvalitet eller speciell
originalite t (estil») framkommit, eller emedan förm ågan att sälja är ovan 
ligt framträdande. Om av dylik a eller andra orsa ker en hög försäljnings
volym och/eller en högre försäljning per kund ernåtts, anpassa s som na
turligt är tillverkningen där eft er.

Över huvud t aget t ord e det va ra utmärkande för ylleindust rien liksom
för flertalet andra textila industrier att till verkningen snara re anpas sas
eft er uppkomna försäljningsmöjligheter än t värtom. Man skapa r icke först

l Se h ärom k apit el 8 och 9.
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längd

produktionskapacitet och tillverkar varor för att därefter sök a vinna av
sättning för dessa utan låter i stället tillverkningen anpassa s efter förs älj
nin gen. Yll eindustrien driver liks om flertalet textila industrier hu vudsak
ligen bes tällningst illve rk ning . Visserli gen beställa kunderna varor med
ledning av de n k ollektion som visas, men ko llekti onen t ord e ofta i hög
gra d utform as under direkt inflytande av kund erna och någr a bestämda
kvantiteter, som skola tillverk as av de i kollektionen ingående varuslagen,
fin nas icke utan bestämmas av de efterfråga de kvantitet erna.

Slu tligen må här endast nämnas att distributionsstrukturen (stor
leken av de olika kompon entern a) hos ett föret ag utformas också med t anke
på att kunna vidma kthå lla eller öka den uppnådda försäljningsv olymen.
IVIan håll er ett stö rre ant al kunder och ett stö rre varusorti me nt än man
skulle göra om man räknad e med »stabila förhå lla nden» och/eller om man
icke inriktad e sig på att söka öka sin försälj ning.'

b) K omponenterna var tör sig

En jämför else mellan de tre stö rre st orleksgrupperna - ger vid handen
att vid växande föret agsst orlek un gefär upp till »rnedelstorlelo tillverk
nin gsseri ernas län gd ökar väsentl igt mera än varusort imentets st orlek ,
varefter - då de t ekniska fördelarna av längre tillverkningsserier antag
ligen bliva relativt mindre - - i stället va rusorti mentets sto rlek ökar väsent
ligt mera än tillverkningsseri ernas längd . Mellan de bå da minsta storleks
gru ppe rn a ökar va rusor t ime ntet s sto rlek fyragån ger mera än tillverknings
seri ernas längd. Här sy nas fördelarna ur försäljningssynpunkt av ett större
v arusor timent anses va ra ännu mera bet yd ande än en ökning av t illve rk
ningsseri ernas län gd .

Antalet tillverkade kv alitet er ä r mycket lägre än anta let tillverk ad e
mönster och antalet t illv erkad e met er per kvalitet st örre än per mönster .
I stora drag variera emellert id anta l kvalitet er och mönster resp ektive
an tal t illverkade met er per kvalitet och mönster i ungefär samma pro
portion utom mellan de största sto rleksg r upperna. Typ företagen i dessa
redovisa un gefär lik a mån ga t illve rkade meter per kvali t et, medan an
tal tillverkade met er per mönster är icke obetydligt stö rre i den största
gru ppen. Uppgiftsmaterialet om antal kvali t et er är på grund av defi
nitionssvåri gh et er osäk ert.

An t al et per företag t illve rkade mönster (varusortiment et s storlek) och
1 000 met er vävna d per mönster (t illverkningsse riernas län gd) var :

l I kapitel 2 har samvariationen mellan olika komponenter behandlats utförligare och
mera generellt.

2 Tillve rkningen i den minst a sto rleksg ruppen synes i viss mån va ra »hant verksbet onad».

224



F örsälj nin gs- Antal 1 000 m. vä vnad
värd eind ex m önster per mönster

Storleksgrupp 1 100 73 0,4
2 450 142 0,5
3 1 40O 220 1,4
4 4 800 508 1,7

1-4 (gen om sn itt) 320 1, l

Antalet kunder per företag är i samtliga st orleksgrupper (äv en den Antalet kun
min sta) så sto rt att man även utan att känna storleksfördelningen mellan der
de olika kundern a dock t orde kunna utgå ifrån att intet företag för sin
avsättning är hu vudsakli gen beroende aven eller ett lit et fåtal kunder.
Antalet kun der växer vid st igande f öretagssto rlek men av sevärt långsam-
mar e än denn a.

Antalet kunder i olika kategorier per företag utgjorde:

F örsä ljnings-
D etalj ist Grossist

Textil-
vä rde ind ex fa brikant

Storleksgr upp 1 100 11 44
2 450 29 22 42
3 1 40O 578 40 83
4 4 800 400 104 167

1-4 (gen om sn itt) 480 43 84

I vissa företags till verkning och försäljning inga av en filt ar, vilka i Försäljning
större utsträckning än herr- och överpl aggstyger sälj as dir ekt till detalj- ens fördelning
handeln . Två stö rre föret ag sälja en betydande del av sin tillverkning av på olika, kund
met erv ar or direkt till skrä ddare. I övrigt förekomm er ingen nämnvärd kategorier

för säljning av met erv ar or direkt till detaljister utom i st orleksgru pp 2.
De nedan angivna procenttalen för försäljning till detaljister kunna därför,
med undantag för sto rleksgrupp 2, icke anses vara representativa för
delbranschens huvudvaruomr åd e och ha, liksom av dessa beroend e upp-
gifte r, satts inom par entes. t

Grä nsdragningen mellan försälj ningen till grossist och t extilfabrikant
är icke ska rp, emeda n åtskilliga förhållandevis betyd ande kombine
rad e och konfektionärer finnas, vilka ibland redovisats som grossister,
ibl and som konfektionärer, va nligen dock som grossiste r. Den redovisade
gr ossistförsäljningen är därför för hög (gissningsvis överskattad med unge
fär en tredjedel) och försäljningen till fab rikanter för låg, ehuru på gru nd
av dennas relativt stö rre omfa ttning icke relativt lika mycket (gissningsvis
underskattad med un gefär en niond el). Jämförbarhet en mellan olika stor
leksgru pper sy nes end ast t ämligen obetydligt påverkas av dessa brist
fälli ghet er i uppgiftsmaterialet.

Försälj ningsvärdet s pro centuella förd elning på olika kundkategorier
var:
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Försäljnings- Detalji st Grossist Textil- Övriga
värd eind ex fabrikant k under

Storlek sgrupp 1 100 8 84

2 450 (7 ) 32 45 6
3 1400 (O) 23 73 O

4 4 800 (3 ) 17 69 6
1-4 (ge no ms n itt) (8) 22 63 7

Den minsta, i och för sig obetydliga, storleksgruppen sälj er den alld eles
övervägande delen av tillverkningen till t extilfabrikanter samt åt erst oden
till grossiste r. Storleksgrupp 2 säljer knappt hälften av tillverkningen till
textilfabrikanter, en tredj edel till grossiste r samt åte rstoden direkt till
detaljister eller - i mindre utsträckning - till allmänhet en i form av lön
gods (äv en garn).! De två st örsta st orleksgrupperna visa en sjunkande an
del av försälj ningen till grossister (23 resp ektive 17 proc ent), medan för
säljningen till fabrik anter utgör ungefär 70 pro cent av totalförsäljningen 
något lägre beträffande den största gruppen. Skilln ad en är dock mindre
än vad siffrorna vis a (73 respektive 69 procent), om häns yn ta ges till för
säljningen till allmänheten (löngods), detaljister samt export. Försälj
ning en till textilfabrikanter är sålunda (även totalt) i storleksgrupp 3
ung efär tre gånger och i den största storleksgruppen fyra gånger större
än försälj ningen till grossister.

Försäljning- Med undantag för försäljningens storlek per detaljist, som icke är re
ens storlek per presentativt redovisad, ökade försäljningen per kund avsevärt vid sti gande
kund i ?lika företagsstorlek. Stegringen var mellan de minsta storleksgrupperna stö rst
kategorier för försäljningen per grossist men mellan de större storleksgrupperna störst

för försäljningen per t extilfabrikant. Försäljningen per grossist och fabri
kant steg avs evärt långsammare än varusortimentets storlek mellan de
störst a st orleksg rupperna .

Försäljningens storlek i 1 OOO-tal kronor per kund i olika kategorier var:

Försä ljnings- Detalji st Grossist
Textil- Grossist plus

vär deind ex fabrikant t extilfabrikan t

Storl ek sgrupp 1 100 2,6 2,7 2, 3

2 450 (2,4) 8,6 5,8 7,0

3 1400 (0,7) 13,0 13,6 13,6

4 4800 (2,0) 21 ,0 24,9 21,1

1-4 (genomsnitt) (0,8) 11, 1 15, 0 13,7

Försäljning- Försäljningens storlek per försäljare ökade avsevärt vid växande före
ens storlek per tagsstorlek. Ökningen är dock mycket blygsammare än ökningen av före
försäljare tagets storlek utom mellan storleksgrupp 2 och 3, där försälj ningen per

l Lön god s utgöres a v utav bes tälla re n inl ämnat m aterial - i detta fall ull eller ullgarn

- tillver kad vara.
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försäljare stiger t. o. m. hastigare än företagets storlek och mycket snab
bare än försäljningen per grossist och t extilfabrikant. Två i de största
storleksgrupperna ingående företag med betydande detaljistförsäljning
påverka icke den här beräknade omfattningen av försäljningens storlek
per försälj ar e.

Den utsträckning, i vilken andra än försäljare deltaga i försäl jningsar
betet, inv erk ar - ibland troligen ganska avsevärt - på den redovisad e
förs äljningens storlek per förs äljare. På grund av det över huvud taget låga
antalet försäljare per företag i denna delbransch (intet för etag red ovisar
mer än sex försäljare, flertalet 2- 3) kan nämligen denn a inverkan vara
betydande. Skillnaderna i förs älj ningens storlek per försä ljare äro dock
så stora att tidigare angivna tendens framträd er t ydli gt. Den syn es icke
kunna förkl aras enbart eller ens huvudsakligen av bristand e jämförbarhet
i redovisnin gen.

Försäljningens storlek per förs äljare i 1000-tal kronor var:

Slorleksgru pp 1

2
3
4

1-4

Försäljn ings
vä rdeindex

100
450

1 400
4 800

(geno m sni tt)

F örsäljningens
storlek per
försäljare

223
308

1 150
1720
1 068

Flertalet företag i den min sta och närmar e hälften av företagen i den Försäljnings
därpå följande storleksgruppen sälja på en geografiskt begränsad marknad, områdets
d. v . s. »egen stad, eget län eller egen landsända (3-4 län närmast produk- storlek
tionsorten)». I de två största storleksgruppern a sälja samtliga företag
ut om ett över hela Sverige, två dock icke på Norrland men kunna via
gro ssister räkna även detta som sitt avs ättningsområd e.

Tillverkningens förde lning på lager, säsong- och efterorder varierar Tillverkning
avsevärt mellan olika företag och synes, som är at t vänta, starkt påverkas ens fördelning
av den relativa sto rleken av tillverk nin gen av mindre modebetonade på lager, sä
varor (cheviot-, gabardin-, skiddräktstyger et c.). Ett uttryck härför är sOfng- °dch

c e teror er
den större lagertillverkningen, som dock över huvud taget är tämligen
obetydlig, inom den största storleksgruppen i jämförelse med övriga
storleksgrupper.

Tillverkningens procentuella fördelning var:

F örsäljnings-
Lager Säsongo rder Efterord er

värdeindex

Slorlek sgrupp 1 100 3 72 15
2 450 3 87 11

3 1400 3 88 5
4 4800 10 70 20

1-4 (genomsnitt) 8 71 21
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C. J ä m f Ör.e l s e m e Il a n m e d i a n-o c h g e n o m s n i tt s v ä r d e n f Ör

respektive komponen ter samt dessa s stor lek för hela d el

b r a n s c h e n-, betraktad som en enhet

I den föregående analysen ha använts medianvärden såsom bästa till
gängliga typtal för angivande av komponenters storlek för de indivi
duella för etagen i respektive storleksgrupper. I syfte att erhålla en upp
fattning om sn edheten i fördelningen av de individuella värdena av re
spektive komponenter jämföres nedan de vägda genomsnittsvärdenas för
resp ektive komponenter med motsvarande medianvärden . Därj ämte läm
nas en red ogör else för komponenternas storlek för hela delbranschen, be
traktad som en enhet. I sistnämnda fall visas komponenternas storlek
av vägda genomsnittsvärden för de komponenter, som äro kvoter, och
av summan av komponenternas värden hos de i delbranschen ing ående
företagen för de komponenter, som icke äro kvoter.

Skillnaderna mellan medianvärden och genomsnittsvärden kunna bero
av många förh ållanden. Som framgår av kapitel 1, avdelning II medföra
höga extrema värden i en serie högre genomsnittsvärden än medianvär
den, låga ext rema värden högre median- än genomsnittsvärden. D å så
som förut framhållits, icke sällan ett eller enstaka mycket stora företag
i en grupp vis a extremt höga värden för vissa komponenter, komma ge
nomsnittsvärdena ofta att ligga högre än medianvärdena. I allmänhet
är dock fördelningen av värdena så symmetrisk att några betydande skill
nader mellan genomsnitts- och medianvärden för olika komponenter icke
uppstå jämfört med skillnaderna mellan värdena för komponenterna i
olika grupper av företag.

Som framgår av tabellen på sid . 221 äro de olika storleksgrupperna icke
lika representerade i analysen . Två tredjedelar av samtliga företags antal
och tillverkningsvärde äro represent era de i storleksgrupp 1, 80 procent i
storleksgrupperna 2 och 4 samt 100 procent i storleksgrupp 3. Denna sned
het i representativiteten synes emellertid inverka mycket lit et på genom
snittsvärdenas tillförlitlighet såsom ett mått på strukturen hos ett »ge
nomsnittsföretag» i hela delbranschen. Den relativt höga representativi
teten gäller nämligen i stort sett de medelstora företagen, för vilka de olika

l Det är icke möjligt at t ge en bild av huru produktions- och distributionsstrukturen skulle
se ut om sa mtl iga företag i en st orleksgrupp eller i hela delbranschen sammansloges till ett för e
t ag . Bå de pr oduktions- och distributionsstrukturen skulle , åt mins t one på län gre sikt, ändras
väsentligt, då de förändrade konkurrensekonomiska förutsättningarna skulle medföra en helt
annorlunda företagspolitik i åt skilliga viktiga avse enden.

2 I för ekommand e fall ovägda genomsnittsvä rden (t. ex. antal kunder per för etag). Ovä gt
genomsnitt för en komponent vi sar endas t summa n av de individuella värdena dividerad
m ed antalet föret ag och icke - såsom vä gda genomsnittsvärden - för kv oter summa n av re
sp ektive värden för samtli ga företag dividerade med var andra. De påv erk as emellertid av
värd ena för samtliga för etag i gruppen.
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k omponentern a äro ungefär genomsnittligt sto ra . Den relativt låga re
prese ntativiteten hos den min st a sto rleksgruppen spelar lit en roll, då denna
svarar för endast en procent av totala t illve rkningsvä rdet respekti ve fem
procent av t ot alan t alet företag och dä rför blott obetydligt påverk ar de
vägda genomsnittsvä rde na .

Skillna derna mellan medianvärden och vägda genomsnittsvä rde n för
komponentern a i denn a delbransch äro av den sto rleksord ningen att de i
den t idigare på grundval av median värden utförd a analysen beskrivna
utvecklingste nde nserna mellan olika sto rleksg rup per och strukturen för
de typiska föret agen och »genomsnittsföretagen» inom dessa nära överens
stämma.

Fö r et t st udi um av de vägda genomsnittsvärde na för de olika komp o
nentern a i respektive storleksgrupper hänvisas till bilaga 2.

E n överslagsberäkning visar att i denna delbran sch sammanlag t mellan
200 och 250 olika varuslag och drygt 9 000 olika mönst er framställas. Total
antalet grossist kunder i delbr anschen sy nes överstiga 1 200 och ant alet
konfektionär skunder va ra dubbelt så sto rt . Det sto ra antalet kunder
innebär, att va rje grossist med rörelse inom delbranschens varuomr åde
i genomsnitt to rde köpa från åtminstone tre fabrikante r, t roligen åts kil
ligt flera , samt att konfektionärern a i genomsnitt ink öpa från åtminst one
sex föret ag i denna delbransch .

5. Delbransch 2: Företag tillverkande huvudsakligen dambeklädnads
t yg er utom dräkt- och kapptyger (till större delen klänningstyger)

A. U n de rsö k n i nge n s repr es ent ativit e t

Dambeklädnad styger utom överplaggs tyger utgöra den hu vudsakli ga
tillverkningen - minst två tredjedelar av totala tillverkningsvärdet 
för fyra företag inom ylleindust rien. Tillverkningsvärdet utgjorde samman
lagt femto n milj oner kr onor. I till verkningen ingår en avsevärd kvantitet
klänningstyger av konstsilke.

Endast tre företag ha kunnat medtagas i a nalysen. Av dessa lämnad e
uppgift er bekräftas emellert id t ill sto ra delar av två föret ag, vilka ant in
gen icke kunnat lämna fullständiga up pgifter eller haft annan bet yd and e
tillverkning, som icke t illfredsställande kunnat renodl as. Då där.j ämte
variat ionen i såvä l distributi ons- som produkti onsstrukturen mellan
företagen är relativt liten, synas de i analyse n lämnad e upp giftern a
kunna anses vara i någon mån repr esentativa för delbran schen trot s att
dessa berä kna ts med ledning av endast t re företags upp gift er.

Ana lysens representativitet framgå r av följan de upp gifter:
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Sam tliga för eta g Siff ermässigt analyserade företag

Tillverknings- tillverkningsvärde i % av samtliga före tag
värdet per a n ta l

absolut

företag
miljoner kr. I tillVerknings -I antal

miljoner kr.
andel i %

v ärde
antal

3,9 I 15,4 I 100 I 4 I 63 I 75 I 3

B. Ko m p o n e n t e r n a s s t o r l e k!

Varusortimentets sto rlek va rierar relati vt lit et mellan de individuella
Varusortimen- företagen. Den är av samma sto rleksordning som för motsvarande stor
tets s.torlek leksgru pp inom delbranschen herr- och överp laggstyger men icke mer än
och tillverk- h älft t" t t h f" t f" t l k .ningsseriernas a en av va rusor imen e os ore .agen av unge ar samma s or e l

längd delbranschen dambeklädnadstyger m. m. inom bomullsind ustrien. Att
döma bl. a . av det förhå llandevis låga antalet kva liteter torde antalet
dessiner vara mycket stort.

Tillverkningsserierna äro ungefär lika långa som för den mindre stor
leksgruppen hos motsvarande delbransch inom bom ullsind ustrien (antalet
mönster är ungefär dubbelt så stort) men endast en tredjedel så långa som
t illverkningsserierna i den stö rre sto rleksgruppen, där antalet mönster
samtidigt är mer än fyra gånger stö rre . Även om hänsyn tages till att i
den senare gruppen en viss t illverkning av stapelvaror äger rum bli t ill
verkningsserierna ino m den na mer än tre gånger så långa som för dam
beklädnadstyger, t illverkade inom ylleind ustrien. Tillverkningsserie rna äro
ungefär lika långa som för den största storleksgruppen företag ti llverkande
herr- och överplaggstyger (delbransch 1), vars tillverkn ing per företag i
antal meter räknat också är av samma sto rleksordning. Tillverkningsse
rierna äro mycket längre än för övriga sto rleksgrupper inom delbransch 1.

Antalet t illverkade mönster och 1 OOO-t al meter per mönster framgår
av tabellen överst på näst a sida .

Antalet kunder är så sto rt att ma n utan att kän na storleksförde lningen
Antalet kun- mellan dessa kan utgå från att intet företag för den större delen av sin
der försäljning är beroende aven eller ett fåta l kunder.

Antalet ku nder per före tag i olika kat egorier va r :

detaljist. . . . . . . . . . . . . . . . .. 33
grossist . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106
t exti lfab rikant . . . . . . . . . . .. 90

Försäljning- Samtliga företag redovisa en icke obetydlig försä ljning t ill detaljister.
e~s f?rdelning Försäljningen till grossis ter är väsentligt större än för motsvarande stor-

k
Pa ohk~ kund- leksgru pp av före tag till verkande herr- och överplaggstvger och unge-ategoner v

Iär lika sto r som inom närmast motsvarande delbransch och sto rleks-

l I det följande i detta avsnitt angivna si ff er uppgif ter avse medianvärden.
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Delbra nsch I
Antal 11ODD-t al meter

mönst er per mönster

Föret ag tillverkande hu vudsakligen :

dambeklädnad styger (fr äm st k lännin gstyger) in om yll eindu-

strien . . . . . .. ... . . .. .. ... . . . . .. . .... . . . . . . . . ... . . . . . . .. . 425 2,1

da mbeklädn ad styger utom överpla ggstyg er sam t sk jo r t tyger

och flan eller inom b om ull sindustrien

st orleksg rupp 1 . . . ... .. . . . . . . . ... . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . 970 2,7
st orleksgrupp 2 . . . . .... . .. . . . .. .. . . .. .. . . . . .. ... . .. .. . .. 1 914 7,2

herr- Dch överplaggstyger sa mt dräkt- och sporttyger inom

ylleindustrien

storlek sgrupp 4 . .. . . .. . . . . .... .. .. . . ... . . . .. . . . . . . . .. . . . 508 1,7

g ru pp inom bom ullsindustrien (dambeklädnadstyger jutom överplaggs
tyger j samt skjorttyger och flaneller). Försäljningen t ill textilfabrikanter
är likaledes något större än i sistnämnda delbransch men förhålla ndevis
mycket mindre än idelbranschen herr- och överplaggstyger. Detta är
naturligt med hänsyn t ill att konfektionsindustriens andel av den totala
förb rukningen av herr- och överplaggstyger är i det närmaste dubbelt
så sto r som av dambeklädnadstyger och större för dambeklädnadstyger
av ylle än av bomull .' De senare användas i stö rre utsträckning av de
lägre inkomstklasserna, som i relativt sto r omfattning sy i hemmen 
a tt döma av socia lstyrelsens hushållsb udgetundersökninga r.

Försäljningens pro centuella förd elning på olika kundkategorier för här
diskuterade delbranscher va r:

Delbransch I Detalj ist I Grossist I Textil - I Öv riga
fabrikant kunder

Företag tillverkande huvudsakligen:

dambekl ädnad st y ger (främst kl ännin gstyger)

inom yll eindustrien . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . 10 50 40 O

dambekl ädn ad styger utom öv erp laggstyger samt

skjorttyger och flan elltyger inom bomullsindu-

st ri en

storleksgru pp 1 .. .. .. .. .. . .. . .. . .... .. .. .. . (2) 59 25 7

st orleksgrupp 2 .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . (5) 41 36 11

herr- och öv erplaggsty ger samt dräkt- och sport -

tyger in om ylleind ust rie n

sto rleksg ru pp 4 .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 17 69 6

l K onfektion sindustriens förbrukning av »h err t y ger . motsv arar cirka 80 procent och av dam

beklädnadstyger etc. cirka 40 procent av den inhemsk a tillverkningen - a v dambeklädnadstyger

e n bar t troli gen av sev ärt mindre.
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Försäljning s
områdets
storlek

Försäljning- Försäljningens sto rlek per det aljis t är my cket bet yd and e, ungefär fem
ens st~rle~ per gånger stö rre än för såväl delbran schen herr- och överplaggstyger inom

kkutnd l ?hka ylleindust rien som delbra nschen dambeklädnad st yger m. m. inom bomull sa egone r
indust rien, båd a storleksgrupperna .

Den höga försäljningen per detaljist t ord e bl. a . ha sin orsa k i att inom
ylleindust rien tillverk ade dam beklädnadstyger i stor utsträckning köpas
av högre inkomstklasser och endas t i liten omfattning (enstak a gånger)
av de lägre inkomstklasserna. Inköpen per konsumtionsenh et äro därför
små samtidigt som konsum entern as krav på sort iment äro höga. Fö r
säljningen av metervaror kommer at t koncentreras till de stö rre affä rerna ,
som kunna hålla sto rt varusort iment. _

Försä ljningen per grossist och per t extilfabrikan t är un gefär lika sto r
som för motsvarande storleksgrupp inom delbran schen dambeklädnad s
tyger m. m. i bomullsindustrien .

Sto rleken av försäljningen per kund (1 000-tal kr. ) i ovan disku t erad e
delbranscher var:

Textil- Grossist
Delbransch Detalji st Grossist fabrikan t plus t extil-

fabrikant

Fö re tag till ver kan de hu vu dsakligen:

dambeklädna dstyger (huv ud sakligen klänn in gs-

tyger) inom yll eindustrien . . .. . . .. .. .. . ... . . 10, 0 18,8 13,5 15,9

dambek lädna dstyger ut om överplaggs tyger samt
skjortty ger och flan eller inom bomull sin du st rien

st orleks grupp 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (1,8) 11 ,2 18,5 13,0
storleksgr upp 2 .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 17, l 17,5 15, 3

herr - och öve rp laggstyger samt dräkt- och sport -
t y ger inom y lleindust rien

storleksgrupp 4 . . . . . . .. . . . . . . .. ... . . .. . . . . . (2,0) 21,0 24,9 21, l

Försäljning- Försä ljningen per försäljare är anmärk ningsvärt hög (1,7 milj oner kro
e~s ~~?rlek per nor) i förh ållande t ill varusort imente ts sto rlek . Den t orde förskjutas upp åt
forsa Jare av den förh ållandevi s höga försäljningen per kund . Försäljningen per för-

sälj are är lika stor som för den största storleksgruppen idelbr an schen
herr- och överpl aggstyger men end ast hälften så sto r som för den stö rsta
storleksgruppen .idelbra nschen dambeklädnad styger m. m. inom bomulls-
indust rien, där antalet mönster emellert id är mer än fyra gånger stö rre .

Samtliga föret ag i denn a delbransch sälja över hela landet utom Norr
land, men kunna via grossiste r även sälja på denn a marknad. E ndast
ett föret ag har red ovisat försäljning äve n i Norrland.
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Tillverkningen på efterorder utgjorde ej mindre än en tredjedel, på sä- Tillverkning
songorder ungefär 60 procent och på lager cirka en tiondel av totala till- e~s fördel~ing
verkningsvärdet. Att tillverkningen på efterorder är relativt hög förklaras pa lager'hsa-

song- oc
av den starka modebetoningen hos dessa tyger och konsumenternas stora efterorder
krav på sortiment (»variationsbredd»). Efterorderna betyda ännu mera
för de mindre företag inom bomullsindustrien, som tillverka dambekläd
nadstyger, men avsevärt mindre för de större företagen i samma del-
bransch . Dessa tillverka även relativt betydande kvantiteter mera sta
pelbetonade dambeklädnadstyger såsom st ädrocks-, förkl ädes- och enklare
klänningstyger av bomull (»arbetsklänningan» och ha en i förhållande till
den mindre storleksgruppen relativt obetydlig försäljning till detaljister.

C. Jämförelse mellan median- och genomsnittsvärden för

respektive komponenter samt dessas storlek för hela del

b r a n s c h en-, betraktad som en enhet

Hittills ha i analysen använts medianvärden såsom bästa tillgängliga
typtal för angivande av olika komponenters storlek för de individuella
företagen i respektive storleksgrupper. I syfte att erhålla en uppfattning
om snedheten i fördelningen av de individuella värdena av respektive
komponenter jämföres nedan de vägda genomsnittsvärdenas för respek
tive komponenter med motsvarande medianvärden. Därjämte lämnas en
redogörelse för komponenternas storlek för hela delbranschen, betraktad
som en enhet. I sistnämnda fall visas komponenternas storlek av vägda
genomsnittsvärden för de komponenter, som äro kvoter, och av summan
av komponenternas värden hos de i delbranschen ingående företagen för
de komponenter, som icke äro kvoter.

På grund av den ringa variationen mellan storleken av olika kompo
nenter hos olika företag i denna delbransch liksom de t ämligen små skill
naderna i storlek mellan företagen överensstämma de vägda genomsnitts
värdena mycket nära med medianvärdena . Man erhåller i båda fallen i
det närmaste samma bild av strukturen.

För ett studium av de vägda genomsnittsvärdena för olika komponenter
hänvisas till bilaga 2 till denna avdelning.

Inom hela denna delbransch synes sammanlagt ej mera än ungefär 30
varuslag tillverkas men närmare 2000 mönster, av vilka många säker
ligen i åtskilliga dessiner. Sammanlagda antalet detaljistkunder har upp-

1 Det är icke möjligt att ge en bild av huru produktions- och dist ributionsstrukturen
skulle se ut om samtl iga för etag i en st orleks grupp eller i hela delbran schen sa mmans loges
till ett föret ag . Bäde produktions- och distributionsstrukturen skulle, åt mins t one på län gre
sikt, ändras vä sentligt, då de förändrade konkurrensekonomiska föru lsättningarna skulle med
föra en helt annorlunda företagspolil ik i åt skilliga v ikti ga avseenden.

2 I förekomm and e fall ov ägda genomsnittsvärden (t. ex. anta l kunder per företag).
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skattats till ej mera än ungefär 150, anta let grossistkunder t ill närmare
500 och antalet konfektionär skunder till drygt 400. Antalet konfektio
närskunder förefaller antyda, att va rje konfektionär inom detta va ru
områ de köp er från fler t alet företag inom delbran schen.

6. D elbransch 3: Företag tillverkande huvudsakligen filtar och

draperityger

A. Fö re tage ns uppd elnin g på sto r le ksg r u p pe r oc h und er
sö k n i nge n s r epr e s ent ativit et f ör de s sa

I denn a delbransch ha endas t sj u föret ag av 20 lämnat fullständiga
up pgifter och någorlunda tillfredsställande kunnat renodlas fr ån andra
v iktigar e verksamhetsgrenar, frä mst t illve rkning och försä ljning av garn
sa mt tyngre herr- och överplaggstyger. Åtta my cket små föret ag med till
sa mma ns närmar e 400000 kronors tillverkningsvär de 1938 ha ej alls
kunnat med tagas i analysen.

De indiv iduella företagen inom respektive sto rleksgrupper visa icke obe
t ydli ga va riatio ner av distributi ons- och produktionsstrukturen. Åt
skilliga företag, som hän förts till delbr an sch 1, då de hu vudsakli gen pro
du cera herr- och överplaggstyger, till verka och försälja samt idigt bety
da nde kvantitet er filt ar. I förhå lla nde till dessa företags övriga, i jäm
fö relse med företagen i denn a delbrans ch mycket bet yd an de, produktion
ä r dock tillverkningen av filt ar t ämli gen obetydlig.

Om man bortser från tillverkningen och försäljningen av beklädnads
tyger och garn, utgör tillverkningen och förs äljningen av dr ap erityger
knappt hälften av t otalförsäljningen i den stö rre gruppen inom här be
handlade delbrans ch, medan intet föret ag i den mindre sto rleksgruppen
fra mställer eller sälj er dr ap erit yger. De lämnad e up pgiftern a kunna så
lunda icke anses vara lik a representativa som för övriga delbran scher
inom ylleindust rien. En kortfattad redogörelse för denna delbran sch t ord e
dock försvara sin plats, då den sy nes kunna illustrera vissa karakte
risti ska drag för en icke ova nlig t yp av föret ag inom ylleindust rien.
Delbran schen är emellertid mycket svåröverskå dlig på grund av den
fö r olika företag starkt skift ande produktionsinriktningen.

De olika st orleksgruppernas ande l av totala tillverkningsvärdet och antal
fö retag samt den andel av t otala tillverkningsvärdet och antalet företag,
som de an alys erad e föret agen representera, visas av t abellen överst på
nästa sida .

Som fram går av tabellen äro de sto ra föret agen mycket starkt över
r epresenterad e i den mindre sto rleksgru ppen.
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,\
Samtliga företag Siffe rmässig t analyser ade för et a g

Sto rle ks- Tillverk- tillv erkni ngsvärde i % av samtl iga företa g
gr u pp n in gsv är d et antal

a bso lu t

per föret ag
miljoner kr. I tillv erk- l a nta l

miljone r k r .
a n de l i %

nlngsv ärde
antal

,

I I I I I I
l 0,1 1,4 17 11 73 27 3
2 0,8 7, l 83 9 42 44 4

1- 2 0,4 I 8,5 I 100 I 20 I 47 l 35 I 7

B. Komponenternas storlek för f öretag en

l e k s g r u p p e r n a'

d e o l i k a s t o r-

Tillverkningsseriernas längd är ungefär densamma inom båda storleks- Varusortimen
grupperna (1,3 respektive 1,2 tusen tillverkade met er eller styck per mön- tets storlek
.ster). Varusortimentet inom storleksgrupp 2 (72 mönster mot 42 i den o?h tillv.erk
mindre storleksgruppen) är därför lika mycket stö rr e än i st orJeksgru pp r;~g~senernas

1 som produktionen (i kv antiteter räknat) per företag. De sifferm ässigt g
.analys era de företagen i den st örre storleksgruppen ha genomsnittligt icke
mycket mer än dubbelt så stort tillverkningsvärde - medianföretaget
70 pro cent högre - som i den mindre storleksgruppen. Skillnaden i pro
duktionens storlek i kvantiteter räknat är ännu mindre. Antalet kvali
t et er, som varierar i ungefär samma proportion som antalet mönster, är
förh ållandevis mycket stort.

Antalet kunder är för varj e företag så stort att det icke är troligt, att Antal et kun
något för etag för huvuddelen av sin tillverkning och försäljning är bero- der
e nde av en eller ett fåtal kunder.

Antalet kunder i olika kategorier per företag var:

F örsäl jnings- Antal Antal
värde in de x d et aljist er gros sis t er

StorJ eksgrupp l 100 400 28
2 170 294 94

1-2 (genomsnitt) 309 90

Ett flertal företag i delbranschen tillverka även tyngre beklädnadstyger Försäljning
.av ylle samt garn för avsalu. Man synes, åt minstone beträffande de i ana- ens fördelning
lysen medtagna för etagen, kunna utgå ifrån att i stort sett hela försälj- på olika.kund
nin gen (utom garn) till t extilfabrikanter samt ungefär en tredj edel av kategoner
f örsäljningen till grossi ster utgöras av beklädnadstyger. Den relativt
större försäljningen till t extilfabrikanter i den större storleksgruppen beror

l I det följand e i detta avsnitt angivna sifferuppgifter avse samtliga medianvärden.
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Försäljnings
områdets
storlek

på att försäljningen av garn icke kunnat renodlas tillfredsst ällande. Någo n
garn försä lj ning före kommer icke i den mindre storleksgruppe n. Uppgif
t ern a angåe nde den relativa storleken av försälj ningen t ill t extilfabrikanter
och där av beroend e uppgifter äro därf ör icke representativa för denn a
delbran sch.

Ungefär hälften av företagens tillverkning av filt ar och draperityger
försälj es i båd a sto rleksgrupperna direkt till detalji st er och kn appt hälften
till grossiste r. Därutöver finnes dock i den min dre sto rleksgru ppen en icke
obet ydli g direktförsä ljning av filtar till st örr e förbrukare såso m allmänna
inrättningar av olika slag .

Försäljning- Att döma av de individuella upp gift erna från i analysen medtagna och
ens st~rlc~ per andra föret ag, vilka lämnat delvis bri stfälliga upp gift er och därför ute-
kund l olika l tit f" f Il d t d t k t ' f" "l ' .
k . s U l S, orea er e som om en s ar a s egn ngen av orsa jrungen perat egoner .

detaljist vid öka d föret agsstorlek (och öka t va rusort iment) gäller för-
säljning av såväl filtar som dr ap erityger o. dyl. Utvecklingen av för-
säljningen per grossist är ännu mera svårbedöm bar, men en viss, ehuru
relativt mindre betydande, ökning av förs äljningen per grossist vid ökad
företagsst orlek (och ökat varusortiment), kan spåras .

Försäljningen per kund i 1000-tal kr. var: .
F örsä ljni ngs-

Detaljist Gross ist
vär deind ex

Storl ek sgrupp 1 100 0,5 (2,0)

2 170 1, 4 (3 ,3)

1- 2 (ge nomsn itt) 0,7 2,6

Försäljning- Fö rsä ljningens sto rlek per försälj are är avsevärt mer än dubbelt så hög
e,~s ~t?rlek per i den stö rre sto rleksgru ppen som i den mindre (431 respektive 193 tusen
för säljare kronor). Att döma av erfarenhete r från andra delbranscher förefaller

detta rimligt mot bak grund av dels den starka ökningen av försäljningen
per kund och dels det förhållandet att företag i den st örre storleks
gruppen bättre sy nas kunna utnyttj a försälja rna än de små föret agen .
På grund av det st ora antalet kunder måste även dessa ha särskild för
säljningspersonal äv en om, såsom uppgivits av samtliga företag, också
anna n personal deltager i förs älj ningsarbet et.

Samtl iga företag i denn a delbran sch sälja över hela land et, de mindre
föret agen dock icke i Norrland, till vilket dock försä ljning via grossiste r
kan äga rum.

Tillverkning- Till verkningens förd elning på lager, säsong- och efte rorder varierar
ens fördelning avsevärt mellan olika företag. Tillverkningen på säso ngorder utg ör för
på lagc\sä - samt liga företag mer än hälften av t otaltillverkningen. Enda st ett föret ag
:~:e~~;~er redovisar någon mera betydande lagertillverkning. Tillverkningen på

efte rorde r va r icke obetydlig för samtliga företag utom ett.
Tillverkningens pr ocentuella förd elning på lager, säsong- och eft eror

der va r:
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Produktions- och distrlbution ss truk turen för ylleväverier (även kombin erad e m ed s pinne rie r) i fråga om vävnad er (oc h fil tar) 1938.

Samtliga uppgifter äro medianvärden och avse endast siffermäss igt anal yserade företa g.

B ilaga 1 (löpande nr 3).

----- ---.
1 2 3 • I 5 I • I 7 8 I O I 10 I 11 12 I 13 I 14 15 I l . I 17 I 18

I
1. 20 I 21 I 22

Tu tv erk- - --- --
nings- Fö rsä lj ningsvärdets procentuella An tal kunder pe r röretag' Försä ljn ing per kund l ODD-ta l kr.4 Tfll ve r-kn lrrgsv är-de t s pro-
vä rde Fö rsälj- Ant ai per föret ag tillverkad e

fördeln ing på
P örsätjn .

ccntuc lta fördelning påDelbra nsch pe r för-per t öre- St orl ck s- nlngs- An tal
t ag ' grupp vä rde företag I l' 000 m I I,exw-I ·· . detali"t lgrosstst I t extu - I Itextit-I

sä lja re

m ilj . kr . Index va'"- I va r-u-
de ta ljist grossis t ~a~~- :~.~~;. fahri- detaljist grossist t abrt- gr + tf

1000-tal lager I,.,ong-I efter-
grupper' SIRg' mönster (st)-:,Ck) per kronor order order

monster kant kan t

l. He rr- och öve rplaggs tyger
(äve n sport- och kapptyger) 0, 1 1 100 4 2 4 73 O,, - 8 84 - - 11 44 - 2,6 2, 7 2,3 223 3 72 15

0, 5 2 450 8 4 8 142 0 ,5 (7) 32 45 6 29 22 42 (2•• ) 8,6 5,8 7,0 308 3 87 11

\. '1 +rl:' 3 1 400 8 3 7 220 l.' (O) 23 73 O 578 40 83 (0 ,7) 13 ,0 13, . 13.e 1 150 3 88 5
6,7 4 4 800 5 3 11 508 1,7 (3) 17 69 6 400 104 167 (2 ,0) 21,0 24,_ 21, 1 1720 10 70 20

2. Damb ekl ädnadst yger (hu-
vud sakli gen klänningstyger) 3, _ 100 3 3 6 425 2, 1 10 50 40 O 33 106 90 10,0 18,8 13,5 15.s 1729 10 60 33

de + gr

3. Filta r och draperity gers . . . [0.1 1 100 3 2 4 42 1.3 30 (47 ) (5) 30 400 28 - 0 ,5 (2,0) - (0 ,7) 193 (12) 78 20 1

0,8 2 170 4 2 5 72 1.2 32 (44) (14) O 294 94 - l.' (3 ,3) - (2 ,0) 431 O 73 28

l Alla till respektive sto rleksgrupper förda företag, »samt llga föret ags, ej enda st de siffermässigt analysera de.
2 Vilka varugrupper , som avses, fram går av diagram på sid. 208.
3 Vilka varus lag, som avses, framgår av sid. 216 .
4 Fö retag , vilka sakna försäljning till viss kategori och därför icke redovi sa någr a kund er i denna kategori, ha utesluti ts vid be

räkninge n av medianvä rdet för antal kun der och försäljni ngen per kund i ifrågavarande kategori.
5 I denna del bra nsc h ingår även i någon omfattning garn i uppgi fterna angående försäljningsvärde och dist ributionss truktur.



Bilaga 2 (löpande nr 4) .

Pr oduktions- och dis t ri but ion s strukturen för y lle vä ve rie r (även ko m binera de m ed sp innerier) i Ir åga om vävn ad er (oc h filtar) 1938.

Samtliga uppgift er äro v!gda gen~!!!:....!~sp e.~tive, i förekommand e fall, .ovägd a genomsnitt och endast siffermässigt analyserade företag.--
l 2 3 ,

I 5 I O I 7 8 I O I 10 I 11

I ,:.:, .~~:.', erIr ör: ,:,.

15 I l O I 17 I 18 lO I 20 I 21 I 22
TiIlverk----

nlngs- F örsäljningsv ärde ts procent ue lla 'Ttllverkningsvärd et s pro -
värde Försälj- Anta l per föret ag tt ltvcrkade

fördelning på
Försäljn ing per kund l ODD-tal kr. FörsälJn. cent uella fördelnin g påDe lbransch per Iöre- Storlek s- nings- An ta l

per för-

tag ' gr upp värd e föret ag ,,"m- I mu-I l ' 000 m 1 I,.xtil-I . I I 1textil- I 1IoXlil-1
sä lja re

milj. kr. Index detaljist grossist f::~~- ::~~:r detaljist grossist fabri- detaljist grossist fabri- gr + tf
l OOO-tal lager I,.,ono- / ert er-t 1 3mönsler (styck) per kronor order ordergrupper s ag mönster kant kant

I. Herr- och överplaggstyger
(även sport- och kapptyger) 2.0 1-4 25 3 9 320 1,1 (8) 22 63 7 (480) 43 84 (0,8 ) 11,1 15.0 13.7 1068 8 71 21

0,1 l 100 4 2 4 85 0,3 - 15 85 - - 13 42 - 2,0 3,3 3,2 223 6 53 41

0,5 2 350 8 3 8 125 0,0 (14) 31 45 10 (88) 33 43 (1,2) 5,3 6,0 5,7 291 5 83 12

1,7 3 1 100 8 3 8 339 1,0 (7) 20 62 11 (578) 36 96 (0,8) 11,' 11.1 11,2 693 6 88 6

6,7 4 3700 5 2 13 793 l ,' (8) 22 65 5 (1 201) 88 165 (0,7) 15,3 24,6 21,4 1641 9 62 29

2. Dambeklädnad sty ger (hu-

vudsa kligen klänningstyger) 3,0 100 3 3 6 388 1,0 8 52 37 3 27 91 87 10,0 18,8 14,2 16,. 1645 8 60 32

de + gr

3. Filtar och draperitygers .. . O,, 1- 2 [7 2 4 70 1.0 38 (4 1) (12) 9 309 90 - 0 ,7 2,0 - ( 1,1) 305 4 72 24J
[0,1 l 100 3 3 5 42 1,0 32 (35) (6) 27 280 48 - O,, (2,0) - (0,7 ) 174 (13) 78 91
0,8 2 210 4 2 4 84 1,0 40 (44) (14) 2 330 122 - 0.0 (2.0 ) - (1,') 417 2 71 27

1 Alla t ill respektive stor leksg rupper förda företag, esarntliga t öret ags. ej enda st de siffermässigt analyse rade.
2 Vilka varugrupper, som avse s, framgår av diagram på sid. 208.
3 Vilka varuslag, som avses, framgår av sid. 216.
4 Företa g, som sakna försäljning till viss kategori och därför icke redovisa kunder i denna ka tegori, ha ute sluti ts vid beräkningen

av genomsnitt för an tal kunder i ifrågavarande kategori.
s I denna bransch ingår även garn i uppgifterna angående försäljningsvärde och distributi onsstruktur.



F örs äl jnings-
Lager Säson gorder Efterordervärde index

St.or leksgru p p 1 100 (12) 78 20
2 170 O 73 28

1-2 (genomsnitt) 4 72 24

C. Jämförels e mellan median- och genomsnittsvärden för
respektive komponenter samt dessas storlek för hela del
b r a n s c h e n-, betraktad som en enhet

I den för egående analysen ha använts medianvärden såsom bästa till
gängliga typtal för angivande av olika komponenters storlek för de in
dividuella för etagen i resp ektive storleksgrupper. I syft e att erhålla en
uppfattning om snedh et en i fördelningen av de individuella värdena av
respektive komponenter jämföres nedan de vä gda genomsnittsvärdena
för respektive komponenter med motsvarande medianvärden. Därjämte
lämnas en redogörelse för komponenternas storlek för hela delbranschen,
betraktad som en enhet. I sistnämnda fall visas komponenternas storlek
av vägda genomsnittsvärden för de komponenter, som äro kvoter, och
av summan av komponenternas värden hos de i delbranschen ingående
företagen för de komponenter, som icke äro kvoter.

De förhållanden, som medfört en viss osäkerhet vid beräkningen av me
dianvärdena i denna delbransch, gälla också - och med ökad tyngd 
de vägda genomsnittsvärdena. Särskilt gäller detta i fråga om den mindre
storleksgruppen och därmed också hela delbranschen. De i bilaga 2 an
givna genomsnittsvärdena för storleken av olika komponenter kunna där
för i varje fall icke anses giva mer än ett mycket ungefärligt mått på stor
leksordningen av de olika komponenterna hos ett »genomsnit t sföret ag»
- om nu ett sådant kan t änkas finnas i en så het erogen delbransch som
denna. Särskilt osäkra äro värdena för storleksgrupp 1 och för hela del
branschen. Dessa ha därför i bilagorna i sin helhet satts inom parentes.

På grund av siffermaterialets osäkerhet är det särskilt vanskligt att
utföra en överslagsberäkning av totalantalet varuslag, mönster och kun
der i denna delbransch. Inalles synes närmare 100 olika varuslag till
verkas och betydligt över 1000 olika mönster. Då försäljning i stor ut
sträckning sker till detaljhandeln, är antalet detaljistkunder mycket stort.
Det torde överstiga 5000. Även antalet grossistkunder är betydande,
troligen mer än 1 500, vilket innebär att grossisterna inom detta varu
område i genomsnitt köpa från ett stort antal fabrikanter.

l Det är icke m öjli gt att ge en bild av huru pr oduktions- och distributionsst rukt ure n skulle
se ut om samtliga föret ag i en sto rleksgru pp eller i hela delbran schen sa mmansloges till ett
för etag. Båd e produkti ons- och distributionsst rukt ure n sk ulle, åt minst one på längre sikt , '
ändras väsentligt, då de förärid rade konkurrensekon omiska förutsättningarna skulle medföra
en helt annorlunda för et agspolitik i åts killiga viktiga avsee nden.

2 I förekommande fall ovägd a genomsnittsvärden (t. ex. antal kunder per företag).
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V. Produktionens storlek per arhetaretimme

Med ledning av tillgängliga uppgifter om vissa företags produktion och
antal arbetaretimmar 1936-1938, för vilket uppgiftsmaterial tidigare
redogjorts, har i detta avsnitt ett försök gjorts att belysa storleken av
produktionen per arbetaretimme samt vissa orsaker till skillnader i denna
mellan olika företag.

1. Produktionen per arbetaretimme vid tillverkning av ullgarn

Produktionen per arbetaret imme varierar kraftigt mellan olika spinne
rier. Små lönspinnerier redovisa ofta en produktion av inte mycket över ett
kilogram kardgarn per arbetaretimme, de medelstora vävgarnsspinnerierna
i stort antal omkring 1 l/Zkilogram per arbetaretimme men även några
så my cket som 2 l/Z kilogram. Kamgarnsspinnerierna tillverka från cirka
1 kilogram till ungefär 2 kilogram per arbetaretimme.

Skillnaderna i garnproduktionens storlek per arbetaretimme mellan olika
företag synas i stor utsträckning bero, förutom av ullmaterialets beskaffen
het, som påverkar antalet garnbrott, av garnets grovlek och snodd, av
olikheten i maskinutrustning och den använda tekniken men också, som
nedan kommer att visas, av produktionsskalan och tillverkningsseriernas
längd. På grund av uppgiftsmaterialets otillräcklighet ha endast mycket
ungefärliga uppgifter om garngrovleken och inga som helst uppgifter om
snodden kunnat erhållas, vilket i mycket hög grad försvårar jämförelsen
mellan olika spinnerier. Som ett exempel på vad olika maskinutrustning,
om vilket ej heller några uppgifter kunnat införskaffas, kan betyda må
nämnas att produktionen per arbetaretimme, i fråga om spinningen, är
ungefär dubbelt så stor vid selfaktor- som vid ringspinning. De båda
metoderna ge emellertid icke samma slags garn .

En betydande svårighet i nedanstående analys av huru produktionsska
lan respektive tillverkningsseriernas längd påverkar storleken av produk
tionen per arbetaretimme utgör den samvariation, som finnes mellan före
tagets storlek och tillverkningsseriernas längd.

A. U P p giftsma terialet

De uppgifter, som bildat underlag för beräkningarna, äro br istfälliga.
Sådana ha nämligen endast kunnat erhållas angående produktionen av garn
av vissa huvudslag, i vikt räknat, samt antalet arbetaretimmar i spinneriet.
Ett stort antal företag tillverka förutom ullgarn även annat garn, medan
återigen, i fråga om företag som uteslutande tillverka ullgarn, många varit
inriktade på specialiteter och därigenom icke varit jämförbara med andra
företag. Uppgifter om nummerfördelning eller medelnummer saknas, vilket
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ä r en allvarlig brist, då detta starkt inverkar på arbetsåtgången. Up pg if
terna angående antalet arbetaretimmar för olika sp innerier äro , slutligen,
icke helt jämförb ar a , då de till spinneriet hänförliga arbetsprocesserna icke
äro helt desamma för alla företag. Se härom vidare avsnit t 2.

F ör att i möjligaste mån erhålla jämförb arh et mellan företagen i ti digar e
omnä mnda avseende n, ha spinnerier, vilka fra mställa endast kardgarn- och
därav prakti skt taget endas t vävgarn för fra mställning av hu vudsakligast
herrt yger, utplockats. Antalet på detta sätt utval da föret ag har icke
kunnat bli me r än elva. Samtl iga uppgift er avse 1938. Det har icke varit
mö jlig t att i övrigt erhå lla uppgifter för jämförb ara företag i någon an na n
tillverkningsgrupp för kardgarn och ej heller för kamgarn i till räckligt
stort antal för en statisti sk analys.

Fö r t io kom bin erad e företag ha möjligh et er förelegat att erhålla en viss
uppfattning om gra den av garn pro dukti onens differentiering genom att
jämfö ra dennas sto rlek med a ntal tillverkad e meter vävnad per kvali t et ,
emeda n det tillverkad e garnet huvudsakligast förbrukas i samma företags
väveri och i det närmaste t äcker hela dettas ga rn behov . Med vävnad
t ill höra nde samma kvalitet i yllebransch en avses vävnader, vari ingå samma
slag av garn i fråga om råvarusamman sättning och grovlek . An talet väv
nadskvali t et er är därför i stort sett proportion ellt mot antalet t illve rkade
slag av ga rn . Genom att jämföra ga rn produkt ionen per arbetaretimme m ed
antalet meter vävnad per kvalitet, erhå ller man därför en ungefärlig bild
av betyd elsen för produktionen per arbetaret imme av olika långa serier.

B . Sa mva riat io ne n m ell an s to r le ke n av pro d u kt io ne n p er
a r beta re t i m me oc h f ör et a g e t s p rod u kt io n

Samvariationen mellan produktion en per a rbe taret imme och storleken
av föret agets produktion visa s i diagrammet nedan, utvisande anta let kil o
gra m ga rn p er arbetaretimme och den t otala årsprodukt ionen av ga rn 1938
för elva spinnerier producerande huvudsakligast kardgarn för framställ
nin g av herrtyger. Därj ämte har ett antal kard garnsspinnerier medtagits,
v ilka utgöra antingen helt fr istående spinnerier eller kombinerad e före
t ag, som sälja övervägande delen av sin ga rn produkt ion till utomstående.
Dessa spinnerier t ord e helt och håll et eller i mycket sto r omfa ttning be
driva lönspinning.

Som fra mgår av diagr ammet kan endast ett tämligen svagt samband
ia kttagas mellan spinneriet s storlek och produkti on en per arbetaret imme .
De stora spinnerierna redovisa en icke obetydligt högre produktion per
arbetaret imme än de sm å med ett undantag. En ganska osäker tendens
till t ämligen kraftigt stigande produktion vid stigande föret agss torlek
kan obse rveras.

1 Kardgarn sp innes endas t på s. k . selfakto rer .
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Antal kg garn
per arbetaretim me

2,5

2,0

1,0

x

X

X

X

X X

X

X

X

X
X

x

0.5

o
O 20 40 60 80 100 mer än

150
Antal ton producerat garn

x = kombin e rade spinn erier och väv erier utom de med X betecknad e.

X = fr istående spinnerie r eller komb inerade fö retag , vilka sälja huvud 
delen av sin garnprodu ktion ,

Diagram 28. Storleken av produktionen (produktionsskalan ) och produktion per arbetare
timme 1938 fö r vissa kardgarnsspinnerier.

Sär skilt för ka mga rnsspirinerier me n också för kardga rnss pinnerier an
ses i övrigt icke oväsentl iga stordri fte ns fördelar ligga bl. a. dä ri, att
möjligh eter att sor tera ull och anpassa denn a efte r olika slag av väv
nad er förbättras, då spinneriets sto rlek växer.

C. P ro d u k ti o nens s tor le k p e r a r be tare ti m me oc h t illv erk
nin g s s er i ern a s l än gd

Som fram går av vidstående diagram förefaller ett visst samba nd fin
nas mellan produk t ionens sto rlek per arbetaretimme och tillverknings-
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Anta l kg garn per
arbetaretimme

3.0

x = Företag. producerande 1938 - 100 ton

X =» » » 200 - »

2.5

2.0

1.5

1.0

o~
o 2 3 4 5 6

1 ODD-tal me te r vä vnad per kval itet .

Diagram 29. Storleken av produktionen per arbetaretimme och tillverkningsseriernas längd
(antal 1000 meter vävnad per kvalitet) 1938 för vissa kardgarnsspinnerier. vilkas garn
huvudsakligast förbrukas av till samma företag knutet väveri och täcker i det närmaste
hela dettas garnbehov.

seriernas län gd . Att döma av föregåend e diagram kan emellert id skillna
derna i produktionens sto rlek per arbetare timme också samma nhä nga
med produktionsskalan s sto rlek. Det lilla antalet företag , som kunnat
a na lyseras , omöjliggör t yvärr någon undersökning av i vilken utsträck
ning produkti onsskalan respektive t illverkningsseriernas längd inv erkar
på produktionens sto rlek per arbetaret imme .

E n korrelationsberäkning på basis av ovannämnda data om storleken
av produkti onen per ar betareti mme och tillverkningsseriernas lä ngd visa r
en korrelationskoefficient av 0,82 med en avvikelse uppåt eller nedåt
med 0,11 (enkla medelfelet) . Fö r varje ökning i seriern as län gd med 1 000
m et er vävnad - d. v. s. antalet produ cerade meter per kvalitet - ökas
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produktionen per arbetaret imme med drygt 0,3 kilogram. Påp eka s må
emellert id att anta let föret ag, som kunnat medtagas i und ersökningen,
är alltför litet och för et agen kan ske alltfö r het erogena för att man ska ll
kunna draga några län gre gående kvantitativa slut satser om här berörd a
samba nd.

Som tidigar e framhå llits påverk as givetvis produktionen per arbe tare
timme - och icke obetydligt - även av andra fakto rer än dem som kunnat
mätas här, exempelvis genomsnittliga garng rovleke n, snodden och be
skaffenh eten hos det använda råm aterial et. Där jäm te t ord e ofta föret ag
tillverk a långa serier icke endast emeda n produkt ionen utgöres av var or
med förh ållandevis små krav på va riat ion utan möjligen även emeda n de
i högre gra d än a ndra företag varit inriktad e på att genom olika åtgärder
nedb rin ga arbetskost na derna och dä rigenom sannolik t oft a även i andra
avs eenden än seriernas län gd ägnat förh ållandevis sto r uppmärksamhet
åt arbetsbespa ra nde met oder. Inverkan på arbetsåtgången av seriern as
län gd är därf ör t roligen mindre än vad diagrammet antyder.

En betydande fördel vi d t illverkning av garn i lån ga serier är i övrigt
bl. a . att de relativa förlu st ern a på garnrester (slum par) sju nka i sam ma
proportion som t illverkningsserien växer. Slumpa rna äro t äm ligen absolut
t aget lika sto ra oavsett t illve rkningsseriernas län gd.

2. Produktionen per arbetaretimme vid tillverkning av yllev ävn ader

Vid mätandet av förh ållan det mellan arbetsåtgång och produktio
nens sto rlek för vä ve rier synes ant alet skott vara den bäst a måtten
heten för produktionen . Antalet skot t bestämmer vävstolstiden och denna
i sin t ur är i sto r utsträckning best ämmand e för antalet erforderliga ar
betaretimmar.! Vävningen av olika slag av t yg kräver dock olika lån g t id
även per skott räknat, beroende på vävnadens bredd och svåri ghets
grad . Tygets bredd varierar emellert id för de mera betydande yllevävna
derna relativt litet. Praktiskt t aget alla herrtyger äro 150 cm och all a
damtyger 130-150 cm breda. Ungefärligen lika mån ga insl ags- (väft-)trå
dar och kätting- (varp-)tråd ar finnas per kvadratenh et. S. k. svå rvävda
varor förekomma mycket sällan, medelsvåra äro sällsynta medan lätt
vävda varor utgöra den övervägande delen av pr oduktionen.

En obj ektivt konstaterbar fak t or, som tillsammans med antalet skot t
synes var a av väsent lig betyd else vid bedömandet av den produktiva
prestationens sto rlek, är ant alet trådbrott per skott. Vissa typer av ull
garn utsättas lättar e för tråd brott än andra typer, varigenom kvantitet en

l Då b åde enkla (icke -a ut oma tis ka) och auto ma ti ska vävs to lar finn as gäller detta dock icke.
An talet auto ma t vävstolar är emeller ti d my cke t ri nga ino m ylleindustrien.
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v ävnad er tillverkade per tidsenh et påv erkas. Något mått på denna fak
t ors betyd else har emellert id här icke kunnat erhå llas .

A. U p pg i fts m a te r ia le t

Då i redovisningen vä veriarbetare skilts frå n spinneri-, berednings
och s. k. specialarbe tare, synas upp giftern a a ngåe nde antalet arbetare
t imma r i väveriet avse i stort sett endast arbetare sysselsatta i sjä lva
väveriet. Det är dock sannolikt att till väveri ibl and vissa ar betsprocesser
för as, vilka i andra för etag icke redovisats under väveri, beroend e på
den något varieran de arbets fördelningen i olika företag mellan spinneri
och väveri respektive väveri och beredningsverk. Antalet ar betare syssel
satta med dessa »t veksamma: arbe ts processe r t ord e dock vara relat ivt
obetydligt.

Vid jämf örelsen mellan antalet skott per arbetaretimme in om olika
företag ha endas t sådana föret ag k unnat medt agas, vilka uteslutande till
verk a yllevävna der, emedan antalet arbetaret imma r i väveriet endas t
k unnat erhållas för hela vä ve riet . Av denn a anledning ha sam tl iga föret ag
med t illve rk ning av kon stsilkevävnad er och även föret ag, vilka tillverk a
icke helt obetydliga kvanti t eter filtar, måst uteslutas. Av återstående
företag ha därj ämte ick e kunnat bea rbet as före tag, till verkande huvud
sakligen drap eri- och möbeltyger liksom föret ag med en betydande pro
duktion av klänningstyger. Antalet företag med dessa tillverkningsom
råd en har nämligen varit alltfö r litet för att kunna stat istiskt analy
seras i hä r berörda hänseend e.

De föret ag, vilka kunna anses någorlunda jämförbara, tillverka uteslu
t ande eller praktiskt t aget uteslutande herr- och överpl aggstyger och
t illhöra alltså delbrans ch 1. Uppgifter från samtl iga föret ag i denna ha
emellert id int e kunnat erhå llas .

B. S am v ari ation en mellan s t o r le ke n av pr oduktion en p er
a r be t a ret i m me o ch f ör et aget s pr oduktion

En jämförelse mellan sto rleken av produktionen och antalet skott per
arbetaret imme visar möjligtvis en något högre produktion per arbetare
timme för de st örre än för de mindre företagen men skillnaden gäller på
intet sätt samtl iga företag. Någon t ydlig tendens kan ej alls iakttagas.
Skillnad ern a mellan antalet skott per arbetaret imm e hos olika företag
äro myck et sto ra .

Punktdiagrammet på nästa sida visar antalet skott per arbetaretimme
och årsproduktionens storlek för ovan diskuterade företag.

Någon skillna d beträffande ant alet skott per arbetaretimme för före-
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Diagram 30. Storleken av produktionen per arbetaretimme 1938 vid olika stora yllevä
verier, tillverkande huvudsakligen herr- och överplaggstyger.

tag t illverkande ut eslut ande eller huvudsakligen kardgarns- respektive
kamgarnstyger har icke kunnat konstateras.

Sammanfattningsvis bör konstateras att det st at ist iska material et icke
ger något belägg för en samvariation mellan produktionens storlek per
arbetaretimme och produktionsskalans storlek.

C. S a m var i a t i o n e n m e Il a n p r O d u k t i o n e n s s t o r l e k p e r a r b e

taretimme oc h t i llverk ningsserier n as lä ngd

I syfte att belysa samvariationen mellan produktionen per arbetare
timme och antalet producerade meter vävnad per mönster har vidstående
punktdiagram utförts.
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Diagram 31. Storleken av produktionen per arbetaretimme och tillverkningsseriernas
längd (antal 1000 meter per mönster) för vissa ylleväverier tillverkande huvudsakligen
herr- och överplaggstyger. 1938.

Som framgår av diagrammet kan int e någon samvariation utl äsas mel
lan antalet skott per arbetaretimme och antalet t illverkade 1 000 meter
per mönster. Någon olikartad tendens för företag av olika storlek eller
för sådana huvudsakligen inr iktade på kardgarns- respektive kamgarns
vävnader kan ej heller utläsas. Skillnaden mellan storleken av preduk-
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tionen per arbetaret imme hos olika föret ag förefaller va ra bet ydande (så
som redan framhå llits i föregåend e avs nitt) .

En förklaring till den låga gra den av samvariatio n mellan pr oduktionen
per arbet aretimme och tillverkningsseriernas längd kan tänkas var a att
antalet tillverkad e 1 000 met er per mönst er icke är represent ativt för
längden av pr oduktionsseriern a. I den mån varje mönst er i olika företag
tillverkas va rierande ant al gånger under året kan man givetvis icke vä nta
sig et t närmare samband mellan ant alet meter per mönst er och antalet
skott per arbetaret imme. Det senare påverkas ju primärt av antalet om
ställninga r i vävsto larna. Fö rsök har gjort s att erhå lla en uppfattning
om gra den av söndersp littringen av produkti onen ut över uppdelningen på
antal mönster genom att jäm föra de olika företagens relativa produktion
på efte rorder, men något samba nd har icke kunnat konstat eras i detta
hän seende.

Slutligen bör också framhållas, att vissa icke observe ra de ink onsekvenser
redovisningen, bl. a. beroende på oenhetlig t ermin ologi i branschen,
viss mån kunna tä nka s ha inverkat på de erhållna resultaten.
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I(ap. 6. DEN SVENSKA BOMULLSINDUSTRIENS

STRUKTUR

I. Sammanfattning

Den svenska bomull sindustrien är till skilln ad från ylleindust rien rela
t ivt lättöverskådlig. Den består av betydligt färre och stö rre företag,
och de stora företagen dominera starkare än inom ylleindust rien.

En mycket betydande ökning av produktionen av garn och vävnad er
äg de rum under 1930-talet t. o. m. 1936, vareft er den stagnerad e. Pro
duktionsökningen, som totalt uppgick till un gefär 50 pro cent, var icke
lika stor för alla av bomullsindustrien tillverkade varor. Den var sålunda
stö rre för oblekta och tryckta ä n för blekta vä vn ad er och betydli gt stö rre
för konstsilke- än för bomullsvävn ad er.

Samt idigt med produktionsstegrin gen inträffade en mycket betyd and e
ökning av produktionen per arbets ställe, per spindel, per vävstol och per
a rbetaret imme. Denna stegring fortsatte äv en efte r 1936. Antal arbets
ställen förändrades relativt litet, varför tillverkningen per arbetsställe,
spindel och väv st ol ökade ungefär lika mycket som t otalproduktionen
eller med cirka hälften. Produktionen per arbetaretimme ste g med när
mare 30 procent i fråga om garn och med 50 pro cent i fråga om vävnader.

Under senare hälften av 1920-talet steg såväl totala produktionen som
produktionen per spindel, vävstol och arbetaretimme avsevärt sakt are
än under 1930-t alet.

Den: övervägande delen av garn förbrukningen till godoses av inom lan
det fram ställt garn och huvudsakligen av inom det egna företaget pro 
du cerat garn . Ungefär åttio procent av allt av bomullsväverierna för
brukat garn und er 1936- 1938 levererades fr ån företagens egna spin
nerier. Endast två procent importerad es. Däremot t äckte trikåindustrien
un gefär hälften av sin förbrukning av bomullsgarn med utländskt garn .

Den svenska bomullsindustrien t äckte mot slutet av 1930-talet ungefär
tre fjärdedelar av den svenska konsumtionen av bomullsvävnader, något
mindre av t otalförbrukningen av garn - i vikt räknat. Värdemässigt
var graden av sjä lvförsörjning något lägre.

Nedan lämnad e uppgifter angåe nde produktionen avs e i allm änhet
åren 1936- 1938, angående distributionen vanligen endast 1938.
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1. Totalproduktionens fördelning på varugrupper och varuslag

Av den svenska bomullsindustriens produktion av bomulls- och cell
ullgarn torde före kriget, då praktiskt taget ingen tillverkning av blandat
bomulls- och cellullgarn förekom, framställningen av cellullgarn uppgått
till mindre än en tiondel av produktionen av bomullsgarn i viktsmängd
räknat. Samtidigt tillverkades inom industrien vigognegarn, huvudsak
ligen för produktion av flaneller och grövre underkläder, och konstsilke
garn, men båda i förhållandevis små kvantiteter. Av det framställda bom
ulls- och cellullgarnet utgjorde enkelt (otvinnat) garn ungefär tre fjärde
delar, enkeltvinnat (en gång tvinnat) cirka en femtedel, dubbeltvinnat,
huvudsakligen avsett för fisknät och andra »tekniska ändamå l», fyra
procent samt s. k. effektgarn, till stor del stickgarner och dylikt, ungefär
en och en halv procent av den totala kvantiteten.

Förhållandevis grova garner - högst engelskt nummer 18 - domine
rade tillverkningen av såväl enkelt som enkeltvinnat bomulls- och cell
ullgarn. Produktionen av vigognegarn bestod, bl. a. av tekniska skäl, av
ännu lägre nummer.

Bomullsindustrien tillverkade beklädnadsvävnader till inemot 60 procent
av den totala vävnadsproduktionen, i antal skott räknat. Produktionen,
uttryckt i antalet skott, d. v. s. antal inslags-(väft-)trådar, har för olika
företag beräknats med ledning av den av företagen redovisade produk
tionen av meter av olika slag av vävnader, vilken för varje varuslag multi
plicerats med uppskattat antal skott per meter vävnad av respektive
varuslag. Det genomsnittligt uppskattade antalet skott per meter och
varuslag kan givetvis variera ganska avsevärt mellan olika företag, var
igenom produktionens storlek icke blivit korrekt beräknad. Felmargi
nalerna torde dock vara relativt begränsade. I bilaga 1 till avdelning II l
har angivits det beräknade antalet skott per meter för olika varuslag.
Nära 20 procent av totalproduktionen föll på heminredningsvävnader,
d. v. s. gardiner, draperier, möbeltyger och dylikt ävensom s. k. vitvaror
såsom lakansväv. Av den återstående femtedelen av totalproduktionen
hänförde sig ungefär två tredjedelar till varor för industriell användning,
s. k. tekniska artiklar, såsom säckar, sadelmakareväv, smärgelduk och för
bandsgas, och en tredjedel till fodervävnader och andra s. k. konfektions
tillbehör. Dessa tillverkas i stora kvantiteter även inom ylleindustrien
och i företag, som icke äro hänförliga till vare sig bomulls- eller ylle
industrien.

Av de 74 varuslag, i vilka produktionen uppdelats i statistiken, föll
drygt 17 procent, i antal skott räknat, på klänningstyger och hälften på
de sex största beklädnadsvävnaderna: klänningstyg, skjorttyg, flaneller,
blåtwills, domestik och förklädestyg. Heminredningsartiklarnas andel av
totalproduktionen är förhållandevis liten. Produktionen av de fyra största,
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lakansväv, t äcksatin, bolsterväv och gardint yg, utgj orde ick e mera än
knappt en sjunde del av t otalproduktion en, varav lak an sväv cirka sex
procent. Beträffande detta varuslag må dock ih ågk ommas, att den fr am
ställes i mycket sto ra bredder. Intet varuslag t illhörigt varugrupp erna
fodervävnad er eller tekniska vävnader tillverkad es i någon relativt be
tydande om fattning. Särsk ilt blygsam var produktionen av åt skilliga
t ekniska vävna der. De t jugo minsta red ovi sad e va ruslagen svara de för
mindre än en procent av t ot alproduktion en.

2. Total produktionens fördelning på olika grupper av för etag

Tillverk ningsv ärdet för bom ullsindustrien fa ller till närmare t vå tredje
delar på före tag, vilka huvudsakli gen tillverka da mbekläd nadstyger samt
skj orttyger och flaneller men även ha en ick e obetydlig produktion av sta
pelvaror, dryg t en femted el fall er på föret ag med blandad tillverkning av
vävnad er och kn appt en tiondel på föret ag, som huvudsakligen t illverka
gardin- och draperityger.

Produktion en av bomullsin dustriens produkt er är förd elad på ett rela
tivt litet antal spinnerier och väveri er. F öret agsenheternas sa mmansätt
ning och sto rlek är mycket varierande. E n alldeles öve rväga nde del av
tillverkningen ske r i kombinerad e företag.

D e fem stö rs ta av 25 redovi sad e spinneri er svara för närmare hälften
av hela produktionen av bomulls-, cellull- och vigognegarn, de fem minsta
för un gefär fem procent.

H älften av bomullsindustriens produktion av väv nader, i sk ott räknat,
fall er på de fyra st örsta av in alles 44 i undersökningen red ovi sad e företag,
och mer än 85 procent på de tretton stö rsta . D e 31 minst a företagen
svara endast för knappt en sjunde del av t otalproduktionen. Det stora
flertalet småföretag tillverka huvudsakligen gardin- och drap erityger.

De tre största bomullsv äverierna, i antal skott räknat, fr amställ a nästan
hälften av t otalproduktion en , de tre därnäst största ungefär en sjunde del
och de därp å tre följ an de un gefär en niondel. Som naturligt ä r do minera
de stora före tagen ännu mera vid framställningen av olik a varugrupper.
Olik a föret ag äro ju inriktad e på olika delar av industriens sort ime nt .
Emedan de stö rsta bomullsväverierna båd e äro förhåll andevi s synner
ligen stora och tillverka ett mycket st ort varuområd e, är dock skillna den
mellan de sto ra företagens dominans av hela tillverkningen och av olika
varugrupp er inte så stor. .

Om tillverkningen uppdelas på bekl ädnad s-, heminrednings-, foder
och t ekniska vävna der, visar det sig att de t re företagen med stö rsta pro
duktionen av resp ektive varugrupper svara för mer än hälften av produk
tionen utom beträffande heminredningstyger, där de t re största företagens
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andel dock är fyrtio pro cent. De tre företagen med därn äst störst produk
tion i respektive varugrupper svara för ungefär tjugo pr ocent i samtliga
varugrupper utom tekniska vävnader, där deras andel är nästan trettio
procent. Ej mindre än 39 företag redovisa tillverkning av heminrednings
vävnader, 30 av beklädnadstyger och ungefär vard era 20 av konfektions
och t ekniska vävnad er.

3 . Differentieringen av företagens produktion

Som tidigare antytts är produktionen i förh ållande till sin storlek be
t ydligt mera differentierad hos de små än hos de st ora föret agen, utom
i fråga om enstaka små föret ag, som specialiserat sig på ett eller ett fåtal
va ruslag, huv udsakligen heminredningsartiklar.

Ett mått på differentieringen av vävnadsproduktionen kan erhå llas
genom sto rleken av pr oduktionen per va ruslag, produktionsserierna, d. v . s.
t yger med samma men relati vt sto ra anvä ndningsområ den såsom klännings
t yger, lakansväv , möbeltyger. Produktionsseriern as längd växer hastigt
vid stegrad företagsstorlek.

De 16 minsta - av inalles 44 - väverierna inom bomullsinduslrien
hade end ast tre pr oduktionsserier av 43 län gre än 300000 1000-tal skott,
medan de ti o närmast i st orlek kommande föret agen had e en betydand e
tillverkning i län gre produktionsserier än 300000 1000-tal skott men
också en relativt st or produktion i mycket korta serier. Dessas relativa
betydelse minskad e dock starkt. Samma utveckling kunde konstateras
för de stora och st örsta företagen: ju större företag desto mera ökad e
de långa och my cket långa produktionsseriernas betydelse men samtidigt
red ovisad e dock nästan alla företag ett st ort antal mycket korta pro
duktionsserier.

Fördelningen av produktionen av garn på olika långa produktionsserier
ä r av samma typ som för vävnad er. Skillnaderna i produktionens differen
tierin g äro emellert id relativt mindre mellan företag av olika storlek.
Nästan alla spinnerier framställa garn i alla nummergrupper, även de
lägsta och högsta.

I frå ga om pr oduktionens förd elning på mönst er föreligger samma t en
dens som beträffande produktionens förde lnin g på va ruslag. Antalet till
v erkade meter per mönster (tillverkningsserier) är särskilt lågt för föret ag,
tillverkande gardin- och draperityger, där de st ora företa gen redovisa
k ortare tillverkningsserier än de små . I övrigt växer emellert id tillverk
nin gsseriernas längd per mönster med företaget s storlek, ehuru icke i
samma t akt som denna.

Antal tillverkad e kvalitet er och antal meter per kvalitet är avse värt
större än varu sortimentet s sto rlek respektive till verkningsseriernas längd
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men varierar i stora drag ungefär i proportion som dessa. På grund av
de finit ionssvå righete r får emellert id uppgiftsmaterial et ans es var a osäkert.

4. Varusortimentets st orlek och tillverkningsseriernas längd

Tidi gare har behandlats antalet tillverkade varuslag och produkt ionen
per varuslag . Av varj e slag av vävna der framställa emellert id företagen
flera eller färre mönst er. Antalet pr oducerade mönst er, va rusort imente ts
st orlek, blir där för avsevärt st örre än antalet producerade varuslag och
antalet producerade meter per mönster, tillverkningsseriernas längd, lägre
än antalet per va ruslag tillverkade meter. I sto rt sett för eligger dock en
någorlunda när a samvari ation mellan varusortimentets st orlek och anta l
produ cerad e va ruslag respektive till verkningsseriernas län gd och produk
t ionens st orlek per va ruslag.

Såväl varusortimentets storlek som tillverkningsseriernas längd växa
med företagsst orleken. Det är därf ör omöjligt att nämna några typtal
beträffand e hela delbrans chen. I stället måste va rje st orleksgrupp av
företag behandlas för sig.

Inom delbransch 2, företag framställande huvudsaklig en da mbekläd
nadstyger samt skjorttyger och flan eller, tillverkade det typiska företaget
i den minsta st orleksgruppen knappt 1 000 mönst er och i den stö rsta knappt
2 000 mönster. Tillverkningsseriernas längd voro 3 000 respektive drygt
7000 meter. Anta let i hela delbranschen tillverkade mönster kan upp
skattas till ej mindre än ungefär 15000. Denna delbransch svarar för
närmare t vå tredjedelar av hela bomullsvävnad sindustriens till verknings
värde.

För det typiska företaget idelbran sch 3, för et ag med t ämligen allsidig
till verkning av bomull svävn ader, uppgick antal producerade mönst er
till 850 och till verkningsseriernas längd till närmare 4 000 meter. Inom
hela delbranschen fram st älld es uppskattningsvis samma nlagt mer än 8 000
mönster.

Hos företag tillverkande hu vudsakligen gardin- och draperityger, del
brans ch 6, st eg varusortimentets st orlek mycket hastigt vid växande
företagsstorlek, t. o. m. ha sti gar e än företagsst orleken. Det t ypiska
företaget i den minsta storleksgruppen producerade ett 40-t al mön st er,
i den mellerst a ungefär 100 och i den st örst a mer än 500. Samtidigt sjönk
tillverkningsseriernas längd mellan de två st örre sto rleksgruppern a: från
närmare 3 000 meter för det t ypiska företaget i den mellersta storleks
gruppen till dr ygt 1 000 meter i den stö rst a sto rleksgruppen. Framhållas
bör emellert id, att av allt att döma antalet dessiner per mönster säker
ligen ofta är betydande inom denna delbransch .

Samba ndet mellan varusortimentet s st orlek och till verkningsseriernas
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län gd och dessas samvariat ion med andra komponenter beha ndlas i detta
kapi t els avdelning IV. Här ska ll endast framhå llas, att utvecklingen av
va rusort imentets sto rlek och t illve rkningsseriernas län gd synes ske i
olika takt i olika företagsst orlekar.

5. Produktionens fördelning på olika orderslag och på olika delar
av år et .'

Som är att vä nta med hän syn till den relativt sto ra t illverkningen av
stapelvaror är tillverkningen på lager bet yd an de inom bomullsindustrien.
De n utgör för de mycket sto ra föret agen un gefär t rettio procent av hela
t illve rkningsvärde t. De mind re företagen ha en betydligt blygsamma re
lagertill verkning. I stället är tillverkn ingen på efte rorder betydande eller
nära en t redjedel av tillverkningsvärdet mot en åttonde l för de stö rre
före tagen . Företag, tillverk ande gardin- och dr aperit yger ävensom band
och snörmakerier, redovisa un gefär fjä rdedelen av tillverkningen på efte r
order och mindre än en tiondel på lager . De sto ra ban d- och snörmakeri
fabrikerna ha dock en betydande lagertillverkning.

Till verkningen på säsongorder ut gör för de stora företagen un gefär
hälf t en av tillverkningsvärdet, för de mindre inemot t vå t red jedelar liksom
för företag, tillverkande gardin- och draperityger.

Uppgifte rna angåe nde t illve rkningens sto rlek un der olika delar av året
äro bri stfälliga. Man erhå ller dock ett starkt intryck aven mycket jämn
produktion under året. Tillverkn ingen förefa ller va ra något ojä mna re
för de företag, som huvudsakli gast fram st älla gardin- och dr aperit yger.
Till verkningen av stapelvar or eller relativt lit et modebet onade va ror är
också inom flertalet föret ag utom möjligen de allra min sta ganska bety
dande, varigenom möjlighet er till säso ngutjämningar föreligga. Leve
ra nsernas förd elnin g under olika delar av året är emellertid också relativt
jämn men va riat ionerna äro stö rre än i fråga om t illverkningen.

6. F örs äljningsv ägar för vävnader

F örsäljningen direkt till det alji st er är över huvud t aget ganska bety
dande för de små företagen men av mycket lit en omfattning för de sto ra
före tagen.

Försäljningen till grossiste r utgör för samtliga företag utom de allra
st örsta i st ort sett t vå tredj edelar av hela försälj ningsvärdet. För de stö r
sta företagen sjunker den t ill un gefär fy rt io procent. Försä ljningen t ill
texti lfab rika nte r (konfekt ionärer) utgör mellan en femtedel och en fjä rde 
del för samt liga föret ag utom dem, som huvu dsakligen tillverka gard in-

l P å grund av uppgiftsm at erialet s bristfälligh et ha dessa frå gor icke kunnat behandlas me ra
ingående utan h a endast berörts här.
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och draperit yger, vilka sak na försäljning till textilfabrikanter, och de allra
stö rsta företagen, som sälj a ungefär en tredj edel av sin till verkning till
textilfabrikanter. Försälj nin gen till övriga kunder, vilken i stor utsträck
ning utgöres av tekniska artiklar samt export, är av storleksordningen en
tiondel av hela försälj ningsvärdet utom beträffande fabriker tillverkande
gardin- och draperityger, vilka icke redovisa någon förs älj ning till övriga
kunder.

I red ovisningen t ord e försäljningen till grossister vara något överskattad
och försäljningen t ill t extilfabrikanter (konfektionärer) något underskattad.

7. Inköpsvägar för råvaror!

De lämn ad e upp gifterna an gående inköpsvägarna för råv aror, varmed
avses alla i tillverkningen förbrukade varor, äro relativt ofullst ändiga och
svårövers kå dliga . Inköpsvägarna påverkas givetvis av föret agens grad av
utbyggnad. Kombinerade föret ag ink öpa i stort sett endast bomull och
övriga fibr er, medan självständiga väv erier ink öpa garn. De kombinerade
företagen redo visa praktiskt taget uteslutande ink öp dir ekt eller via agent
från utl andet. De mindre, självst ändiga väverierna, särskilt sådana till 
v erkande gardin- och draperityger, inköpa störst a delen av sina råvaror
direkt från inhemska till verkare, de större redovisa egen import. Inköps
v ägarn a variera dock mycket avsevärt mellan olika föret ag.

8. Antal kunder, försäljningens storlek per kund och per försäljare

Försäljningens storlek per kund vari erar för företag tillverkande olika
huvudslag av vävnad er - dambeklädnadstyger, t ekniska vä vnader, gar
din- och draperityger et c. - beroend e på distributionsapp aratens (han
delns) utformning, vilken i sin tur påverkas bl. a . av konsumtionsvanorna.
Därjämte varierar emellert id försäljningen per kund med en rad kompo
nenter. En sammanfattande tabell över st orleken av olika komponenter
för olika delar av bomull sindustrien samt för olika st ora företag åte r
finnes som bilaga 1 och 2 t ill avdelnin g IV.

För samtliga grupper av företag utom gardin- och draperifabriker ökar
försäljningen per kund liksom antalet kunder avsevärt vid st igande före
tagsstorlek men antalet kunder vanli gen snabbar e än försäljningen per
kund. Ökningen av försäljningen per kund vid stigande företagsstorlek
ä r över huvud t aget mycket lån gsammar e än inom ylleindustrien . Gar din
och drap erifabriker redovisa ingen ök ning av försäljningen per kund vid
stigande företagsst orlek trots att antalet tillverkade mönster st iger mycket
snabbt - betydligt snabbare än för övriga företag inom bomullsindustrien.

l P å grund av upp gift smat erialets bristfällighet har detta avs ni t t endast berö rts här .
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Man kan konstatera en stigande försäljning per kund vid växande varu
sortiment ävensom vid ökat varuområde (d. v. s. ökat antal varuslag),
men ökningen av försäljningen per kund är relativt liten. Detta synes
bl. a. bero dels av att grossistförsäljningen är av betydande omfattning
och antalet stora grossister är förhållandevis litet, och dels aven i jämfö
relse med yllekonfektionen liten försäljning till konfektions- och sömnads
industri och till stor del till relativt små företag i denna industri. En ut
ökning av försälj ningen nödvändiggör därför, särskilt för de större före
tagen, vilkas andel av marknaden är mycket betydande (större än de
största företagens andel inom ylleindustrien), ofta försäljning även till
små kunder och till mindre kunder än tidigare ävensom av endast
delar av varusortimentet till stora kunder. Ökat motstånd vid ianspråk
tagande av större del av marknaden kan sägas inträda.

Ett annat indicium på detta, att försäljningens storlek per försäljare
ökar långsammare än försälj ningen per kund, saknas däremot med un
dantag för en »antydan därom» beträffande de största företagen.

Antalet kunder varierar som naturligt är betydligt mellan olika kund
kategorier. För de företag, som sälja till detaljister, är dessas antal ofta
mycket stort. De större företagen med mera betydande detaljistförsälj
ning redovisa sålunda mer än 1 000 kunder och företag med relativt be
gränsad detaljistförsäljning åtskilliga 100 detaljistkunder. Antalet gros
sistkunder varierar för de stora delbranscherna, alltså med huvudsaklig
tillverkning av dambeklädnadstyger, skjorttyger och flaneller, mellan
100 och 250 för olika stora typföretag; antalet textilfabrikantkunder 
huvudsakligen konfektionärskunder - mellan 50 och 350.

Det sammanlagda antalet grossistkunder till företagen i de båda största
delbranscherna synes överstiga 3 000 och antalet konfektionärskunder
2000. Detta innebär att varje grossist och varje textilfabrikant i genom
snitt köper från flera företag i dessa delbranscher.

Försäljningen per kund fluktuerar givetvis kraftigt mellan olika kund
kategorier. Försäljningen per detaljist är vanligen av storleksordningen
1 000-2000 kronor utom beträffande företag, som främst sälja gardin
och draperityger, där försäljningen per detaljist synes ligga uppåt 5000
kronor per år. Typföretagen redovisa i stort sett något lägre försälj
ning per textilfabrikant (konfektionär) än per grossist. Den är för de två
största delbranscherna av storleksordningen 10-20000 kronor men av
sevärt lägre för företag, som huvudsakligen sälja gardin- och draperi
tyger.

Försäljningen per försäljare, för vilken uppgifterna äro mycket brist
fälliga, varierar för de största delbranscherna mellan cirka 600 000 och
mer än 2 miljoner kronor, beroende på företagsstorleken. För företag
som huvudsakligen sälja gardin- och draperityger är den mycket lägre,
200-600 000 kronor per år.
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9. Produktion ens st orlek p er arbetaretimme

Produktionen av garn per arbetaret imme förefa ller variera ganska
mycket mellan olika företag beroende bl. a. på olika numme rförde lning,
olika kvalit et er och olika slag av garn . Det har tyvärr icke visat sig möj
ligt att närmare utröna i vilken omfattning produkt ionen per arbetare
timme bero r av dessa komponenter. Över huvu d taget äro uppgift erna om
produ ktionen av garn per arbetaretimme mycket svår a att bedöma.

Sto rleke n av prod uk tionen av vävnader per arbetaret imme va rierar
av sevär t till icke oväsentl ig del beroende på olikheter i utföran det men
även på prod uktionsapparate ns beskaff enh et m. m. Antalet skott per
arbe ta retimme st iger väsentligt med stigande företagsstorlek . Sam tidigt
öka r emellert id också t illve rkningsseriernas län gd. Ett nära samband före
faller finnas mella n t illve rkningsseriernas län gd och anta let skott per
a rbetareti mme. Produktio nen per arbetaretimme stiger hast igt vid för 
län gnin g av t illve rk ningsserierna . Hur mycket enbart en förlängning av
dessa inverkar på produ kt ionen per arbetaret imme kan dock endast kon
stateras med svå righet. Tillverkningsseriernas län gd ökar nämli gen vid
ökad föret agsstorlek.

Kos t naderna för ar bets löner sy nas i genomsnitt för alla bom ullsspin
nerier före kriget kunna uppskattas till mellan en t redjedel och hälften
av totala föräd lingskostna der och för bomull sväverier t ill ungefär en
tredjedel. Arb et skostnad ern as relat iva bet yd else vari erar mycket starkt
mellan olika företag.

II. Den svenska bomullsindustriens utveckling under 1930-taletl

1. Produktion och import

Medan ökningen av produktionen av garn , d. v. s. bomulls- och cell
ullgarn, var relativt begränsad under senare delen av 1920-talet, steg pro
duktionen under 1930-talet eft er en må ttlig av mattning und er depressio
nen i 30-talet s börj an mycket krafti gt. Ar 1936 var den i det närmaste

l Sa mtli ga i denn a avdeln ing lämnade up p gift er äro hä mtade ur ko mmer sko llegii officiella
statistik samt den av soci alstyrelsen publi cerade »L önest at ist isk Årsbok», Uppgifter angående
produktion sa mt import och export finn as endas t uttryckt a i vikt och värde (icke i löpmete r,
kvadrat met er eller sko tt i fråga om vävnader eller i k ilomete r eller medelnummer i fråga om garn).
H är igenom försämras starkt möj ligh eterna till jäm förelser mellan olika år men sy nes doc k icke
äventyra dessa, då de un der olika år t illverk ad e eller importerade vävnadernas och garnets be
ska ffen het (täthe t, bredd , grov lek etc.) vanligen för ändras långsamt och sk illna dern a mellan
de under olika år tillverkade eller importerade kvantiterna vä vnader och garn vanligen äro stora.
Man synes därför t rot s allt kunna erh ålla en tämlige n god bild av indust riens ut veckling un der

1930-t a let.
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hälften till så st or som 1929. T. o. m. 1939 höll sig produktionen däreft er
med små av vikelser vid kn appt t rettio tusen to n per år.

Unde r 1930-talet inträffad e därj ämte en st ark ökning av pr oduktionen
av k onstsilkegarn, som emeller t id icke fram ställes inom bomullsindustrien.
Denn a pr oduktion femdubblad es und er 1930-talet men uppgick dock 1939
icke till mera än cirka 900 ton eller t re pro cent av produktionen av bomulls
och cellullga rn .

Ökningen av produktionen av bomullsvävnad er samt hel-, halv- och
konstsilkevävnad er skedd e såv äl under sena re hälften av 1920-t alet som
under 1930-talet i ungefär samma takt som produktionen av garn . Stö rre
delen av ökningen av produktionen av bomullsvä vna der är hänförlig till
prod uktionsstegringen för oblekta vävna der, varav t illverk ningen nästan
för dubblad es under 1930-talet. 1939 utgjorde den 6 584 ton eller en tredj e
del av tillverkningen av alla bomullsvävriader. Produkti onen av t ryckta
vävnad er steg ännu mera under 1930-talet men utgjord e dock 1939 endast
cirka 1 700 t on. Tillverkningen av hel-, halv- och konstsilkevävnad er var
obet ydlig i börj an av 1930-talet men uppnådde eft er en ti ofaldig stegring
under 1930-talet ung efär 2200 ton 1939 eller ungefär en tiondel av total
produktionen av bomulls-, cellull- och silkevävn ad er - i vikt räknat. Hel-,
halv- och ko nstsilkevävnadernas andel av totalproduktionen var avsevärt
större i met er och vä rde räknat. Deras andel av totala pr oduktionsvärdet
var drygt en fjärdedel. ICl<"

Stegringen av produktionen av båd e ga rn och vä vnader synes, åt minst one
icke till någon väsentlig del, vara betingad aven relativ ökning av till
verkningen av grövre garner och t yngre vävnad er - snara re torde utveck
lingen ha gått mot finare garn er och lättare vävna der .

På näst a sid a har konsumtion, inhemsk produktion och nettoimport
av bornull s-, cellull- och silkegarn samt vävna der därav under åren 1929
1939 återgivits i ett dia gram, vilket för at t bättre åskå dliggöra utveck
lin gen utförts i halvlogaritmisk skala , varigenom samma lutning visar
samma relativa förändring.

Importen av bomullsgarn var t ämlig en obetydlig 1924, steg krafti gt mot
slutet av 1920-tale t och börj an av 1930-talet samt utgjord e 1931 ung efär
en t iondel av den t ot ala inhemska produktionen. Den ökade sedan eft er
en t illfällig avmattning under depressionen ytterligare, så att den mot slu
t et av 1930-talet had e fördubblats och utgjord e ungefär en sjättedel av
den inhemska produktionen. Samtidigt ökade imp orten av konstsilke
ga rn mycket kraftigt och uppgick mot slutet av 1930-talet t ill drygt 2 000
ton eller ungefär dubbelt så my cket som den inhemska produktionen.
Införseln av konst silkegarn steg under 1939 ytterligare till mer än 3 000 t on.

Importen av hel- och halvsiden- samt konst silkevävnader var 1929 dub
belt så sto r som den inhemska produktionen, fördubblad es fram till 1939,
då de n dock på gru nd av elen mycket sna bba tillväxten i den inhemska
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Med produktion avses inhemsk produktion och med import nettoimport,
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Diagram 32. Konsumtion, inhemsk produktion och nettoimport av bomulls-, cellull- och
silkegarn samt vävnader därav 1929-1939.

Halvlogaritmisk skala.

produktionen ej upp gick till mera än en femtedel av den inhemska pro.
duktionen . Införseln av bomullsvävnader av alla slag var av samma st or
leksordning 1924 och 1929 men sjönk där efter avs evärt under depressionen
i börj an av 1930-talet för att seda n sti ga mycket kraftigt. Den utgjorde
1930 närmare fem tusen t on eller ungefär femtio procent mera än 1929.
Under 1939 ökad e den inför kri gsutbrottet, i likhet med importen av
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konstsilkevävnad er, mycket kraftigt. 1938 utgjorde importen av bomulls
vävnader närmare en fjärd edel av den inhemska pr oduktionen av bomulls
vävnader, und er 1929 un gefär en femtedel.

2. Produktivitet m . m .

Utvecklingen av den svenska bomullsindustrien und er peri oden 1924
1939 illust reras av två diagram på omstående sidor, det ena avsee nde garn ,
det andra vävnad er. Diagrammen visa dels ut vecklingen av de produ
cerade kvantitet ern a, produktionsapparatens storlek, antalet arbet sställen
och antalet arbetaretimmar och dels ett ant al jämförelsetal såsom pro 
ducerad kvantitet per arbetsställe och per ma skin enh et . antal maskin
enhet er per arbetsställe, antal arbetaret immar per maskinenhet och
produktion per arbetaretimme. I diagrammen har utvecklingen beskri
vits genom användand e av relativtal varvid 1929 satts lika med 100.

Antalet arbet sställen liksom antalet föret ag har förändrats mycket litet
under 1924- 1939, däremot har produktionen per arb et sställe stigit mycket
väsentligt under 1930-t alet, men relativt litet under senare hälften av 1920
t alet. Totalproduktionen har likaledes st igit väs entligt und er 1930-talet
men end ast i begränsad omfattning und er senare hälften av 1920-t alet.

Den starka stegringen av bomullsindustriens produktion av garn och
vävnad er und er 1930-t alet har utförts av ungefär oförändrat anta l använda
spindlar och ett med en tiondel minskat antal använd a vävsto lar. I stället
har en avsevärd ökning av produktionen per spindel och, i synnerhet, per
vävstol ägt rum. Samtidigt har produktionen per arbetaretimme av både
garn och vävnader ökat väsentligt , med ung efär 25 respektive 50 pro cent
i vikt räknat .

Nyssnämnda utveckling synes i huvudsak bero på en betydande ra 
tionalisering av industrien men i någon utst räckning också på att produk
tio nsapparaten kunnat utnyttjas bättre vid st igande produktion . Av dia 
grammen framgår sålunda, att antalet arbetaretimmar per anvä nd spin
del och per använd vävstol stigit under 1930-talet.

Stegringen av produktionen per arbetaretimme kan icke förklaras av
förändringa r i arbetskraftens sammansättning, då några större sådana
icke ha ägt rum under slutet av 1920-t alet eller und er 1930-talet. Inom
bomullsspinnerierna utgjorde under samtliga år med små variationer
kvinnor över 18 år ungefär två tredjedelar av samtliga arbetare. l Däremot

l I industrist atistiken (kommerskollegium) redovisas endas t antalet timmar för »vid fabrika
ti'onen sysse lsatta arbeta re exklu sive hem arbetare" samt för »övriga arbetare». Någ on vid are
upp delning på olik a arb et ar ekategori er fin nes icke , endast antalet ar bet are i dessa.

Förändringar av ar bet skra fte ns samman sättning ha i det följande beskrivits genom angi
vande av de relativ a förändringarna i antalet arbetare i olika kategorier. Då skillnadern a i an
t al et arbeta ret immar pe r år oeh ar betare mellan olika kategorier voro i det närmast e lik a stor a
under he la undersökningsperiod en (1929- 1939) har t ot ala antalet arbetaretimmar i olik a kate-
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har antalet arbetare under 18 år minskat fr ån drygt en femt edel av alla
arbet are under 1924 till en sjättedel 1929 och en åttondel 1939. Samtidigt
har en i sto rt sett kompenserande ök ning av antalet vuxna manli ga arbetare
ägt rum.

Arbe t skra ftens sam man sättning i bomullsväveriern a har ävenledes
varit underkastad tämligen sm å variationer. Antalet vu xna kvinnor ut
gj ord e 1924 nära sjuttio procent av t otalantalet arbetare , 1929 två tredje
dela r och 1939 drygt sext io procent. Samt idigt minskad e ant alet arbetare
und er 18 år fr ån knappt tretton procent av t otalantalet arbe tare 1924 till
knappt nio procent 1929 och sju och en halv procent 1939.

Övri ga arbetare , d. v . s. andra än egentl iga fabriksarbetare, utförd e
un gefär lik a mån ga arbetaretimmar under 1924 och 1929 . Ant alet t immar
öka de emellert id und er 1930-talet och var un gefär dubbelt så stor t 1939
som 1929. D et är på grund av den bristfälliga stat isti ke n icke möjligt att
angiv a , i vilken utsträckning övriga arbet are äro att hänföra till spinnerier,
väverier eller andra delar av bomullsindustrien och ha därför icke kun
nat medtagas. Antalet arbetaret im mar för övriga arbetare utgör dock
för bomullsindustrien i sin helhet ick e mer än knappt tio procent av samt
liga arbe taret imma r. En fördubbling av antalet övriga arbetare innebär
alltså en ökning av antalet arbet aretimmar med knappt tio procent ."

Sammanfattningsvis må framhåll as att bomullsindustriens utveckling
under 1930-talet - om man från ser en tämligen obetydl ig och kortvari g
avmat tning under depression en - båd e abs olut set t och i jämförelse me d
sen are hälften av 1920-talet kännetecknad es aven snabb ökning av pro
duktionen vid un gefär oförändrat ant al arbets ställen, un gefär lik a stor
produktionsapparat och en måttlig ökning av antal et arbet aretimmar 
huvudsakligen i spinneri erna . Produktionsstegrin gen har därför åstad
k ommits genom en ökning av ungefär samma sto rlekso rdning i fr åga om
produktionen per arbetsst älle, spindel, vävstol och arbetar etimme som
av t otalproduktionen. Tillverkningen av garn per arbet aretimme öka de
do ck väsentligt lån gsammare.

Under 1936-1938 hade produktionsökningen st agnera t och stegringen
av tillverkningen per spindel och vävstol respektive per arbetaretimme hade
starkt minskat eller avstannat. Den i det följ ande använda undersöknings
perioden, 1936-1938, utmärker sig sålunda för i å tskilliga avseenden
»stabila» förh ållanden och sy nes vara t ypisk för industriens läge efter ex
pansionen och rationaliseringen under börj an och mitten av 1930-t alet.

gor ier förändr at s i samma grad som antalet arbetare. Uppg ifter om an ta let arbe tare ti mmar per
år för arbetare i olika kategorier ha hämt ats ur Lönest ati stisk Årsbok, publicerad av Social
styrelsen. Dessa uppgifte r omfatta icke alla föret ag men synas ha god repr esentativit et. Antalet
a rbe tareti mma r per år är un gefär detsamma för alla arb et ar ekat egor ier. För arb etare under 18
år redov isas dock något lägre antal timm ar per år.

1 Se äve n not på sid. 188.
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Diagram 33. Den svenska bomullsindustriens utveckling 1924-1939. Spinnerier-garn .
Index: 1929 = 100.

Här angivna uppgifter återfinnas absoluta tal för flertalet år tabell. som återfinnes som bilaga sist
i denna avdelning, på sid. 262.
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Diagram 34. Den svenska bomullsindustriens utveckling 1924-1939. Väverier-vävnader.

Index : 1929 = 100.

Här angivna uppgifter återfinnas
i denna avdelning. på sid. 262.

absoluta tal (ör flertalet år tabell, som återfin nes som bilaga sist
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För att ytterligare belysa undersök ningsperiodens lämplighet kommer
nästa avdelnings första avsnitt produktionens förändringar under åren

1936, 1937 och 1938 att närmare undersökas.

B ilaga 1 (löpande nr 5).

U tveck li ngen i a bsolu ta t al.

Kvanti -
tets - 1924 1929 1932 1935 1936 1937 1938 1939

grund

Bom u llssp in ner ie r :

Antal a rbe ts ställen .. . . . .. st. 34 35 39 39 38 39 40 37
Ant al sjä lvständiga sp in-

ne r ier . . ... . . . . . . . . . . . st. 10 7 8 9 10 10 10 10
Antal använda sp indlar . . 1 000 st. 549 614 604 693 684 635 640 653
Till verkad vi ktsm än gd

garn . . . . . . . . . . . . .. . . . t on 17794 20884 23 977 281 06 30614 30638 29631 30855
Antal arbet aretimmar . . . . 1 000-t al 12 999 13 801 14234 16 356 16 811 16532 15473 15 996
Till verkad vikts mä ngd

garn per ar be tss tälle .. . ton 523 597 615 721 806 786 741 834
Antal använ da sp in dla r

pe r ar be tss tälle .. ... . . . . 1 000 st. 16,1 17,5 15,5 17,8 18,0 16,3 16,0 17,G
Tillverk ad vikts mä ng d

ga rn per använd sp in del kg. 32 35 40 41 45 48 46 47
Antal a rbe ta re t im ma r per

använd spindel . ... . . . . st. 23,7 22,5 23,6 23,6 24,6 26,0 24,2 24, 5
Tillverk ad viktsm ängd

garn p er arb et ar etimme kg. 1,4 1,5 1,7 1,7 1,8 1, 9 1,9 1,9

Bomulls vä verier:

An t al arbet sst äll en .. . . . . . st. 64 61 58 58 58 60 64 64
Antal självst ändiga v äve -

rier . . . . ... . , . . .. . . .. . st. 34 30 26 28 29 31 32 34
Antal använda vävstolar st. 14 854 15 480 14295 14768 14 849 14285 13796 13 974
Tillverkad viktsm än gd

vävnad ... .. . . . . . .. . . . t on 12 551 15 110 18749 20 827 22 531 22732 22 884 23 636
Antal arbeta reti m mar . . . . 1 000 st. 14038 14 506 14416 14780 15292 15 910 151 39 15 408
Tillverkad viktsm än gd

vävna d per ar bet sst älle t on 196 247 323 359 388 379 358 369
Ant al anv ända vävstolar

pe r ar betss tälle . .. . . . . . st. 232 254 246 255 256 238 216 218
Till verkad vik ts mängd väv-

nad per använd vä vst ol k g. 845 976 1312 1 410 1 517 1 591 1 659 1 691
Antal arbetareti mmar per

använd vä vsto l . .. . . . . st. 945 937 1008 1 001 1030 111 4 1 097 1103
Tillverk ad vik t sm än gd

vävn ad per arbet ar e-
timme . . . . . . . . . . . .. . . . k g. 0,9 1,0 1,3 1, 4 1,5 1,4 1,5 1, 5

K ombinerad e fabriker . . . . st. 19 21 22 22 21 21 21 20

262



III . Den svenska bomullsindustrien s produktionsförhållanden och

produktionsstruktur-

Ut red ningen angåe nde produktionsförhållandena och produktionsstruk
turen är, om ma n undant ar avsnittet om undersökningsperioden, dispo
nerad på så sätt, att ana lysen öve rgå r från stö rre t ill allt mindr e kate
gorier.

De n sve nska bomullsindustriens utbyggnad i förhå lla nde till den in
hemska konsumtionen samt bomullsvarutillverkningens olika led och det
inbörd es st orleksförh ållandet mellan olika produktions- och distribut ions
led kunna alla sägas beskriva produktionsförh åll andena och produkti ons
strukturen ur olika sy npunkter i st ora dr ag.

Vid redogörelsen för såväl bomullsspinneriern as som bomullsväveriern as
produktionsst rukt ur ana lyseras först den t ot ala inhemska prod ukt ionens
fördelning på olika varugrupper och varuslag, d . v. s. i mindre kategori er
ä n de tidigare behandlade. Däreft er anal yseras t otalproduktionens f ör
de lning på företag av olika sto rle k och sist följ er en redogörelse för diffe
rentieringen av produkt ionen hos olika grupper av spinnerie r och väverier '
r espektive individuella spinnerier och vä verier.

I nästa avd elning ana lyseras distributionsstr ukt uren för vävn ader t ill
verkad e in om bomullsind ust rien och »angränsa nde industrier. Fö rst ana
lyseras in du strien , därefter mindre grupper av företag och individuella
företag. Även sambandet m ellan produktionsstrukturen och dist ribut ions
st rukt ure n behandl as i denna avdelning. Två betyd elsefulla komp onenter,
som hänförts till produkti onsstrukturen, antal tillverkad e m önster (evaru
sortim entet s storlek») och a ntal tillverk ad e meter per mönster (t illverk
nin gsseriern as jgenomsnit t s-jlängd), beröras endast i denn a a vdelning i
anslutning till redogörelsen för dist ributionsstrukturen.

Kapitlet om bomullsindustrien avslutas med en avd elning om st orleke n
av pro duktionen per arbetaret imme i bomullsväveriern a och hur denna
påverk as av vissa fakto rer. H ärvid analyseras även individuella föret ags
enheter.

Samtl iga i denna avdelning (II I) behandlad e frågor angående produk
tionsförhåll andena och produktionsstrukturen avse åre n 1936-1938.

1 På föranstaltande av Tu ll- och Traktatkomm itten har en utredning om bomullsindu
striens produktions förhåll an den före förra världs kriget utförts . Utredninge ns syfte och innehåll
överensstämmer un gefärligen m ed motsvarande utredn ing angående y lleindustrien och sy nes
i likh et med denna sakna aktualit et för här före tagen utredning.

K .-G. H agst röm , Bom ullsindustriens produktionsförhållanden , T ull- och Trakt atkommitt ens
utredn ingar och betänkan den, II , Stockho lm 1921.
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l. Undersökningsperioden

Alen 1936-1 938 sy nas vara de sista, som kun na sägas rep resentera
normala för hållanden . I stor t sett kännetecknad es perioden aven myck et
stabil produkt ion . Visserligen inträdde under 1938 någon försämring av
k on junkturerna för textilindustrien - i huvudsak t ill synes beroende på
lagerst ockning inom handeln - m en denna försämring påverkade endast
i lit en ut sträckning bomullsindust riens produktion . Sål unda inskränkt e
sig nedgån gen av bomullsväveriernas t illverkning 1936-1938 t ill cirka
tre procent, mätt i a ntal sko tt, och till ungefär en och en halv procent,
m ätt i antal m eter. P ro dukt ionen av bomullsgarn var prakt iskt t aget
oförändra d.

P ro duktionen av vävna de r un der åren 1936-1938 samt den genomsnitt
liga årsprodukt ionen under dessa år var följande:

Ar
I

Ant al lO '

I Relalivtal IAntal 1000 m·1 Relalivtal I Anta l l O'
skott skott per m.

1936 3221 1 000 I 101,3 148 523 100, 9 I 0,21 7
1937 31 897 000

I
100, 3 147704 100, 4

I
0,216

1938 31250000 98,3 145 962 99, 2 0,2 14

I genoms nitt 1936- 1938 31 786 000 I 100 I 147165 I 100 I 0,2 16

Fö r att utröna i v ad mån nyssnämnda avmattning i produktionen k on
cent rerade sig t ill vissa varugrupper in om branschen har nedan förut om
den genomsnitt liga årspro duktionen, mätt i a ntal skott, under 1936
1938 även produkti on en av respektive varugrupper under de olika åre n
uträknats. Arsproduktione n 1936-1938 har betecknat s m ed 100 och de
in divi du ella åre ns produktion a ngivi ts i r elation därtill.

I
1936 I 1937 I 1938 11936-1938Varugrupp
Arsprod uktionen 1936-1938 = 100 Antal 10' skott

Beklädnadsvävnader . . .. .. . . . . .... 101,8 100,3 98,0 18754
H em inredningsvävna der . . . . . . . . .. . 99, 8 101,3 98,9 5 964
Konfektionsvävnade r (foder va ror ) .. 104,2 104,0 91, 8 2662
T ekniska vävnader (för industrieli

användning ) . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 99,4 97,1 103,5 4155

T ot ala produktion en .. . . .. . . . . .. . 101, 3 I 100,3 I 98, 3 I 31 786

Varugruppen »beklädna dsv äv nader» omfattar så dana av bomullsindu
st rien t illverkade väv na de r, vilka a nvändas för »direkt» k onsumtion och
vilka icke in gå som »tillbe h ör» i konfektionsplagg.

»Heminrednings v ävna der» omfatta de varuslag, vilka anvä nda s i h em-
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men, alltså lak ansväv, t äcksatin, möbel- och ga rdintyg o. s. v . »Ko n
Iektionsvä vnad er» best å uteslutande av t illbehö r t ill konfekti onsplagg,
alltså fodervaror, alla slag. »Tekniska vävnad en>, slut ligen, äro i huvudsak
sådana, vilka användas inom olika delar av industrien, ävensom av hant
verket. I bilaga 1 till denn a avdelning har an givits, vilka va ruslag som
hänförts till de olika varugrupperna, samt antalet skott pr meter, vilket
använts såso m norm vid uträknande av antalet skott.

Avs ättningskrisen und er 1938 avspeglas, som fra mgår av t ab ellen, ge
nom en nedgån g av produktionen för samtliga varugrupper med undantag
för t ekn iska vävna der, på vilka efte rfrågan under 1938 åter st igit på gru nd
av den för indu strien i sin helhet goda sysselsättningen . Särskilt tillverk
nin gen av konf ektionsvävnader sjö nk avsevärt under 1938, eller med ej
mindre än tolv procent i för håll ande till 1937 - ett uttryck för lageröver
fyllnaden i handeln men också för en starkt ökad, v alutap olitiskt betingad,
import frå n Itali en. I vilke n utsträckning tillverkning på lager skett under
1938 är icke känt.

E j heller de individuella föret agens produktion undergick några större
förä nd ringar under perioden med undantag för några mycket små och
et t par med elstora för etag.

I sto rt sett t ord e man kunna säga, att hela perioden kännet ecknad es av
så jämna och »lugna. produktionsförhållanden efter den tidigar e starka
expa nsionen, att en ana lys av ifrågavarande period torde bättre än någon
anna n period giva en bild av »tiorm ala: förhåll anden, även om en åte rgång
till dessa säkerligen aldrig kommer att ske.

2. Den sv ens ka bomullsindustrien s utbyggnad i förhållande till den

svenska konsumtionen! samt graden av integration i bomullsin

dustrien

D en svenska bomullsindustrien t äcker tre fj ärdedelar av det svenska
behovet av bomullsvävn ad er och t vå tredj edelar av behovet av bomulls
garn . Den inhemska tillverkningen av bomullsvävnad er i genomsnitt
under 1936-1938 var nästan exa kt 20 000 t on . Importen under samma år
uppgick i genoms nitt t ill cirka 5 000 t on, vartill böra läggas smä rre kvanti 
t ete r importerade vävnader, vari bomull ingår men som i statistiken icke
redovis ats som bomullsvävnad er. Importen av bomullsvävnader best od
till större delen av lätta vävnader, men äve n till en del av mycket tunga
såd ana . Därjämte inf ördes i genomsnitt under perioden cirka 700 ton fär
diga plagg av bomullsvävnad er.

Bomullsvä veriern as totala förbrukning av bomullsgarn uppgick i genom
snitt under perioden till un gefär 21 000 t on, varav endast cirka 450 ton

l Sam ma som de i kapitel 5, avdelni ng III, avsnitt 2 ang ivna beräknin gsmet odern a ha
an vä nts här.
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- eller ungefä r två pr ocent - importerades. Däremot utgjordes ungefär
ha lva den av t rikåfabrikerna förbrukade garnkvantiteten av importerat
garn. Inalles importerades årligen cirka 3 000 ton bomullsgarn, som hu
vudsakligen förbrukades av trikåindustrien. Ylleindustriens behov av
bomullsgarn - för tillverkning av s. k. ha lvyllevävnader (med bomulls
varp) - uppgick till cirka 700 ton per år.

Den övervägande delen av det av bomullsväverierna förbrukade garnet
framställdes av spinnerier tillhörande samma företag . Ungefär 80 procent
av allt av bomullsväverierna under 1936-1938 förbrukat garn levererades
från respektive företags egna spinnerier. Då, såsom nyss sagts, två pro
cent av garnmängden hade importerats, hade alltså endast 18 procent av
den av väverierna förbrukade garnmängden inköpts från andra svenska
spinnerier.

Självförsörjningsgrade n är lägre för de av bomullsindustrien fram
ställda produkterna i vä rde - och »produktiva prestationen) - än i kvan
titeter räknat beroende på att de import erade garnerna och vävnaderna
äro finare respektive lättare än de inom lan det tillverkade.

3. Det inbö rdes sto rleksförhållandet m ellan olika led av produk
t ione n och distribution en av bomullsvävnader

Av uppenbara skäl möter det många svårigheter att erhålla en säker
bild av det inbördes storleksförhållandet mellan olika led av produktionen.
Med ledning av kommersko llegii statistik kunna industriens kostnader för
delas i stora drag på råvara, spinning samt »övrigt», vilket omfattar väv
ning, beredning, försäljning, administration och utgående frakter.

Av vidstående tabell, som för tydlighetens sku ll sammanfattats i nedan
stående tabell, framgår hur dessa beräkningar ut fört s samt respektive
kostnadsposters sto rlek i abso luta tal un der olika år för samtliga till
verkade bomullsvävnader per meter och per kg vävnad samt i procent av
vävnadernas salutillverkningsvärde.

1936 1 937 1938 19 36 - 19 38

per per per per
meter mete r procent meter meter

väv nad
procent vävnad vävnad procent

vä vnad procent

kr . kr . kr. kr .

Råvarukostnad . .. . . . ... 0,22 37 0,24 37 0,1 8 28 0,21 34
Spinningspålägg . ... . .. . 0,1 5 25 0, 15 23 0,15 25 0,15 24
»Övrigt p ålägg»' .. . ... .. 0,23 38 0,26 40 0,30 47 0, 26 42

Vävnadens salutillverk-

I I I I I I In ingsv ärde . .. . . . . ... . 0,60 100 0,6 5 100 0,6 3 100 0,63 100

i D. v. s. för v ävning, beredning, administration, förs äljning m . m.
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Bomu llskostnad, garnkostnad , splnnlngsp åt ägg. »övr rgt p ålägg» samt salutillverk 

ningsvärde för den svenska produktionen av bomullsvävnader 1936-1938

1936 1937 1938

1. Pris på oka rdad bo mull " k r /kg .
2. Förb rukad kvanti te t bomull 2 , t on .
3. ,) » » 3 , milj . kr .

4. Ga rn pris ., kr /k g:
a) ob lekt, »eget» garn .

b) blekt, » ,) •• . ••• ••• • . . • •. . .• ••

e) inköpt ga rn .

d) genomsnit tligt garnpris 5 ••• • • • ••• • •• • • • •

5. Beräknat »sp tnningspå lä gg»", kr/k g garn .

6. Förbrukad kvantitet ga rn', ton .
7. ,) » » B, m ilj . kr .

8. Tillverk ad kvantitet bomullsvävnad 9, ton . .
9. ,) » » 9 , milj .

kr (esalut tilverknlng svä rdc» .

10. Pris pe r k g vävna d ' o, kr .
11. » » m » 11, ) ... . . . • . • • . • . . . • • •

12 . ,) » 10' sk ott 12 , ,) . • . • . • • • . . • • •• • • . .

1: 20

25600

30,7

2:40

3: 25

2: 41

2:46
1: 00

21000

51,6

20 000

82,9

4: 14
O: 60

2: 86

1: 28

25 800

33,0

2: 47

3: 23

2: 52
2: 53

O: 97

211 00

53,4

201 00

89,0

4: 43
O: 65

3: 06

O: 93

25 400

23,6

2: 01

2: 91

2: 25
2: 12

O: 99

20800
44,1

19 874

84,1

4:23
0: 63

2: 94

R åvarukostnad per kg resp ektive m vä vn ad, kr 1: 53 ' 3 O: 2214 1: 64

Garnkostn ad » » » » » » 2: 58 15 O: 38
'• 2: 66

Spinningsp ålägg » » ,) » » ,) 1: 05 17 O: 15' 8 1: 02
»Ö vr igt p ålägg» » ,)

"
,) » » 1: 56 " O: 23 20 1: 77

Vävn aden s saluti llver kningsvärde, k r . . .. . .. ... 4: 14 O: 60 4: 43

O: 24

O: 39

O: 15
O: 26

O: 65

1: 19

2:23
1: 04

2: 00
4: 23

O: 18

O: 33

O: 155
O: 295

O: 63

28

25
47

100

37

23
40

100

37

25

38

100

.. .. . . . ... . .. . . ... . .
I- - - ------+---- ----i--- ----- I

r elativtal .

Vävnaden s salut illverkn ingsvär de .

Råvarukostnad ,

Spinningsp ålägg,
»Övrigt p ålägg »,

1. , 2. etc . angi va de m ed re sp ektive siffr or utmärk ta »ra de rn a» i t ab ellen; " 2, et c. av se

respektive noter här ned an .

, Gen om snittliga im po rt p rise t (cif) under r espektive år enlig t handelsstatistiken.

2 F örbrukad garn kvanti te t x 1,2 2. K oeffi cienten en lig t uppgifter fr ån bra ns chen.
3 1. x 2.

• Samtliga garn priser de av kommerskollegium redovisad e genoms nit tliga priserna under
re sp ektive år för dels ga rn »Iör vidare b earb etning vid fr urn ställningsverket» och dels »garn för

avsalu».
5 De olika p ris ern a 4 a) b) och c) sa m ma nvä gda efte r förbrukningen s inriktning. Genom

sn ittsp riset app rox ime ra t till
10 x a ) + 1 x b) + 3 x c)

14
G Up ps ka ttat såsom 4 d)-1 ,22 x 1.

, Enligt kommersk ollegii st atistik tillverkad kv antitet vä vnade r x 1,05. Ko effic ienten

enlig t upp gifter frå n br an sch en . • 6. x 4 d).
(N oterna for tsätta på n ästa sida .)
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D et framräknade priset per met er vävnad torde vara något för lågt,
emeda n vid beräkningen av detta utgån gspunkt en varit den enligt industri
kommissionens produktionsstatistik uppskattad e genoms nittsvikten per
met er vävnad. Som t idigare påp ekats ingår emellert id i denn a stat ist ik
- men där emot icke i kommerskollegii prod uktionsst atistik - en viss
kva nt itet cellull- och konstsilk ev ävnad er. vi lkas genoms nittsvikt t ord e
vara lägre än för samtliga bomullsvävnader. Denna approximat ion på
ve rkar emellert id icke de olika posternas relativa storlek .

R åvarukostnaden , vari inräknat s endas t kostnaden för bomull och
icke för div erse förnöd enheter (vilk as sammanlagda kostnad uppgår till
kanske en ti ondel av bomullskostnaden), ha r variera ts he lt efter det genom
snittliga priset på bomull un der respektive år enligt officiella im portsta
tistiken . Spinningspålägget, som kalkylerats såsom skillnaden mellan det
i industristatistiken uppgivna priset på »garn för vidare bearbetning» och
»garn för avsalu» - v ägt efter de förbrukade kvantitet ern as sto rlek 
varierar som synes knappast under de olika åre n. »Övrigt pålägg», som ut
gör skillna den mellan vävna dernas salut illverkningsvärde enligt indu stri
stat is tike n och de n på ny ss angivet sätt beräknade kostnaden för förbru
kat ga rn, stiger från år till år. Detta t ord e bero dels på den större »t r ög
het en. vid prisförändringar på färdiga ar ti kla r och dels på den under 1936
1938 fortskridande höj ningen av lön eniv ån in om bomullsindustrien, bl. a .
bero ende på de lön ehöj ningar, som trädd e i kraft vid årsskifte t 1936/1937.
Därjä mte är det t än kbart att den i någon utsträckning förändrade pro
duktionsinriktningen - särskilt under 1938 - spelat en viss roll.

Uppgifter från bran schen giva till resultat un gefär samma proportion
mellan de olika kostnad spostern a, dock m ed något lägre kostnader för
öv rig t pålägg.

Med ledning av ovanstående uppgifter har nedan ståend e fördelning
av vi ssa viktigare kostnadsp ost er vid tillverkning av vävnad er antagits
gä lla under unders ökningsperioden:

(Forts. på fot not erna fr ån föregående sida.)
9 Enligt k ommerskollegii statis tik. 10 9. div iderat med 8.

11 10. x 0,146 för 1936 och 1937 sa mt 10 . x 0,148 för 1938. Geno msnittsvikt per met er und er
respektive år enligt indu st rikommissionens p rodu kti on sst a ti sti k över samtliga av bomuIJsin
dust rien t illv erk ad e vävnader.

1 2 E nlig t med ledni ng av indus t rikom m issione ns produktionss tat istik utförda beräkninga r över
geno msnittliga an tale t 10' sko tt per meter , som uppgick till 0,217, 0,216 och 0,214 under åren
1936, 1937 och 1938.

13 (1. x 1, 22) x 1,05.

14 13 X gen omsn ittsvikt per me ter un der respektive år enlig t 11.

15 4 d) x 1,05.

16 15 X geno msnittsvikt per met er under respektive år enligt 11.

17 5. x 1,05.

' 6 17 X geno msnittsvikt per met er un der respektive år enligt " .
19 10. _ 15. 20 11. _ 16 .
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Råvaruko stnad .
Spinn ing spålägg .
Pålä gg för vävning, beredning, färgn ing, tryckning ..
Administra tionsko stnad .
Försäljnings kos t nad .

35 procent

25
30

5
5

Varornas sal ut illverkni ng svärde 100 procent

Med utgån gspunkt frå n de av priskont rollnä mnden fast st älld a påläggen
för grossha ndeln medi o 1941 kunna de pro centuella påläggen un der för
krigsperioden un gefärli gen beräknas. Vid försä ljning t ill detaljhandlare
skulle dessa upp gå till 16 procent på oblekta, blekta och färgad e vä vnader
samt till 20 procent på kul örta och tryckta vävnad er. Om de båd a grup
pern a av vä vnader antagas säljas i lika sto r utsträckning i detaljha ndeln,
erhå lles ett genomsnittligt pålägg av 18 procent på fabrikspriset. Detta
pålä gg t ord e med hänsyn till de något stö rre grossist- än fabrika nt rabat 
t ern a böra redu ceras t ill kanske 16 procent.

Det aljhandelns pålägg på de båd a grup perna av vävn ad er synas vara
av storleksordningen 33 respektive 40 procent av grossist priset . I det när
maste samstämmiga resultat erhå llas , då de »normala- påläggen uträknas
med ledning av de marginaler som fastst älld es av pri skontrollnämnden i
mitten av 1941, och dem, som redovisas 'av Affärsekonomiska Forsknings
insti tutet för år 1938 i dess utredning angåe nde den svenska bekl ädnad s
handelns ekonomiska läge. Unde r föru t sättning att båd a grupperna väv
nader sälja s i lika sto r utsträckning i det aljhandeln, skulle det genomsnitt
liga pålägget uppgå till 36-37 procent av gr ossistpriset.

Om med ut gån gspunkt från ova nnä mnda uppgift er angåe nde kostna
d ern a för olika led av produktionen respektive marginalern a för olika led
av distributionen den de olika leden »t illfallande ersä ttningen» uttryckes
dels i procent av fabrikantern as utförsäljningspris och dels i procent av
detaljhandelns utförsäljningspris, erh ålles följande t ab ell.

l procent av Ia - l procent av de-
Kost nader för: brikanternas ut- ta ljhandelns ut -

försäljni ngspris försäljningspris

Håvara . .. .. .. . . . ... . . . . . . .. .... . . ..... .. . . . .. . ... . 35 22
Spinning ... . . .. . . .. . . . . . .. . ... . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . 25 15 J/,
Vä vning, beredn ing , fä rg ning och t ry ckning . . .. . . . . . . . . 30 19 ' /,

Fö rsä ljning och administration:
admin istratio n . . . . . . ... . . .... . . . ... .. . .... . . .. . . .. 5 3
försäljn ing . . . . . ... . . . . . . . . . .. .... . . . . .. . . . .. . . . . . . 5 3

Vävnaders u lförsäl jningspris ho s fabrikant . . . ... .. .. ... 100 I 63
Grosshandelsmarginal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . 16

I
10

De la ljha ndelsmargina l . . . ... .. .. .. . . . . . .. . .. .. . . .... . 42 ' / , 27

Det al jhan delns utfö rsä ljningspris . . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. . 158 ' /, I 100
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D et må framhållas att vissa av bo mullsindust riens produkter - t ekniska
art ikla r - ick e sä ljas genom grosshandeln och det aljhand eln. H änsyn
till dessa har icke tagits i ovanstående framställning. Att de lämnad e upp
gifterna endast äro grova geno ms nitt och myck et un gefärli ga behöver
kn appast beton as.

Som framgår av t ab ellen , upp går handeln s pål ägg till sammanlagt 37
procent av detaljhandelsp riset, m edan den industrien tillfallande ersä tt
nin gen, sed an k ostnaden för förbrukade råvaror t äckts, - det s. k. för
ädlingsvärdet - belöp er sig till 41 procent. Sa mt liga försäljnings - och di
stributionskos t na de r - alltså även inräknat fabrikant ernas försäl jnings
kostnader - uppgå till 40 procen t medan industriens ersä ttning för pro
duktion en av varorna utgör 38 procent.

Man får en liknande bild av förhåll andet m ellan distributions- och för
ädlings kost na de r i fr åga om vävnader även då dessa ingå i k onfektions
plagg. Ehuru någon uppd elning av distributionskostnad erna m ellan det i
pl agget ingående materi alet och den produktiva in satsen ho s k onf ektionä
ren ick e är m öjli g, förefall a distributionskostnaderna vara av sa mma stor
lek sordning som för vävnad er, vilka säljas som m etervaror. F ör da mkla n
ninga r, som till största delen säljas direkt fr ån konfektionär till detaljist,
red ovisas så lunda enligt Affärse ko no miska F or skningsin stitutet ett det alj
handelsp ål ägg av ungefär 50 procent (do ck me d st or spridning), för skjo rto r
av ungefär 45 proce nt och för bl åkläder av 35 procent. Skjortor sä ljas t ill
t vå tredj ed elar direkt frå n k onfektionär, till en tredj edel via grossister.
U ngefär fyra femtedelar av för sälj nin gen av bl åkläder ske r direkt till
detaljister, å te rs t ode n via gro ssister elle r direkt t ill stö rre förbrukare.

E nligt ovan lämnad e »kalkyb m edför t. ex . en minskning av k ostnaderna
för spinning m ed tio procent en sä nk ning av priset i detaljhand eln med
endast cirka 1 1/2 procent. F ör ändringar i förädlingsko stnaderna ge över
huvud taget myck et små utslag på det av konsumenten betalad e priset.
P å gru nd av det inom handeln allmä nt för ekommande procentuella på
lägget torde dock in om vi ssa grä nser utslagen bli avsev ärt stö rre .

4. Bomullsspinneriernas produktionsstruktur

A . U n de rsö k n i nge ns repr e s entativitet

Neda nstående redo görelse för förd elningen av produktionen av bomulls-,
cellull- och vi gogne-(»avfalls-»)garn på olika stora företag bygger på in
du strikommissionens statist ik , som omfattar 99 procent av den av k om
m erskollegium redovisad e produktion en. De i undersökningen i öv rigt
m edtagna för et agen- red ovisa en produktion av 22 329 ton , vilket utgör 75
procent av t otalproduktion en . Av allt att döma synes den i undersökningen

l Dessa ha besvarat en särskild ru ndfråga.
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icke red ovisad e produktionen representera en produktion, vilken kan
. betraktas så som i st ort sett typisk för t otalprod uktionen .' Den redovisade
fördelningen av produkti on en på olika slag av garner och på olik a garn
nummer torde därför giv a en förhåll andevi s god bild av st ru kt uren av
den svenska produktionen av bomulls- och cellullga rn samt vi gogn egarn
under de sena re förk rigsåre n i detta hän seende.

Up pgi fter an gåend e produktionen av bornulls-, vigogn e- och cellullga rn
ha enda st kunnat erh åll as för år 1937. Produktionen av bomullsgarn,
till vilket även rä knats vigogn egarn, var eme llert id nästan exak t lik a stor
1936, 1937 och 1939 och endast cirka tre procent lägre 1938:

1936 29 827 t on
1937 29 833 »

1938 28 828 t on
1939 29 922 ,)

B. P r o d u k t i o n e n a v b o m u Il s- o c h c e Il u Il g a r n s a m t v i g o g n e
g a r n f örd elad p å o l i ka s l ag a v g a r n

E fterfö ljande t ab eller angiva den red ovi sad e produktion en år 1937 av
dels bomulls- och cellu llgarn och dels vigogn egarn förd elad på enke lt,
enke ltvinna t , dubbeltvinnat och effektgam- samt på kammat och okammat
ga rn . Därj ämte har för enke lt och enkeltvinnat ga rn produktionen upp
delats på nummergrupper, samt på v äf't-, varp-, trikå- och hand elsgarn
äve nsom, beträff ande varp- och trikågarn, på »ko rsrullar, cops, varp
bommar, cones och buntar»." Inom varje nummergrupp ha vidare upp
gifter lämnats an gåend e produktionen av mera bet ydande individuella
nummer.

Produktion en är här red ovisad på samma sätt som den är redo vi sad av
företag en, om man undantar vissa mindre ju steringar. In om företagen,
återige n, påverkas redovi sningssättet till en del av hur de olika tillverk
ningsprocessern a äro uppdelad e på olika dela r av för et aget : spinneri,
väveri , färgeri etc . I vi ssa fall redovisas t. ex . varpgarn på varpbomma r,
eme dan varpningen utföres i spinneriet , medan i andra för etag in gen redo
vi sning av garn på varpbommar för ekommer, em edan varpningen icke
för siggår i spinneriet utan i väveri et.

E nligt de lämnade uppgiftern a utgör produktionen av väftgarn endast
un gefär två tredj edelar av varpgarnet i vikt räknat. Då samtidigt medel-

1 Dock må näm nas att den i det följan de redovisa de prod ukti onen av bomulls- och cellullgarn
utgör cirka 74 pr ocent av totalprodukt ione n, medan den red ovisade produktione n av vigogne
garn uppgår t ill cirka 80 procent av t ot alpro du ktionen därav. Då p roduktio nen av dels bomulls
och cellullgarn och dels vigegnegarn red ovisas va r för sig sakna r em ellertid olikhete n i r epresen
tativitet bet ydelse.

2 Enke It garn har icke und ergått någon tvinningsproces s (dä remot givet v is sno tts t ill färdigt
garn), enk eltvinnat garn har un dergått en och dubbelt vinnat garn t vå tvin ningsprocesser. E ffekt
garn är garn som speci albe handlats för att erhå lla ett »säreget utseen de», »eff'ekt cr».

a Olika slag av »u pplä ggn ing a r. för garn . Dessa variera beroende på användnin gssättet
me n också, som fram går a v t exten, på vilka arbetsproces ser , som utföras i spinneriern a.

271



numret är högr e för varp- än för väftgarn, är alltså den sammanlagda väft
garnlängden mindre än två tredjedelar av varpgarnlängden. Om allt
garn, som använts såsom väft, hade redovisats såsom väftgarn och allt
garn, som använts i varpen, såsom varpgarn, synes skillnaden i kvanti
teterna mellan varp- och väftgarn vara svårförklarlig, även om varpen i
många vävnader är tätare än väften. Den större redovisade produktionen

. av varpgarn torde bl. a . bero därpå att garn, som färgas, redovisas som
varpgarn vare sig det användes som varp- eller väftgarn. Därjämte må
nämnas den i ylleindustrien betydande förbrukningen av varpgarn, vilken
icke motsvaras av någon förbrukning av väftgarn av bomull eller cellull.
Slutligen torde vissa kvantiteter såsom varpgarn framställt garn eft er
omspolning användas som väftgarn.

Som framgår av efterföljande tabeller är mede lnumret för väftgarn
icke obetydligt lägre än för varpgarn. Detta synes förk laras därav att de
tyngre vävnader, vilka ha grövre väft än varp, i vikt räknat utgöra en avse
värt större del av totalproduktionen än de lättare vävnader, för vilka för
hållandet är omv änt.

Produktionen av vigognegarn uppgick endast till cirka en tiondel av
produktionen av bomulls- och cellullgarn . Av produktionen av bomulls
och cellullgarn utgjorde tre fjärdedelar enkelt (otvinnat) garn, drygt en
femtedel enkeltvinnat garn. Aterstoden, cirka fem procent av t otalpro
duktionen, bestod av specialgarner, dubbeltvinnat garn (bl. a. till fisknät)
och effektgarn.

Tot a lt redovisad produktio n å r 1937
I procen t a v tolalt

re dovisad produktion

99,93

0,1

100,0

2204 ton

22 328 ton

73,61

21,1 2

3,9
1,4

100 ,0

20124 ton

Summa totalt redovisad produktion .

Totalt redovisad produktion av bomu lls - och ce/lu l/garn

samt vigognegarn o o o o • • • o • •• •• ••• o • • •• • • • • • o •• • ••

Bomulls- och cel/ullgarn

enkelt (otvinnat) o o o • •• o o • • • • • • • •• • • • • • • • o • • o • • • •

enkeltvinnat .. o • • •• • • • o o • • o • o • • • • • o • • o • •• •• • •• • •

dubbeltvinnat o • o o • •• • • ••• ••• ••• • •

effektgarn . . . . o • • • • • • •• • • • • • • • • • • • o • • ••• ••• • • 0_' • ___

Summa totalt r edovisad produktion . . o • o • •• • o • • o • o • • •

Vigognegarn

enkelt (otvinnat) . o • • • • • •• o • • • • • • • • • • • o • •• • o o • • ••

enkeltvinnat . . . . o • o o •• ••• ••• ••• • • • •••• • • • • o o • •• •

----'--

l Varav 7,7 procent (1140 ton) kammat garn för garnnummer 20 och högre. Se vid are spe
cifika ti on i tabell på sid. 273.

2 Varav 7,0 procent (297 ton) k ammat garn för garnnummer 20 och högre. Se vid are speci
fikation i tabell på sid. 274.

3 Se vidare specifikation i tabell på sid. 275.
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C. T ot alpro duktion ens förd elning p å o l i k a sla g a v garn o ch
nummergrupp er

Av det enkla (otvinnad e) garn et tillverkades i spinnerierna drygt hälf
ten som varpgarn , drygt en tredjedel som väftgarn och drygt en ti ond el
som trikågarn. Däremot för ekom enda st obetydli g tillverkning av enkelt
handelsgarn.

Spridningen mellan olika nummer (grovlek ar) är stor. Tillverkningen
av nummerna 10-18 dominerar sta rkt. Av de individuella numren synes
emeller ti d produkt ionen av nummer 20 vara störst. K arak teristiskt är
i övrigt den förhållandevis starkare koncentrationen på höga nummer för
varpgarn och på låga nummer för väftgarn. Frå n och med nummer 20
minskar produktionen successivt vid stigande nummer. Framställningen
av garn i höga nummer (50 och högre) är obetydlig. Importen av såda nt
garn och vävn ader därav är också förhålla ndevis betydande. Så är emel
lertid också fallet med mycket grova vävnader.

Produktionen av enkelt (otvinnat) bomulls- och cellullgarn fördelad på slag av garn
och nummergrupper därav

Endast redovisad pro duktion , uttryckt i v iktsmängd.

Okamma t I procent av allt
Garnnumme r respekti ve

(Eng. nr .) kamm at vä ftga rn I varpgarn \ I t rlk ågarn" I hand elsgarn

8 o. lägre . . . .. . . .... oka m. o. kam . 20, 8 7,1 1, l 23, 3

10-18 o • •• • • • • • • • •• d :o 50,6 45,2 65,2 52, 2
(dä r ibland 10+ 12 . . . d :o 11,6 9,0 28,0 31,5)

( » 14 ..... .. . d :o 17,1 8,9 16,0 11, 5)

( ') 16 . ... . ... d:o 18,8 23,0 15, 5 9,0)

( » 18 .. .. .... d :o 3,1 4,3 5,7 0, 2)

20-28 o • • •••• • • • ••• oka m. 10,8 27,4 19, 6 23,9
ka m. 4,7 2,8 6,9 -

(dä ri bland 20 . .. .. . . . ok am . 6,1 15,7 9,5 9,1)

30- 36 ... . . . . .. . . . . ok am. 4,5 11,4 4,3 0, 4
kam . 0,6 4,3 1,8 -

(däribla nd 30 . . . . . . . . okam. 3,0 6,0 3,1 0,4)

40 +42 . . . . . ... . . . . . ok am . 6,7 0,8 0,1 0,2
kam. 1,2 0,9 0,8 -

50 o. högre ... . . . ... kam. 0,1 0,1 0, 2 -

Summa I 100,0

I
100,0

I
100,0

I
100,0

I procent av allt enkelt garn 34,2 52,8 12, 6 0,4

l Varav 33,2 proce n t p å korsr uJla r, 12, 6 procent på r ing cops , 48,6 procent på var pb omm ar,
5 ,6 procent i b untar.

2 Var av 69,4 procen t på korsrull ar . 28, 8 proce n t på cops, 1,8 procen t i bun ta r .
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Produktionen av enk eltvinnat ga rn domin eras av var pgarn och handels
garn , på vilka kravet på styrka är högt. Skilln aden mellan nummerför
delnin gen för va rp- och väftgarn är mera utpräglad än i fråga om enkelt
garn. Produktionen av väftgarn är mycket lit en.

Produktionen a v en kelt vinn at bomulls- och cellullgarn fördelad p å slag av garn och
nummergrupper därav

Endast redovi sad produktio n, uttryckt i viktsm än gd.

Okammat I procent av allt
Ga rn n ummer respekt ive

(E ng. n r .) kammat vä ftgarn I var pgarn t I trik ågam" I hand elsgarn

8 o. lägre . .. . . . . . .. . oka m. o. k am . 13,8 6,5 - 10,4
10- 18 . .. . ... . . ... . d:o 69,0 33, 3 15,9 56,4

(dä ribla nd 12 . . .. . . . d:o 4,8 13,3 5,9 47,5)

( l) 16 .. .. .. . d:o 10,4 10,4 10,0 7, 5)
20-28 . . ... . .. . .. . . okam. 10,6 31,2 27,1 22,6

kam . 1, 1 1,2 2,1 -
30- 36 • • • •• •• • 0 . 0 •• • okarn . 0,7 13,5 10,7 9, 4

ka m. - 2,7 6,0 -
40 o •• •• •• • • • • • •• • • • okam. 3,2 5,8 - 0,5

kam. 0,0 3,5 38,0 0,7
50 o. h ögre .. .. ... . .. okam. 1,6 1,2 - -

ka m . - 1, l 0,2 -

Sum ma I 100,0

I
100,0

I
100,0

I
100,0

I procent av allt enkelt vinn at garn 3,8 79,2 0,2 16,8

Produktionen av vigognegarn domin eras av väft- och trikågarn. Någo n
tillverkning av handelsgarn redovisas icke och till verk ningen av va rpgarn
är mycket liten. I båda fallen torde orsa ken främst vara vigognegarnets
förhållandevis rin ga styrka, varj äm t e vigognegarnet s »luddiga yta» gör
det särskilt ägnat för till verkning av »varma. art iklar såsom flan eller och
tj ockare underkl äd er, i vilkas framst älln ing förbrukas vigognega rn sås om
väft garn respektive trikågarn.

Vigogn egarnet är genomsnittligt betydligt grövre än bomulls- och cell
ullgarnet. Den relativa förd elningen av tillverkningen på olika höga num
mer är emellertid i st ort sett lika den för bomulls- och cellullgarn rådande.

1 Var av 45,2 procent på k orsr uIIar , 22,0 procent på rlngc ops, 13,0 procent på var pb omm ar,
19,8 procent i b untar.

2 Va rav 55, 4 procent p å korsruII ar, 3,7 pr ocent p å cops , 40,9 proc ent i bu ntar .
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Produktionen a v enkelt (otv in nat ) vlgognegarn fördelad p å s lag av garn och num
mergrupper därav

Enda st redovisad produktion, uttryckt i vik tsmängd.

I procent av allt I
Garnnummer
(metriskt nr.) vä ftg arn I varpgarn l I trikågarn '

2 o. lägre . . .. . . . . . . .. 12,0 4, l -
3-9 . . . ... .. . .. . . . . . 23,0 58,3 35,5
(d äribland 3 . . .... . .. 3,5 38,2 - )
( l) 7 . . . .. . . . . 5,2 4, 6 20,6)
10- 19 o • ••• • • • • • • • • • 60,4 29,6 63,8
(d äribland 1O . . . . . . . . 6,0 0, 4 10, 9)

( l) 11 .. . . . . . . 0,8 0,6 14,2)

( l) 12 . . . . . . . . 27, 5 7,6 13,0)
( l) 14 . . ... .. . 11, 4 6,1 8,6)
20 . . . . . . . . .. . . . . . . . . 3,7 7,8 0, l

21 o. högr e . . . . . .. . . . - 0, 2 0,6

Summa 100,0 100,0 100,0

I procent av allt enke lt

I vigogne garn . . . . . . . 59,1 6, 7 34,2

D. För de l ni nge n av pr o d u k ti on en p å o l i ka stora före tag

Några mera ka ra kteristi ska sto rleksgrupper för spinnerier finnas icke.
Sto rleksfö rdelningen är i sto rt sett jämn. I den följande redogörelsen ha
därför spinnerierna uppdelat s i fem grupper med fem företag i va rje grupp
i st orlekso rdning efte r den t illverkade viktsmängden garn. Av hänsyn
t ill anonymite te n ha grupperna icke kunn at göras mindre .

Som fra mgår av nedanst ående diagram svarade de stö rsta företagen
för en betyda nde del av to talprodukt ionen. Produktionen hos de fem stö r
sta av de 25 företagen utgjord e 45 pr ocent av hela pr oduktionen. Skill
nad erna i betydelse mellan övriga grupper av företag äro, som framgår
av diagrammet, mindre. Över huvud t aget kan sägas, att de sto ra före
tagen dominerade tillverkn ingen mindre än vid produktionen av vävnader
samt idigt som de relat ivt mycket små företagen voro avsevärt mera be
tyd ande.

De små företagen produ cerade relat ivt mera vigog negarn. Tillverkningen
därav va r dock ganska liten, t otalt endast ungefär en t iondel av hela pro
duktionen av bomullsgarn. Även produktionen av cellullgarn var av lit en
betyd else. Den upp gick endast t ill ungefär fem procent av produktionen
av bomullsgarn, i vikt smängd räknat.

l Varav 40,6 pr ocent p å korsrullar, 46,7 procent på cops, 9,5 procent på varpbommar, 3,2
procen t i bu ntar.

2 Varav 0,2 procent på cones, 99, 8 procent på cops.
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Procent uell andel av
tota lprod uktionen

50

40

30

20

10 ri~O .~ ., .~~.
Företagets produk-
tion ligger mellan -450 451-750 751-1160 1161 -1 500 1501- ton
Medianföretagets
produ kt ion 356 678 953 1 271 ca 2000 ton
Genomsnittlig pro-
dukt ion per företag 345 633 982 1 302 2652 ton

Antal företag 5 5 5 5 5

Diagram 35. Olika stora företags ande/ av tota/produktionen av bomulls-, vigogne- och
cel/ullgarn 1937.

E . Dif f er enti erin g en a v b omull s spinn er iernas p ro d u k t io n

Produkti onens förd elnin g på olika slag av garn och på olika garnnum
mer vari erar avsevä rt mellan olika spinnerier . E n bild erhå lles av föl
jande punktdiagram, vilka redovisa uppdelningen av produktionen på
olika slag av garn och nu mmergrupper därav i olika sto ra produk ti onsserier
för ett antal bomull sspinnerier. Med produktionsserier avses sto rleken
av den t otalt redovisa de produktionen för viss nummergrupp och visst
slag av garn. Inom varje sådan grupp kan alltså ett flertal olika nummer
spinnas. Därj ämte kan varje nummer och slag av garn ha tillverkats i
åts killiga post er under undersökningsperioden.

P å vidstående diagram 36 visas fördelningen av produkti onen i nyss
nämnda hänseenden för enkelt (otvinnat) bomulls- och cellullgarn. Spin
nerierna äro ordna de efte r resp ektive spinneris produkt ion av enkelt
plu s enk eltvinnat bomulls- och cellullgarn . Ett litet fåtal mycket små
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Diagram 36. Differentieringen av vissa bomullsspinneriers produktion

(med hänsyn till slag av garn och nummergrupper därav).

Enkelt (otvinnat) bomulls- och <e lIulIgorn.
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spinnerier har uteslutits, och vissa stora spinnerier ha icke kunnat med
tagas.

Som framgår av diagrammet utgör produktionen i långa produktions
serier den alldeles övervägande delen av totalproduktionen.

Ehuru de stora spinnerierna tillverka ett större antal »garngrup per»
än de små företagen, äro dock produktionsserierna icke obetydligt längre
inom de stora företagen. Skillnaderna .mellan de små och de stora före
tagen äro emellertid väsentligt mindre än i fråga om bomullsväverier.
Några närmare jämförelser äro dock ytterst svåra att göra, då uppdelningen
av produktionen av naturliga skäl måst ske efter olika grunder i väverier
och spinnerier. Antalet »variabler» är avsevärt större för vävnader än för
garn.

Karakteristiskt är hur dominerande de långa produktionsserierna äro
i den totala tillverkningen. Den näst största och den därnäst största stor
leksgruppen av produktionsserier för okammat garn svarade sålunda för
vardera ungefär en tredjedel av hela produktionen av okammat garn.
Produktionen i de fem minsta av de tio redovisade storleksgrupperna av
produktionsserier utgjorde icke mer än tolv procent av den totala till
verkningen.

Karakteristiskt är vidare att praktiskt taget varje företag spinner
inte endast ett stort antal nummer utan också samtliga nummergrupper,
både höga, medel- och låga nummer - även om produktionen i någon
nummergrupp är liten . En sådan produktion synes i allmänhet nödvän
diggöra antingen en mångsidig - och splittrad - produktionsapparat
eller att spinnmaskinerna användas för framställning av för dem »ex
trema» nummer - eller båda dessa saker. En viktig anledning till den
starkt differentierade produktionen torde vara önskan att inom före
tagen framställa allt eller största delen av det garn, som förbrukas vid en
starkt differentierad vävnadsproduktion inom samma företag. Som
senare närmare utvecklas kunna fördelarna aven sådan vävnadsproduk
tion vara betydande samtidigt som de produktionstekniska nackdelarna
i väveriet kanske icke äro så stora som i spinneriet.

Omstående visas ett på nyss angivet sätt konstruerat diagram över
vissa bomullsspinneriers produktion av enkelivinnai bomulls- och cellullgarn.
Dock ha i detta diagram de två största storleksgrupperna för produktions
serierna uteslutits, då så långa produktionsserier icke förekommit för
enkeltvinnat garn. Den bild man erhåller är i stora drag densamma som
för enkelt (otvinnat) garn. På grund av den betydligt mindre tillverkade
kvantiteten äro dock produktionsserierna över lag kortare. Produktionen
avenkeltvinnat garn uppgår endast till 29 procent av produktionen av
enkelt garn, i vikt räknat. Skillnaderna mellan produktionens samman
sättning och differentiering hos de individuella spinnerierna äro icke obe
tydligt större än beträffande produktionen av otvinnat garn.
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Även produktionen avenkeltvinnat garn domineras av produktion i
lån ga produktionsserier men inte lika st arkt som produktionen av enk elt
garn . Produktionen i de fem min sta av de åtta st orleksgrupperna av pro
duktionsserier utgjorde 21 procent av totala produktionen av okammat
garn, vars andel av hela produktionen av enkeltvinnat garn var mer än
nio tiondelar. Produktionen i de två st örsta grupperna av produktions
serier upp gick till mer än 40 pr ocent a v totalproduktionen.

Produktionen av vigognegarn har också förd elats på olika företag samt
på olika slag av garn och nummergrupper därav. Ett häröver uppgjort
dia gram har emellertid av utrymmesskäl icke återgivit s. I stora drag er
hålles ungefär samma bild av produktionsstrukturen som för enkeltvinnat
garn ehuru produktionsserierna äro bet ydligt kortare, beroende på att
totalproduktionen är mindre. Tillverkningen av vigognegarn var endast
ungefär hälften så sto r som tillverkningen av enk eltvinnat garn.

5. Bomullsväveriernas produktionsstruktur

A. U n de r s ö k n i ng e n s repres entativitet

Uppgifte rna avse icke end ast företagens tillverkning av bomullsvävna
der utan även, i förek omm ande fall, av vävnad er av cellull och konstsilke.
Den totala årsprodukt ionen und er 1936-1938 av vävnader inom den sven 
ska bomullsindustrien upp gick enligt industrikommissionens st at ist ik
till 22 077 ton, medan årsprodukt ionen av bomullsvävnader enligt kom
merskollegii produktionsstatistik i genomsnitt und er samm a period upp
gick till 19 991 ton . Skilln aden, 2086 ton, utgöres av cellull- och kon st 
silkevävnader. Enligt kommerskollegii uppgifter framställdes per år un
der samma peri od 2 712 t on cellull- och kon st silkevävnader, varför äv en
ungefär 75 pro cent av dessal innefattas i undersökningen . Inalles bygger
alltså nedanstående analys på uppgifter omfattande 97-98 pr ocent av
samtliga inom landet tillverkade vävnader av bomull, cellull och kon st
silke samt kombinationer därav .

Sammanlagt ha 44 företag lämnat uppgifter om sin till verkning med an
såd ana saknas för fyra my cket små företag.

De här undersökta företagen kunna ind elas i dels såda na , vilka t illverka
huvudsakligen beklädnadsvävnader men äv en heminrednin gs- och övriga
vävn ader, dels sådana, vilk as pr oduktion i sto rt sett begränsats till hem
inredningsvävnad er, och dels såda na , vilka tillverka i huvudsak t ekni ska
vävnader. Till de tre olika grupperna kunna hänföras respektive 28, 12 och

l H är icke redovi sad pr oduktio n av cellu ll- och ko nst silkevävnader 2712- 2086 = 626 t on
fall er till största delen på ylleindustrien. Denn a framst äll de enligt industrikommi ssionens till 
ve rkningsstat isti k i genomsnitt under 1936-1938 när mar e 200 t on klä nningstyger av ko nst silke
samt drygt 360 t on fodervar or av konst silke eller till sam man s drygt 550 t on konstsilkevävnade r .
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Diagram 37. Differentieringen av vissa bomullsspinneriers produktion

(m ed hänsyn (iii slag av ga rn och nummergrupper därav) .
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4 för etag. (Jämför föret agens uppdelning i olika delbranscher i avdelning
IV.)

I det följande mätes företagens produktion alltid i antal skott, ut
räknade genom att multiplicera antalet tillverkade m eter av respektive
varuslag med i bilaga 1 till denna avdelning angivna antal skott per me
t er. Vissa smärre felaktigheter torde härigenom uppkomma. Uto m be
träffande de minsta företagen, vars andel av den totala produktionen dock
är försvinnande liten, torde emellertid här använda approximati oner vid
beräkningen av antalet skott icke i nämnvärd utsträckning påv erka den
bild av produktionens st rukt ur , som erhå lles.

B. Totalproduktionens fördelnin g på olika varugrupper

Den totala årsproduktionen av vävnader uppgick i genomsnitt under
åren 1936-1938 till nära 32 milj. 104 skot t. Inemot 60 pro cent av produk
tionen utgjordes av beklädnadsvävnader och nära 20 procent av hemin
redningsvävnader. Av åte rsto den, 20 pro cent, föll knappt två tredj e
delar på te kniska vä vnader och drygt en tredjedel på kon fektionsvävnader
(foder). Av bilaga 1 till denna avdelning framgår vilka varuslag som
innefattas under respektive varugrupper.

C. Totalpr oduktion ens fördelnin g p å olika va r u s l a g

För att erhå lla en bild ' av de olika varuslagens betyd else för sysselsätt
ningen inom bomullsindustrien har i diagrammet på följande sida angivits
produktionens storlek, mätt i antal skott, av de olika varuslagen i pro cent
av den t ot ala tillverkningen av vävnader, ävenledes mätt i antal skot t .
Som framgår av diagrammet utgjorde tillverkningen av de »vanliga. be
klädnadsartiklarna klänningstyg, skjorttyg, flaneller och blåtwills 17,3,
10,5, 8,5 och 7,5 eller tillsammans 43,8 pro cent av den totala produktionen,
medan de fyr a största heminredningsartiklarna lakansväv, täcksatin,
bolsterväv och gardintyg svarade för respektive 5,8, 3,0, 2,8 och 1,9 eller
tillsamman s 13,5 pro cent av den totala produktionen. Ingen »t eknislo
artikel utom säckv äv och förbandsgas har någon betyd ande andel av pro
duktionen . Samtliga foderv ävnader tillverkades i relativt små kvantiteter,
men tillsammans utgjorde de nära nio procent av totalproduktionen.

Av tillverkningen av kl ännings-, städrocks- och förkl ädestyger utgjor
des nästan t vå tredj edelar av tryckta eller styckfärgade väv nader, av fla
neller ungefär hälften.

Det må und erstrykas att i diagrammet hän syn icke tagits till den varie
rande åtgången av både arbetskraft och väv stolar för olika slag av vävna
der.' Som framgår av uppgifter på sid. 322 är sålunda vävstolstiden per
skott räknat ungefär 50 respektive 30 procent längre för breda än för smal a

l Se även not p å sid. 283.
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Varu-
grupp Varuslag

8 Klänningstyg
B Skjomyg
8 Flaneller

B BIåtwilIs
H lak ansväv

T Säckväv
8 Domestik

8 Förklädestyg
H Täcksatin
H Bolsterväv

T Förbandsgas
H Gardintyg
K Ficksotin
T Gummifoder
H Draperityg

B Städrockstyg
B Khaki

8 Madapolam
K Kappfoder
K Velvetin

K Foderdomestik
K Fodert wills
B Vindtyg
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H Örngott~väv

B Moleskin
TSkofoder
B Komttyg
H Ru llgardinsväv
H Möbeltyg

H Mcrkisväv
B Hollands

K Mellanfoder
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T Scdelmc kcrevdv

K Mellanldgg
T Kcbelvdv

T Vaxduk
B Badkappstyg
T Smärting

B FlosstwIlls
K Vattulin
H Handduksväv
T Medlöpa rduk
T Tältduk

T Isoleringsväv

H Sängöverkast
T Flaggduk
H Dammhandduk

T Smärgelduk
H Dunvar
B Kostymtyg

Produktion av resp. varuslag i
procent av totala produktionen

I I

o 1 2 3

I I

Förutom ej diagrammet an
givna varuslag tillverkades
i mindre kvantiteter än '/10
procent av den totala pro·
d~kt io ne n 20 varuslag. Den
sammanlagda producerade
kvantiteten av dessa varu
slag uppgick endast till
knappt )/ 4 procent av bom
ullsväveriernas hela pro·
duktion.

1/ I I I I I
6 7 9 10 11 12

I

B = Bekldd ncd svdvnude r
H = Heminredningsvävnader

K = Konfektionsvävned er
T = Tekniske vävnade r

Diagram 38. Produktionen av olika av bomullsindustrien tillverkade varuslag i procent av
bomullsindustriens totalproduktion , båda uttryckta i antal skott, 1936-1938.
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vävnader av samma svårvävdhetsg rad vid tillverkning på enkla respektive
automatvävstolar. Väx elstolar, åte rigen, ha icke obetydligt och sidenst olar
väsentl igt lägre effektivitet än enskyttliga sto lar för bomull svar or, vilket
givetvis i motsvara nde må n inverkar på åtgången av arbetskraft och väv
sto lar. Åtgången av arbetskraft påverkas därj ämte, oavsett vilka vä v
sto lar, som anvä ndas, av vävnadernas svå righetsgra d. Åts killiga klän
ningstyger t illverkas exempelvis i korta serie r, äro svå ra att sätta upp och
äro i hög gra d utsatta för trådb rott. Tillverkningen därav är där för för
hållandevis mycket arbetskräva nde . Tillverkningsseriern as längd påver
kar slutli gen avsevärt ar betsåtgången. E n antyda n om vad till verknings
seriernas län gd betyder för åtgången av arbets kraft erhå lles i avdelning
V, 1 e, sid . 323 ff.

Vad som sagts i föregåend e stycke gäller per skott och per löpm eter
räknat. Pe r kvadratmeter räknat är i stä llet produktionen på breda väv
sto la r va nligen stö rre än på smala sto lar.

D. T ot alpr odukti on ens f ör d elnin g p å fö re tag a v olika
s to r le k

Bomullsindustriens produ ktion av vävnader är fördelad på företag av
alla sto rlekskategorier. D e stö rre, särsk ilt de största, företagen, sva ra
eme ller t id för den alldeles övervägande delen av produktionen.

Under 1936-1938 framställde de fem st örsta företagen, d. v. s. sådana
med en årsproduktion av mer än 1 500 000 104 skott, ej mindre än 59
procent och de därnäst åtta stö rsta, d. v . s. såda na med en års prod uktion
av 500000- 1 500000 104 skott, nära 27 procent av den t otala vävna ds
produktionen. De tretton st örsta företagen i indu strien sva ra de alltså
för 86 procent av den totala produktionen, medan övriga trettioen före
tags till verkning ej uppgick till mer än 14 procent av t ot alproduktionen.
De nitton minst a företagen, d. v. s. såda na med en årsp roduktion av
mindre än 100 000 104 skott, till verkad e endast något mer än två procent
av den t otala kvan tit et en vävnader.

Nedanstående diagra m visar den sammanlagda genomsnittliga års
produkt ionen 1936-1938 för företag t illhöra nde olika sto rleksgrupper,
uttryckt i proce nt av den t otala produktionen. Därj ämte har antalet före
t ag i respektive sto rleksgrup per angivits i procent av t otalant alet företag.

E n bild av de olika varugruppernas betydelse för prod uktionen hos
företag i olika storleksklasse r erhå lles av diagra mmet på sid . 283. Detta
visar för va rje va rugrup p, hur sto r andel varje t ret al företag, ordnade
efter pr odu ktionens storlek för ifrågavaran de va rugru pp , sva ra de för av
den t otala redovisade prod uktionen av va ruslag , tillhöran de varugruppen
i fråga .

Fö r samtliga grupper uto m heminredningsvävn ader, där de medelst ora
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Företag med en genom snittl ig år sprod . 1936-38, uttryckt i 10000-tal skott av :

Procentuell andel av
totalanta l föret ag resp.
av totalproduktionen
i ontal skott

60

mindre 25001-
ön 25 000 50 000

Antal företag: 8 6

50001- 100001 - 300001 - 500001- mer ön
100 000 300 000 500 000 1 500 000 1 500000

5 5 7 8

Diagram 39. Totala produktionen av vävnader 1936-1938 hos bomullsväverier tillhö
rande olika storleksgrupper i procent av bomullsväveriernas totala produktion 1936-1938
samt antalet företag i respektive storleksgrupper i procent av totalantalet företag .

och mindre företagen äro relativt betyd ande, uppgick de tre stö rsta före
tagens produktion till mer än hälften av den t otala produktionen av varu
slag tillhörande den ifrågavar ande varugruppen. I va rje va rug ru pp mot
svarad e de därnäst t re stö rs ta föret agens produktion mellan en femt edel
och en fjärdedel av totalprodukti onen, medan de tio min st a företagens
tillverkning belöpte sig till mindre än tre procent av den t ot ala produk
tionen ut om beträffande konfektionsvävnader, för vilka de ti o minsta pro
du centern a sva ra de för nio procent av t otalproduktionen.

Av diag ra mmet fr am går exempelvis att de tre företag, som had e den
st örsta produktionen av beklädnadsvävn ad er, 1936-1938 tillverk ad e
51,6 procent av hela bomullsindustriens produktion därav; de tre före-
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Ackum . proce nt för
'Varje varugrup p Procent Pro cent Proce nt Procent

90/-- - - - 1.'...

80 1--- - - -k

70 t-----I77:n-----k~:+__---_{/

60 j----- -t'.

50 I---- - --f"':-"':""l-- ---I'.

40 1------10.

JO I--- - ---{'...

20 1--- - - -1(

101------1'...

,, 1,9 (8 företag)

29,0

51,3

Varugrupp
BEKLÄDNADS- HEMINREDNINGS- KONFEKTIONS- TEKNISKA

VÄVNADER VÄVNADER VÄVNADER VÄVNADER

Totalproduktion
uttryckt i 10 4 skott 18.8 mil j. 6,2 mil j. 2.7 milj . 4.1 milj .

Antal företag 30 39 19 20

Diagram 40. Varje tretal företags andel av totalproduktionen av till olika varugrupper
hörande varuslag, då företagen ordnats i storleksordning efter storleken av produktionen
av till respektive varugrupper hörande varuslag. 1936-1938.

Varje segment i respektive staplar angiver sammanlagda storleken av varje tretal företags produktion
av vävnader. tillhörande varugruppen i fråga. Företagen äro ordnade i storleksföljd på så sätt att det
nedersta segmentet angiver sammanlagda produktionen av vävnader tillhörande varugruppen i fråga
hos de tre företag, vars produktion inom denna varugrupp var störst, i procent av tota/produktionen
av vävnader. hänförliga till denna varugrupp o. s. v.

tagen med därnäst stö rst produkti on av bekläd nadsv ävn ad er 19,7 pro cent
och de sex föret agen med min sta produktionen därav 0,5 procent av t o
tala inhemska produktionen.

In om gruppen beklädnad svävnad er tillverk as de stora stapelva rorna
till stö rsta delen av et t fåtal föret ag. Varuslagen dom est ik , madapolam ,
hollan ds, varpsatin, städrockstyg, khaki fr am st ällas sålunda till tre fjär de
delar eller mer av tre föret ag, medan exempelvis klänningst yg och flan el
l er fram st ällas i betyd ande kvantit et er av ett stö rre antal företag.'

1 E n reservation må göras beträ ffande klassificeringen av de olika varuslagen. I vissa fall
är det t roligt , att enstaka före tag icke specifi cera t de olika var uslagen i samma utsträckn ing som
de övriga. Särskilt må påpekas svå righet en att beträffande många kvali teter draga en klar grän s
mella n kl ännings-, förk lädes- och st ädrockstyg.
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Beträffande heminredningsvävnader gäller samma tendens som för be
klädnadsvävnader, nämligen att tillverkningen av de stora stapelvarorna
i mycket avsevärd utsträckning koncentrerats till de större företagen.
Lakansväv, örngottsväv, bolsterväv, dunvar, t äcksatin, badlakansväv
och dammhanddukar produceras sålunda till minst två tredjedelar av
tre företag. Däremot är produktionen av möbeltyger samt gardin- och
draperityger betydligt jämnare fördelad på olika företag . De sex största
producenterna av möbeltyger svara t. ex. ej för mer än två tredjedelar av
produktionen, medan de elva övriga företag, som tillverka denna vara,
sammanlagt framställa en tredjedel av totalproduktionen. Samma för
hållande, ehuru ej i samma utsträckning, gäller beträffande gardin- och
dra peri tyger.

För konfektionsvävnader är produktionsfördelningen ungefärligen av
samma karaktär som för beklädnadsvävnader, ehuru koncentreringen av
produktionen på de större företagen är ännu mera accentuerad. Detta
är i ännu högre grad gällande beträffande tekniska vävnader. Nio av de
femton till denna varugrupp hörande vävnaderna tillverkas endast av
fyra eller fem företag, med an vävnader inom övriga varugrupper endast
i ett fåtal fall framställas av mindre än nio företag.

E . Differentieringen av olika väveriers produktion

En analys av differentieringen av olika företag bör ge en bild såväl av
produktionens inriktning på olika varugrupper och varuslag tillhörande
dessa som av de olika produktionsseriernas längd, d. v. s. de producerade
kvantiteterna av olika varuslag hos olika företag. Vidstående diagram
visar för samtliga 44 företag dels antalet producerade varuslag inom olika
varugrupper och dels dessa fördelade på produktionsserier av olika längd.
Varje producerat varuslag har betecknats med en punkt. Företagen ha
ordnats i storleksföljd efter deras produktion av vävnader i skott räknat
och numrerats i löpande följd.

I syfte att visa i vilken utsträckning företagen specialiserat sig på vissa
varugrupper ha varuslag tillhörande viss varugrupp genomgående beteck
nats med punkt av viss färg. Röda punkter angiva sålunda varuslag, till
hörande varugruppen beklädnadsvävnader, gröna sådana tillhörande hem
inredningsvävnader o. s. v.

Företagen ha indelats i samma storleksgrupper som i föregående avsnitt
d. v. s. små företag, medelstora företag o. s. v .

Den sammanlagda produktionen inom respektive storleksgrupper i pro
cent av totalproduktionen har angivits i diagrammet liksom antalet varu
slag och sammanlagda produktionen i procent av totalproduktionen för
varje storleksgrupp i olika produktionsserier (längst till höger på dia
grammet) .
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Diagram 41. Differentieringen av bomullsväveriernas produktion

(med hänsyn till varugrupper och varuslag inom dessa).
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Som framgår av diagrammet är gra den av tillverkningens differentiering
mycket varierande.'

De sexton minsta företagen (små företag) äro helt inriktade på produk
tion antingen av heminredningsvävnader (nästan uteslutande möbel-, gar
din- och draperityger) eller - i tre fall - t ekniska vävnader . De tio i stor
leksordning närmast följande företagen (medelst ora föret ag) tillverka,
med ett undantag, både beklädnads- och heminredningsvävnader. Övriga
företag, alltså de 18 stö rst a (stora företag) fr am ställa - åte rigen med ett
undantag - ett flertal varuslag inom samtl iga v arugrupper och ha en
m ycket mångsidig tillverkning.s

Om de sexton min sta »specialföretagen» - vilka för övrigt inom varj e
varuslag torde bedriva en mån gskiftande tillverkning - undantagas från
analysen, är det av intresse att konstatera i vilken utsträckning även
övriga , för brans chen »mera t ypiska» företag tillverka vissa varuslag i
korta serier.

De medelst ora företagen, vilkas produktion inriktats på beklädnads- och
h eminredningsvävnader, tillverka tillsammans 90 varuslag - eller cirka
10 varuslag per företag. Av dessa v oro 16 varuslag, för vilka pr oduktionen
utgjorde mer än 30 000 104 skott, och 74 varuslag, för vilka årsprodukt io
nen var mindre än 30 000 104 skot t. Ant al varuslag, tillverkade i olika
produktionsserier, och dessas ungefärliga andel av företagens produktion
var följande:

Medelstora för et a g

Producerad kvantitet av
Genomsnitt lig årsproduktion

Anta l varusl agen i respek tiv e
1936-1 938

va ruslag
produkti onsserier i p ro-

- .produktionsserien - cen t av för elagen s
totalpr oduktion

min dre än 1 000 10' skot t. . . . . . 20 0,6
1001- 3000 » . .. .. . 14 1, 7
3001- 10000 » . . . .. . 20 7, 7

10 001- 30000 » .. . . . . 20 23, 7
30001- 60000 » . • .. o . 9 22,7
60 001-100 000 ,)

o ••• •• 4 15,0
100 001- 200 000 » .. .. .. 2 9, 3
mer än 200000 » . . . . . . 1 19,3

Sum ma I 90 I 100 ,0

l Se också härom uppgifter angående varusortimente t s sto rlek i olika delbranscher och stor
leksgrupper i av delning IV .

2 In om va rje varu slag, som kan omf atta ett st ort antal eller endas t ett fåtal kv alitet er, vardera
i varierande an tal mönst er, är de små och medelstora föret agens produk tio n va nligen i högre
grad inr iktad på specialiteter än de stora föret agens. Även de små före tagen tillverka em ellertid
vanligen i viss utst räckning stapelvaror, vilka oftas t tillverk as end ast i enstaka kvalite ter och
m ön st er, för at t ku nn a ernå en utjämning av till verkningen und er olika dela r av åre t .
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Vid bedömande av produktionens storlek per varuslag för olika företag
måste även hänsyn tagas till att de på hela marknaden efterfrågade kvan
titeterna äro mycket olika stora för olika varuslag och att olika företag
tillverka olika varuslag. En god bild av skillnaden i detta hänseende mel
lan »stora: och »sm å. varuslag erhålles av diagram 38 på sid. 280, även om
de importerade kvantiteterna där icke medräknats . De stora företagen
äro ofta i större utsträckning inriktade på produktion av stora varuslag
än de små företagen .

Om man bland övriga företag - alltså de 18 stö rsta - bortser från det
företag, va rs produktion till väsentlig del är inriktad på tekniska vävnader,
kännetecknas de återstående 17 företagens produktion av stor allsidighet.
Någon starkare tendens till mindre differentiering av produktionen för
de mindre företagen kan - som framgår av diagrammet - endast delvis
iakttagas. Nedanstående tabell ger vidare goda jämförelsemöj ligheter i
detta hänseende mellan de 6 minsta (»stora f öretag»), de 6 medelstora
(ernycket stora») och de 5 största (»storföretag») i denna grupp (17 stora
företag).

Stora företag (17 st.)!

»St ora företag "Mycket stora "
»St or f ör etag»

före ta g
Samtliga

Genomsnittlig å rsprodukt ion P rod uce rad Producerad Producerad företag
kvantitet av kvantitet av kvantitet a v

I
1936-1938

Ant al v aru slagen i Antal va rus lagen i Ant al varuslagen i i denna
- »p rod uku onsserler» -

varu- res pek ti ve pro-
v aru-

resp ektive pro - varu- respektive pro- grupp
duktionsserier duktlonss erier dukttonsse ri er (17 st .)slag i pr ocent av slag i pro cent av s lag i procent av
företagens to- företagens to- företagens to-
t alproduktion t alproduktion talproduktion

mindre än 1 000 10' sk ott 38 0,6 27 0,2 11 0,0 O, l

1001- 3000 » 16 1, l 24 0,7 12 0,1 0,4
3001- 10000 » 24 5,2 44 4,0 40 1, 3 2,4

10001- 30 000 » 22 14, 6 44 12,5 28 2,9 6,3
30 001- 60000 ') 13 19,6 24 15,5 28 6,5 10,0
60 001- 100 000 » 9 23,8 6 6,8 14 5, 3 7,6

100001-200000 ,> 4 19,9 15 31,8 13 10,0 16, 2
m er än 200000 » 1 15,2 7 28, 5 28 73,9 57,0

Summa 127

I
100,0 191

l
100,0 174

1

100,0 100,0

P rocentuell an del av här

medtagna företags total-

produktion o •• • • • • ••• •• • 10 ,2 23,8 66,0 100,0
Antal företag i respektive

grupper . . . . . . . . . . .. . . . . 6 6 5

1 I p unktdiagrammet betecknade som »st ora företag»,
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Genomgående kan i sto rt sett en ökad produktion per varu slag, alltså
vä xande produkt ionsserier, iakttagas vid st iga nde företagsstorlek. Samma
är även, vilket fra mgå r av avdelning IV, förhå llandet i fråga om längden
av tillverkningsserierna, d. v . s. antalet produ cerade met er per mönst er,
liksom också, såv itt ka n bedömas , i sto rt set t i fråga om antal till
verkade meter per kv alit et.

För samtl iga företag återfinnes på diag ra mmet efte r sid. 284 en upp st äll
nin g över antalet va ruslag t illverka de i produktionsserier av olika län gd, och
dessas un gefärli ga and el av t otalprodukti onen. Av diagrammet fr am går
att t yn gd punkt en av prod uktionen ligger på de lång a produktionsseriern a,
men att antalet varuslag som tillverk as i korta produktionsserier är mycket
betydande. Av de 629 va rus lag , som fram ställts i produkti onsserier av
olika längd, t illverka des exempelvis 106 und er 1936-1938 i kvantitet er,
mot svar an de mindre än 1 000 104 skott per år, och utgjord e tillsammans
endast 0,2 procent av t otalproduktionen, medan 38 varuslag framställdes
i produktionsserier om mer än 200000 104 skott per år och t ill en samman
lagd kvantitet motsvarande 52,4 pro cent av totalproduktionen. Antalet
va ruslag , tillverk ade i produkti onsserier om mindre än 30 000 104 skott
per år upp gick till 446 och utgjord e 11,6 procent av to talprodukt ionen,
medan antalet varus lag, framställda i län gre produktionsserier än 30 000
104 skott per år endast va r 183 med en an del av t ot alproduktionen upp
gåe nde ti ll 88,4 procent.

E n a nalys av graden av till verkningens differentierin g hos olika föret ag
kan - och bör i vissa fall - utföra s betydligt mera ingåend e än va d
här skett. Detta förutsätter emellert id en ännu noggrannare specifikation
av produktionen än den, som ligger till grund för ovan st åend e analys . Vissa
här redovisad e varuslag omfatta en mån gfald olika kvalit et er och mönst er,
medan andra begränsas till en eller ett få t al sådana.

Vid en bedömning av den ekonomiska bet yd elsen av företagens speciali
sering får givetvis hänsyn icke endas t t agas till event uella tillverknings
t ekniska och andra fördelar av produktion i långa serier utan även till
förd elen aven mångsidig produktion - vilken ofta förutsätter korta
produktionsserier - med hänsyn till försäljningen och distributionen.
En mån gsidig produktion t ord e bl. a . ofta möjliggöra ett bättre utnytt
jande av respekt ive föret ags försäljningsorgani sation och en mera intim
kontakt med kunderna.'

l Se här om vidare av delning IV i de tta ka p it el samt kapitel 2 och 4.
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Bilaga 1 (löpande nr 6).

F örteckning över olika slag av bomulls- och cellullvävnader un der 19 36- 1938 i in
du strikommissionens statistik samt antal 10 OOO-tal skott per m eter enligt uppgift

från bransch en.

Varusla g
Beräkna t gen om
snittl ig t a ntal l O'
skott p er meter

Varuslag
Beräkna t genom
sn it tl igt a nta l 10'
sko tt per m eter

B eklädnadsvävnader 16 H R ullgardinsväv ... . . . . ... . 0,17
1 B Domestik .. . . . . . . . . . . . . . . 0,24 17 H Markisväv. " . . . . . .. . .. . . 0,1 9
2 B Madapolam . . . . . .. . . . . . . . 0,28 18 H Filtöverdrag . . . . . . . . . . . .. 0,27
3 B H olland s . . . ... . . .. .. . . .. 0,33 19 H T äckfoder . . . . . . . . . . . . . . . 0,23
4 B Varpsatin . . . . . . . .. . . .. . . 0,32 20 H Sän gfiltar ... ... . .. .. .... 0,23
5 B Kl änningst yg .. . . . . . . . . . . 0,21
6 B Skjorttyg . . . .. ... . . .. ... . 0,24 K onlek tions-tjoder-)vävnader

7 B Flaneller . . .. . . . . . . . . . . . . 0,19 1 K Mellanlägg . . . . . . . . . . . . . . . 0,15
8 B Städrock styg ... . . . . . . . . .. 0,24 2K F od erdom esti k . . ... . . . . . . 0,18
9 B F örkläd estyg .. . .. . . . . . . . . 0,27 3 K Fodertwills . . . . . . .. . . . . . . 0,29

(Vindtyg ) 4 K Ficksatin . . . . . . . . . . . . . . . . 0,36
10 B tCovercoat .. . . . . . . . .. . . . 0,19 5 K Velvetin . .. . . . . ... . . . . . . . 0,31

Gabardin 6 K Mellanfoder . . . . . . . .. . . .. . 0,13
11 B Khaki , . .. . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 7K Ärmfoder . . . . . . . . . ... .. . . 0,30
12 B Blå t wills .. . ... .. . . . . . . .. 0,20 8 K Kappfod er . .. . . .. .. . . . . . . 0,33
13 B Moleskin . .. . . .. . .. . .. ... 0,61 9 K Kragsatin . . ... . . . . ... . . . 0,23

{",noh"t" ) 10 K Vattulin .. . . . . . .. ... . . . .. 0,23
14 B Övr iga vävnader) . ... .. . . 0,23

till arbetskläder Tekniska vävnader

15 B Flosstwills .... ... .. . . . . . 0,24 1 T Gum mifoder . . . . . . .. .. .. . 0,20
16 B Blöjväv . . . . . ... . . . . . .... 0,17 2 T Skofoder .. .. . . .... .. ... . 0,16
17 B Badkappstyg . . . .. . .. . . .. 0,20 3 T Vaxduksväv . . . . . . . . . . . . . 0,20
18 B N äsdukar . .. . .. . . . . . . . . . 0,17 4 T Kabelväv . . .. .. . . .. . . ... . 0,25
19 B Korsettyg . . . . . . . . . ..... . 0,21 5 T Smärgelduksväv . .. . . .. ... 0,16
20 B Kostymtyg . . . .. . .. . . . .. . 0,23 6 T Säckväv .. . . . .. . . ...... . . 0,22
21 B Flosspiqu o . . ... . .. . . . . . . 0,2 3 7 T F örbandsgas . ... ... . .. . . . 0,14

8 T {Sadelmakarev äv \ 0,15H etn inredn ingsv ävnader Tapet serareväv j" . . . .. . .
1 H Lakansv äv . . . . ... . . . . . .. 0,23 9 T B okbind arväv . . . . . . .. . . . 0,1 0
2 H Örn gottsväv .. .. .. .. . . . . . 0,2 5 10 T Filter duksv äv . . . . . .. . . .. . 0,24
3 H Bolsterväv . .. .. .. . . . . . . . . 0,2 0 11 T Is ol er ingsv äv . .. . . . . . .. .. 0,16
4 H Dunvar . . . . . . : . . . . . . . . . . 0,2 5 12 T Medlöpareduk . . .. ... . .. . . . 0,22
5 H T äcksatin ... . ... . . . . . . . . 0,40 13 T Flaggduk . . . . . . , .. .. . . . .. 0,1 6
6 H Handduksväv . . . ... . ... . . 0,11 14 T R emduk . .. . .. .. .. ... . . . . 0,07
7H Badlakansväv . .... .. ..... 0,17 15 T Smärting . . . . . . . . .. . . . . . . 0,17
8 H Dammhandduksväv . . .. . . 0,16 16 T T ältduk ... .. .. . . . . . . . . . . 0,28
9 H Möb eltyg . . . . . . . . . . .. . . . . 0,17 17 T Sk ördeduk . . . .... ... . .. . . 0,13

10 H Gardintyg .. . ..... . . . . . . . 0,18 18 T K varnduk . . . . . . . . .. . . , . . 0,17
11 H Draperityg .. . ... . . ..... . 0,17 19 T Segelduk . .... .. . . . .... . . 0,11
12 H Sängöv erkast . . ... . .. . . . . 0,15 20 T Presenningduk . . . . . . . . . . . 0,11
13 H Mattor . . .. . ... . . . .... . .. 0,23 21 T B ilkl ädesöverdrag 0 .0 • • • • • 0,23
14 H Duktyg ... . . . .. . . .. . . ... 0,1 8 22 T Pressduk . ... .. . .. . . . . . . . 0,23
15 H Bordfilt . .... . . . . . . . . . . . . 0,31 23 T PressflanelI . .. . . . . . . . . . . . 0,23
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IV. Distributionsstrukturen och dennas samband med produk
tionsstrukturen hos väverier inom bomullsindustrien och an

gränsande industrier-

I denna avdelning analyseras distributionsstrukturen samt dennas
samband med produktionsstrukturen för vävnader, tillverkade inom
bomullsindustrien samt i någon utsträckning även inom närliggande
.industrier, sidenväverier och linneväverier, samt bandfabriker och snör
makerier.

Efter en redogörelse för uppgiftsmaterialet, undersökningsperioden,
bomullsväveriernas och vissa andra väveriers uppdelning idelbranscher
och undersökningens representativitet för dessa följa analyser av distri
butionsstrukturen för de olika delbranscherna var för sig.

Varje sådan analys inledes med en kortfattad översikt över storleksför
delningen mellan företagen i delbranschen samt analysens representativitet
för olika storleksgrupper av företag. I den därpå följande tämligen in
gående analysen av de i distributionsstrukturen för företagen ingående
komponenterna beröres även sambandet med produktionsstrukturen.
Efter en redogörelse för samvariationen mellan olika komponenter kom
menteras komponenternas storlek m. m. för de olika storleksgrupperna av
företag var för sig eller parvis, då komponenterna stå i särskilt nära be
roende av varandra.

Analysen av varje delbransch avslutas med en jämförelse mellan me
dian- och vägda genomsnittsvärden för olika komponenter samt en kort
fattad översikt över distributionsstrukturen för hela delbranschen betrak
tad som en enhet.

l. Uppgiftsmaterialet och undersökningsperioden

Undersökningen bygger huvudsakligen på svar erhållna vid en rundfråga
avseende förhållandena 1938, företagen med stöd av de textila organisa
tionerna. Därjämte ha vissa uppgifter ur kommerskollegii produktions
statistik utnyttjats - främst för kompletteringar av uppgiftsmaterialet
vid grupperingen av företagen men också för bedömning av betydelsen
i stora drag av de företag, som på grund av uppgiftsmaterialets bristfällig
het ej alls eller endast delvis medtagits i undersökningen. De använda
frågeformulären ha avtryckts i appendix 1. Undersökningens representa
tivitet behandlas i samband med den följande analysen.

1 Kapitel 1 innehåller en kortfattad och kapitel 2 en tämligen utförlig, mera generell redo
görelse för vad som innefattas under distributions- respektive produktionsstrukturen. En
starkt koncentrerad sammanfattning återfinnes i kapitel 3.
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Företag, vilka tillverk a garn för avsalu äve nsom trikåv aror eller andra
t extilartiklar än vävnad er , ha medt agits i un dersökningen endast om med
ledning av tillgän gliga uppgift er produkti ons- och distributionsstrukturen
för vävnader kunnat ren odl as t illfredsst äll ande.

Kapitel 1, avdelning II och III, inneh åll er en redogörelse för de sta tis
t iska met odern a och huru dessa måst a npassas efter de ibland bristfälliga
uppgift erna, det ofta begrän sad e antalet jämförb ara föret ag, som öv er
huvud t aget existera r, samt eft er kraven på anonymitet .

2. Uppdelningen av företagen i delbransch er

Efter föret agens produkt ionsinrikt ning med hän syn till de färdi ga väv
nadernas använd ningssätt hos den slut lige förbrukaren (konsumenten)
ha föret agen uppdelats idelbran sch er.

F öret agen ha hänfört s till an givna delbran sch er, då enligt erhållna upp
gifter den sam manlag da försäljningen , i kronor räknat, till minst två
t redje delar fall er inom det för delbran sch en angivna huvudvaru ornr ådet. !
H om ogenitet en i de olika delbransch erna och sto rleksg rupperna varierar
naturligt nog ga nska avsevärt beroende på st rukt urens utf ormning. Icke
endast varusort ime ntets utan äve n huvudvaruområd et s sto rlek är därför
olika för olika delb ran sch er.

I tabellen ned an redovisas delbran sch ern a och dessas bet ydelse inom
bomullsindustrien sa mt vissa delbra nsc he r, »gr änsande till bomullsindu
st rien .

Som framgår a v t ab ellen och ännu tydligare av avdelning III är hu
vuddelen av tillverkningen av vävnader inom bomullsindustrien koncen
trerad till ett fåtal mycket sto ra för etag. Dessa tillverka ett sto rt antal
olika slag av vävna der in om skilda använd ningsområ den: bekl ädnads- och
heminredningstyger, fodervaror och vävna der för industriell an vändning
(tekniska vävna de r) . Därj ämte finnas ett ga nska st or t antal relativt sm å
väverier, vilka specia liserat sin tillverkning på m öbel-, ga rdin- och dra
perityger.

Ehuru de större bomullsväveri erna ha en mycket blandad tillverkning
och äro mycket olikart ade, ha dessa dock gr uppera t s i två delbranscher.
Uppdelningen i de t vå delbransch erna har utförts efter den relativa stor
lek en av tillverkningen av beklädnad styger utom hlåtwills och foder
varor, som äro typiska st apelvaror.

Till delbran sch 2 ha sålunda hän förts åtta föret ag, vilkas t illverk ning
av bekl ädnadstyger utom blåtwills och fodervaror utgör minst hälften,
vanligen närmare två tredjedelar, av den totala tillverkningen i m eter
räknat. V ärd et av de tillverkade bekl ädnadstygerna utom bl åtwills och

l Fö r innebörden av begreppet huvu dvaruom råde respektive va ruområde redogöres i kapit el 1.
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Ti llv erknin gsv ärde

D eJbransch sa m tliga
företag

milj . k r

i p rocent av

sa m tli ga del- b om ullsindu-
bra nsch ers st r iens t ota la

total a tillverk - t ill ver kn in gs-
n in gsv är de vä rde

Antal
företag

4

9
22

5

77

22
14

10

13

8

1

22
85

63

(7)

100

7
4

2

11

50

17
67

9

100

3,3

75,2

16,5

10,1
5, 4

26, 1
101 ,3

12 ,2

148,8

Fö re tag tillverkande huvu dsakligen
- »hu v ud va ruom rå de» -

1. Dambek lädn adst y ger (av sil ke
och kon st silke) .

2. Dambeklädn ad sty ger (ut om öve r-
plaggsty ger ) sa mt skjorttygcr och
flaneller av bo m ull .

3 . Blandad t illverkning av bomulls-
vävnader .

4. Delbransch 2+" .

5. Vitvaru vävnad er av lin och bom-
ull .

6. Ga rdin- och drap eri t y ger av an-
nat än ull .

7. B and och snör makerier .
8. T ekniska arti kla r av bomull och

jut e .
-----:-----'-----c---------+-'------'----+-----I

Summa I

Observera att t ab ellen lik som hela detta kap it el endast avse r v ävn ader sa mt b and och snör
m ak eri er.

foderv ar or synes utgöra en avsevä rt större del, så att man t orde kunna
räkna med att beklädnad stygernas andel av t illve rkningsvärdet utgör
min st två tredj edelar för samtl iga företag.

F örutom beklädnad styger exklusive blåtwills och fodervaror till verkas
i denna delbr ansch avsevärda kvantitet er heminredningsartiklar, särskilt
lak ans väv o. dyl., samt i vissa fall t ekni ska vävna der.

Fö retagen ha efte r sto rleken av tillverkningens salut illverkningsvä rde
in delats i t vå sto rleksgrupper, vilkas inriktning av pr oduktionen är något
olika. I den mindre st orleksgruppen är föret agens pr oduktion huvud
sakli gen inriktad på bekl ädnad styger samt gardin- och draperityger.
Den sammanl agd a produktionen av dessa vävnader utgjorde tre fjärde
delar av t otalproduktionen i meter räknat. I den stö rre st orleksgruppen
är tillverkningen av t ekniska vä vnader och blåtwills betydande. Antalet
fra mställda meter beklädnadstyger ut om blåtwills och fodervaror var
64 pro cent i den första (och mindre) och 57 procent av t otalantalet till
verk ad e met er i den andra (och st örre) storleksgruppen. De t ekni ska vä v-
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nadernas andel av to tala t illverkningsvärdet förefaller va ra avsevä rt
min dre än deras ande l av antal tillverkade meter och torde för flertalet
företag spela en t ämligen underordnad roll.

Till delbransch 3 ha hänf ört s föret ag med en mycket blandad t illverk 
nin g av bomullsvävnader. Tillverkningen av beklädnadstyger utom blå
t wills och fodervar or va riera de för de olika företagen i denna grupp mellan
28 och 33 procent av respektive föret ags to tala t illverk ning i antal meter
räknat. Dessa vävna ders andel av t ot altillverk ningen va r alltså icke mer
än hälft en så stor som idelbransch 2. Den övriga produkti onen förd e
lad e sig ganska jämnt på olika typer av vä vnader. Samtliga företag had e
en betydande tillverkning av lakansväv o. dyl ., ungefär en fjär dedel av
antalet tillverkade met er, äve nsom av te kniska vävnader, drygt en t iondel.
Två företag t illverkade därjämte stora kv antitet er blåtwills och två foder
v ävnader.

Nedanstående t ab ell, som visar de vikt igare va rugruppernas procen
tuella andel av t otala tillverkni ngen i meter räkn at för delbra nsch 2, sto r
leksgrupp 1 och 2, samt för delbrans ch 3, ger en sammanfattande bild av
pr odukti onsinriktningen hos företagen i dessa delbranscher.

Beklädnads -
H eminred-

nin gsv ävna- Ga rd in-,
D el-

tyger utom
Foder- der-utom ga r- draperi - Teknisk a Alla väv-

bl åtwills Bl åtwills
b ransch

och fod er-
varor dln-, d raperi - oc h möb el- vävnader nader

och m öbel- tyger
varor

t y ger

2: 1 64 4 7 12 11 2 100
2: 2 57 8 7 12 1 15 100
3 32 17 12 26 1 12 100

De n st arkt variera nde st orleken av olika företag har medfört betydande
svårigheter i analysen på grund av det låga antalet företag. Det har varit
nöd vändigt att till samma delbra nsch och sto rleksgrupp föra företag,
vilkas tillverkningsvärde för vävnader va rierar avsevärt trots att äve n
de mindre företagen sva ra för en relativt st or del av pr oduktionen och mark
naden. Strukturen är mycket het erogen.

I syfte at t erhå lla i sto rlek shä nseende mera homogena grupper ha del
branscherna 2 och 3 sammanslagit s till en delbr ans ch (4), vilken kunnat
uppdelas i tre sto rleksgrupper. Samtidigt kommer emellertid pr odukt ions
inriktningen för de i de olika sto rleksg rupperna ingående föret agen att
bli mycket olika rt ad . I st orleksgru pperna 1 och 2 inom delbrans ch 4
tillhöra halva ant alet företag delbransch 2 och halv a ant alet delbransch
3, medan storleksgrupp 3 endast innehåller företag tillhörande delbransch
2 och över ensst ämmer med sto rleksgrupp 2 inom denna. Också i del
bran sch 4 är st rukt uren mycket het erogen.
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I anslut ning till analysen av delbransch 2 behandlas även distributions
st rukt uren m. m. hos sidenv äve rier (delbransch 1), vilkas tillverkning
med hänsyn till användningssättet företer stora likhet er med tillverk
nin gen idelbran sch 2, särskilt sto rleksgrupp 1. Fullständ iga uppgifter
ha erhållits för t re företag.

I anslut ning till analysen av delbran sch 3 komma de s. k. renodlade
linnefabrikern a jäm te föret ag med liknande produktionsinriktning in om
bomullsindustrien (delbransch 5) att an alyseras, då dessa synas vara när
mast jämförb ara med denn a delbr an sch inom bomull sindustrien. Olik
het ern a i fråga om produktionsinr ikt ning äro dock mycket betyd an de,
då huv uddelen av linnefabrikern as till verkning utgöres av duka r, han d
duk ar och lakan.

Övr iga delbran scher, som kunnat analyseras, bestå av företag tillverk ande
hu vudsakligen m öbel-, gardin- och draperityger av annat än ull (del
bransch 6) samt före tag tillverk ande huvudsakligen band och snörmak erier
(delbransch 7). De n alldeles övervägande delen av föret agens tillverkning i
dessa delbran scher faller inom angivna huvudvaruområd en. Idelbran sch 6
förekommer en mindre tillverkning av t äcken och annan sängutru stning
och idelbra nsch 7 en mycket lit en tillverkning av gardint yger.

Delbransch 6 omfattar inte mindre än 22 företag eller hälften av alla
väverier i den »egent liga» bomullsindust rien. Totala till verkningsvärdet
utgör dock endast tio miljoner kronor, d. v . s. knappt en tiondel av bomulls
in du st riens t otala till verkningsvärde för vävnad er. E huru endast 55 pro
cent av företagen med 70 pro cent av totala tillverkningsvärdet lämnat
uppgift er synes dock en någorlunda representativ bild av denn a delbran sch
ha kunnat erhå llas .

Till delbransch 7 ha förts 14 företag tillverkande huvudsakli gen band och
snörmakerier med et t samma nlagt tillverkningsvärde av 5,3 milj oner eller
un der 400 000 kronor per föret ag mot drygt 450 000 kronor per företag,
tillverkande hu vudsakli gen gardin- och drap erit yger av annat än ull.
Med hänsyn till det stora antalet företag är representativiteten förhå lla n
devis god. P roduktionsinriktningen syn es dock va riera sta rkt mellan olika
föret ag, vilket försvårar analysen. De uppgift slämnande företagen ut
göra 64 proce nt av samt liga företag i delbran schen med 77 procent av hela
t illverkningsvärdet .

Fö retag, hu vudsakli gen inriktade på tillverkning av vävnader för in
dustriellt bruk (delbransch 8), ha på grund av det rin ga antalet företag
och nödvän dighet en at t bevara de individuella företagens anony mitet
icke ku nnat ana lyseras . De olika företagens till verkning i denn a delbran sch
är mycket het erogen. Tillverkningsvärdet för delbranschen utgör to lv
milj oner kronor eller kn ap pt en ti ondel av t otala t illverkningsvärde t för
bomullsindust rien och angrä nsa nde industrier.
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3. Undersökningens representativitet för olika delbranscher

Som framgår av tabellen nedan får undersökningens repres entativitet
an ses vara god för delbranscherna 2 och 3 respekt ive 4, vilkas tillverk
ningsvärde utgj ord e två tredjedelar av samtliga här behandlade del
branschers och sex sjundedelar av bomullsindustriens tillverkningsvärde.
För de uppgiftslämnande företagen i ovannämnda delbranscher utgjorde
tillverkningsvärdet drygt 90 procent av totala tillverkningsvärdet och an 
talet företag drygt 80 pro cent av t otalantalet företag. De siffermä ssigt
analyserade företagens andel av totalt tillverkningsvärde och antal före
tag är emellert id betydli gt mindre.

En jämförelse mellan de uppgiftslämnande företagens andel av totala
tillverkningsvärdet respektive t otalantalet företag i de olika delbranscherna,
(se t abellen), visar att de stora företagen i allm änhet äro överrepresente
rade men int e i någon mera avsevärd utsträckning.

Tillverkningsvä rde Anta l företag

för upp gifts-

Delbr an sch sa mtli ga
lämnand e före- som lämnat

föret ag
tag i procent

sa mtl iga
uppgift i pro-

av samtliga cent av samt-milj. kr . företags t ill- liga företag
verkningsvärde

Fö re tag tillverkande huvudsakligen
- »h u v udv aruornrå de» -

1. Dambekl ädnad sty ger (av silke

och k onstsilke) .. ... .. . . . . . . .. 3,3 100 4 100
2. Dambeklädnad styger (ut om öve r-

plaggs tyger ) samt sk jorttyger och
flan eller av bomull . . .. .. . . .. . . 75,2 91 13 77

3. Blandad tillverkning av bomulls-
vävnader . .... . . . . .... .. ... . . 26,1 96 9 89

4. De/bransch 2+ 3 . .... .. . .. . . . . . 10 1,3 92 22 82

5. Vitvaruvävnad er av lin och bom -

ull .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. . 16, 5 93 10 70
6. Gardin- och draper ityger av an-

n at än ull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1 70 22 55
7. Band och snörmake rier . . .. . . . . 5, 4 77 14 64
8. Tekniska ar tikla r av bomull och

jute . . .. .. . . .. . , . . . . . .. ... . . . 12, 2 89 5 80

Summa I 148, 8 I 90 I 77 I 70

På grund av bri stfälliga uppgifter ha icke alla företag, som lämnat
svar på den utsända rundfrågan angående distributionsstrukturen, kun
nat medtagas i den sifferm ässiga an alysen. Detta framgår aven jämförelse
mellan ovanstående tabell och de tabeller, som i första avsnittet av redo-
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görelserna för respektive delbranscher närmare angiva unders ökningens
representativitet. Även uppgifterna för de företag, vilka visserligen läm
nat uppgifter men icke kunnat medtagas i den siffermässiga analysen,
ha ofta kunnat utnyttjas i analysen i övrigt såsom också fram går av det
följand e.

Särskilt omfattande ha de bristfälliga uppgifterna varit idelbransch 3.
Flera upp gift slämnande företag i denna delbransch ha måst uteslutas ur
den siffermässiga analysen, varigenom representativiteten avsevärt för
sämrats.

De i den siffermä ssiga analysen deltagande företagens andel av totala
tillverkningsvärdet och totala antalet företag i de olika delbranscherna ha
liksom und ersökningens representativitet för olika storleksgrupper inom
d elbranscherna behandlats i redogörelserna för respektive delbr ans cher.

Kravet på anonymit et har i vissa fall framtvingat en mindre ingående
analys än som i övrigt varit möjligt, och det ringa antalet existerande 
och ofta olikart ade - för etag försvårar starkt analysen.

4. Delbransch 2: Företag tillverkande huvudsakligen dambeklädnads

tyger (utom överplaggstyger) samt skjorttyger och flanell er

A. För et a gen s uppd elnin g p å st orleksgrupp er o c h und er
s öknin gens repres ent ativit et f ör des sa

Delbran schens samma nlagda till verkningsvärde upp går till ungefär
två tredj edelar av hela bomullsindustriens tillverkningsvärde för vävna
der och hälften av tillverkningsvärdet för samtliga i denna avdelning be
handlade delbranscher.

Företagen i delbranschen äro av my cket olika storlek. Tillverknings
värdet per företag i den st örst a sto rleksgruppen är inte mindre än 33 gånger
större än tillverkningsvärdet per företag i den min sta st orleksgruppen.

Neda nstående sammanställning visar de olika storleksgruppernas an-

Samtl iga före tag Siff ermässigt ana lys erade fö retag

Del- Storlek s- T illv erk - t illve rkningsvärde
l i procent av samt - I

br an sch grupp ning sv ärde liga företag absolut
anta l

per föret ag a ntal

(m ilj . kr.) mil joner I andel i till verk- \ antal
kr . pr ocent ningsv ärde

1 0, 8 3, 3 100 4 - - -

2 (O 0,4 1,3 2 3 - - - )
1 3,3 20,1 27 6 62 67 4

2 13,4 53,7 71 4 100 100 4

0- 2 5,8 I 75,1 I 100 I 13 I 88 I 62 I 8
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Tillverknings
seriernas
längd och
varusortimen
tets storlek

del av totala tillverkningsvärdet och antalet företag samt hur stor andel
av totala tillverkningsvärdet och antalet företag som de siffermässigt
analyserade företagen representera. Motsvarande uppgifter angivas även
för den i övrigt endast i texten berörda delbransch 1, företag tillverkande
huvudsakligen dambeklädnadstyger av silke och konstsilke (»sidenvä
verier»).

Som framgår av sammanställningen har det icke varit möjligt att siffer
mässigt analysera företagen i den minsta storleksgruppen. Dess totala
tillverkningsvärde uppgår dock endast till två procent av hela delbran
schens tillverkningsvärde. Av återstående storleksgrupper ha samtliga före
tag i den större och ungefär två tredjedelar i den mindre, såväl i antal som
i tillverkningsvärde räknat, kunnat medtagas i den siffermässiga analysen.

Som framgått av föregående avsnitt föreligger en icke obetydlig skill
nad i produktionsinriktningen mellan de två största storleksgrupperna.
Den minsta storleksgruppen är vidare tämligen speciell.

B. Komponenternas storlek för företagen i de olika stor
l e k s g r u p p e r n a!

a) Samvariationen mellan olika komponenter

Vid växande företagsstorlek (försäljningsvärde) stiger varusortimentets
storlek, antalet kunder, försälj ningen per grossist, men icke per textil
fabrikant, och försäljningen per försäljare, ehuru avsevärt långsammare
än företagets storlek. Bland kundkategorierna ökar dock antalet textil
fabrikanter hastigare samt tillverkningsseriernas längd ungefär lika hastigt
som företagets storlek. Försäljningen per grossist stiger mycket långsam
mare än antalet grossister. Försäljningen per textilfabrikant är ungefär
lika stor i de båda storleksgrupperna. Den även relativt starka ökningen
av försäljningen till textilfabrikanter beror i stället på den mycket snabba
ökningen av dessas antal.

En utförligare redogörelse för samvariationen mellan olika komponenter
återfinnes i avsnitt 6 (B), som behandlar denna delbransch tillsammans
med delbransch 3, för vilken redogöres i avsnitt 5.

b) Komponenterna var tör sig

Vissa svårigheter ha uppkommit vid beräkningen av tillverkningsserier
nas längd och varusortimentets storlek inom denna delbransch, emedan
ett par företag icke lämnat entydiga uppgifter angående antalet mönster.
Antalet mönster för försålda vävnader har därjämte måst approximeras

l I det följande i della avsnitt (B) angivna sifferuppgifter avse sam tl iga medianvärden. Dock
har per företag i hela delbranschen i förekommande fall vägt genomsnitt angivits - annars ovägda
genomsnittsvärden (t. ex. antal kunder per företag).
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för tvenne företag, vilka förutom den egna t illverkningen äve n sålt ink öpta
vävnader. De företagna approximationern a t ord e dock icke i högre grad
påverk a jämförbarhet en.

Antalet t illverkade meter per mönst er är tre gå nger så stort inom den
stö rre sto rleksgruppen som inom den mindre. Samtidigt är varusorti men
t et i det närmast e dub belt så sto rt. Antalet tillverk ade meter per kvalitet
sy nes i sto ra drag variera på samma sätt som tillverkn ingsseriernas längd.

Vid beräkningen av va rusort imente ts st orlek och tillverkningsseriern as
län gd ha vävnader för industriellt bruk uteslutits. Om dessa medtagit s
i berä kningen skulle skillnaderna i tillverkningsseri ernas längd varit
ännu större.

E n jämförelse mellan tillverkningsseriernas län gd, varusortiment et s
och t illve rkningsvärde ts sto rlek för de bå da st orleksgruppern a ger vid
han den att genomsnittspriset per meter vä vnad är lägre för de st örre före
t agen . Dessa ha också , som tidigar e framhållits, en relativt mindre t ill
ve rkning av den relativt »dyra. varugruppen bekl ädnadstyger exklusive
blåtwills och fodervaror.

Antalet t illverka de tusen meter per mönster och antalet mönster Antalet kun-
(i förekomman de fall äve n antal mönster för inköpta vävnader) var: der

Fö rsä ljningsvärde- Anta l 1 000 met er vävnad
index mönst er per mönster

Storleksgrupp 1 100 970 2, i
2 340 l 914 7,2

1- 2 (ge no msnitt) 1 532 6,5 .

Antalet kunder i olika kategorier är för varje företag så sto rt , att man
utan att känna sto rleksfördelningen mellan olika kunder dock kan utgå
ifrån, at t int et företag för större delen av sin försäljning är beroend e av
en eller enstaka kunder.

Antalet kunder i olika kategorier per företag va r:

Fö rsä ljn ingsvärde-
Detaljist Grossis t

Tex t il-
ind ex fabrikant

Storleksgrupp l 100 (1 007) 130 49
2 340 ( 464) 256 359

1- 2 (ge no msnitt) ( 866) 211 179

Lik som i fråga om ylleindustrien är gränsdrag ningen mellan försäljning Försäljning
t ill gross ister och fabrika nter icke skarp, emeda n i åtskilliga fall företag ens fördelning
driva kombinerad grossist - och konfektionsr örelse. Dessa ha ibland redo- på olika kund
visats som grossister, ibland som t extilfabrikanter. Betydelsen av dessa kategorier
»ko rnb inerade föret ag synes dock vara liten och jämförbarh et en mellan
de olika grupperna torde icke nämnvärt påv erkas av nyssnämnda svårig-
het vid grä nsdrag ningen.
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Försäljningen till detaljhandeln, som redovisas med två respektive fem
pro cent för de olik a st orleksgrupperna, är icke representativ. Ett föret ag
i vardera st orleksgruppen har en betydande försäljning dir ekt till detalj
handeln. F örsäljningen till grossist er är avsevä rt större i den mindre sto r
leksgruppen (59 respektive 41 procent ) med an i st ället försäljningen till
textilfabrikan ter (konfektionärer) samt till övriga kunder - i huvudsak
andra industrier än t extilindustrien men äve n export och i någon omfat t 
ning allmä nna inrättningar - är ick e obetydligt störr e i den större stor
leksgruppen.

Den störr e försäljningen till övriga kunder i storleksgrupp 2 beror del
vis av den relativt större tillverkningen av t ekniska vävn ad er. Denna
utgjorde 2 respekt ive 15 procent av ant alet tillverk ad e met er i de båd a
storleksgrupperna.

Försäljningsvärdets procentuella förd elnin g på olika kundkategorier var:

Fö rsäljni ngs vä rde - D t I" t Gros sist
Te xt il- Övriga

inde x e a JI S fab r ikant kunder

Storleksgr upp 1 100 (2) 59 25 7

2 340 (5) 41 36 11

1- 2 (genomsnitt) 9 45 35 11

F ör delbransch 1 (sidenv äverier) uppgick försäljningen t ill konfektionä
rer t ill hälften av t otalförsäljningen, försäljningen till detaljiste r och
grossist er till vardera en fjä rdedel - ehur u med st arka va riationer mell an
de individuella företagen.

Försäljning- Försäljningen per detaljist liksom antalet detaljist er per företag är, som
ens st orlek per framhållits, icke representativt redovisad. Den vari erar avsevä rt mell an

k
kutnd i .olika olika föret ag. Som är att vänta sjunker sto rleken av försäljningen per

a egon er
det alji st, då den relativa andelen av detaljistförsäljningen st iger.

F örsälj ningen per t extilfabrikant sy nes vara t ämligen oberoende av
företagets sto rlek. E huru den variera r tämligen starkt mellan olika före
tag synes dock t end ensen pek a mot något sjunkande försäljning per textil
fabrika nt vid sti gande för etagsstorlek. Däremot stiger försälj ningen per
grossis t i sto rt set t , ehuru långsamt, vid st iga nde företagssto rlek. F ör
klaringen t ill dessa olika t endenser tord e vara, att de större företagens för
säljning till t extilfabrikanter är så sto r - den är äve n relativt stö rre än
hos de mindre för etagen - att denn a måst utvidgas även t ill mindre t ex
tilfabrikanter. An talet t extilfabrikanter sjunker hasti gt vid st igande sto r
lek. Försäljningens storlek per grossist - som är relativt mindre hos de
stora företagen - syn es icke påv erk as av st orleken av det individuella
föret agets försälj ning på grund av grossistfö rsä ljningens förh ållandevis
avsevärda st orlek. Del s är grossistfö rsä ljningen av met erv aror till detaljis
t er mycket betydande och dels finn as åts killiga sto ra vävnadsgrossister,
vilka även sälja till konfektionär er.
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Försälj nin gens storlek (1 OOO-tal kronor) per kund i olika kategori er var:

Förs äljningsv ärde-
Detaljist Grossist

Textil- Grossist plus
index fabr ikant t ext ilfabrikant

Storleksgrupp 1 100 (1, 8) 11,2 18 ,5 13,0

2 340 (2,0) 17,1 17,5 15, 3

1-2 (genomsni tt) 1,4 17,5 16,3 16,9

Inom delbran sch 1 (sidenväverier) var försä ljningen pe r det alji st avse
värt större än i st orleksg ru ppe n 1 men försä ljninge n per grossist och kon
fe kt ionä r endast ungefär hälften så sto r.

För de företag, som icke ha en bet yd an de detalj ist försäljning, finnes en Försäljning
nära sam vari ation mellan förs äljningen per försäljare- och försäljningen e~s ~t?rlek per

. t I t tilf brik t D . t ' f o.. försäljareper grossis p us ex I a n an -. enna samvana ion ramgar aven av
.sammanst ällningen, emeda n detaljistförsäljningen är av un gefär sam ma
(ringa) relativa betyd else för båda sto rleksg rupperna.

F örs älj nin gen per förs älj are var i de båd a st orleksgruppern a en respek
t ive två och en halv mil joner kronor. Idelbransch 1 (sidenväverier) var
den, som naturligt är med hänsyn till företagens mindre st orlek och rela
t ivt större detaljist försä lj ning, mycket mindre - un gefär en fjärdedel
.av försäljningen per försä ljare i minsta st orleksg ruppe n.

Samtliga före tag i delbransch en sälja över hela landet utom ett, som För säljnin gs
enligt uppgift icke säljer i Norrla nd. Av företagen idelbransch 1 (siden- områdets

.. ier) "1 ' 11" h l l d t t tt d t d ' f" st orlekvavener sa Ja a a ove r e a an e u om e ,som en as - re ovisa r or-
.sä lj ning i de närmast e länen.

F ördelningen av tillverkningen på lager, säsong- och efterorder va riera r Tillverkning
mycket starkt mell an olika företag och betydligt starka re än den rela t iva e~s fördeh~.ing

storleken av försäljningen av icke modebet ona de arti klar. De i sa mma n- pa lager'hsaf-
song- oc e -

ställningen re dovisa de upp giftern a kunna betraktas såso m represent ativa terorder -
endast i fråga om storleke n av t illverkningen på efterorder, som är ungefär
dubbelt så sto r för företagen i den mindre sto rleksg rup pen som in om den
s t örre.

Tillverkningens pr ocentuella förd elning på lager, säso ng- och efte rorder
'var:

Försäljningsvärde-
Lager Säsongorder Eftero rderindex

Storleksgrupp 1 100 (16) (64) 30

2 340 (29) (53) 12

1- 2 (genom snitt) 23 62 15

Idelbran sch 1 (sidenväverier) ut gjord e tillverkningen på säso ngorder
$5 - 100 pr ocent av t ot al a tillverkningen.

1 St orl ek en a v denna komponen t är osäker p å gr und av det r in ga antale t försälj a re.
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I .

C. J ä m f Ör e l s e m e Il a n m e d i a n- o c h g e n o m s n i tt s v ä r d e n f Ör
r e sp ektiv e komp on ent er s amt d e s sa s storlek för h el a.
d e l b r a n s c h e n', b etr akt ad som e n e n he t

I den föregående analysen ha använts medianvärden såso m bästa
till gän gliga t yptal för angiva nde av olika komp onenters st orlek för de
indi vidu ella föret age n i respektive sto rleksgrupper. I syfte att erhå lla en
up pfattning om snedh et en i förd elningen av de individu ella värdena av
respektive komponenter jämföres ned an genomsnittsvä rde na 2 för respek
t ive komponenter med motsvaran de median värden. Därj ämte lämnas en
red ogörelse för komponen ternas sto rlek för hela delbran schen, betraktad
som en enhet . I sist nämnda fall vis as k omp onentern as st orlek av vägda
genomsnittsvä rde n för de komponenter, som äro kvoter, och av summan
av komponentern as värden hos de i delbra nschen ingåend e företagen för
de komp onenter , som icke äro kvoter.

Skillnaderna mellan median värden och genomsnittsvärden kunna bero av
många förhållanden . Som fram går av kapitel 1, avdelning II , medföra
höga ext rema värden i en serie högre genomsnittsvä rden än medianvärd en;
låga ext rema värden högre median - än genomsnittsvärden. Då icke sällan
ett eller enstaka mycket stora föret ag i en gru pp visa ext remt höga värden
för vissa kompo nent er, komma genomsnittsvärdena oft a att ligga högre
än median värdena. Näs tan alltid är dock fördelningen av värdena så
symmetrisk att några betyd ande skillnader mellan genomsnitt s- och me- 
dianvärden för olika komponenter ick e uppstå jämfört med skillnad erna.
mellan värdena för komponenterna för för etag i olika storleksgrupp er.

Som fram går av t ab ellen på sid. 295 är de siffermässigt an alyserad e
företagens andel av samtliga företags tillverkningsvärde och antal un gefär
lik a stor i vardera sto rleksgruppen. De i bila ga 2 an givn a genomsnitts
värdena för resp ektive storleksgrupper äro därför i den menin gen represen
tativa att de bygga på företag av genomsnittlig storlek .

Däremot inverkar den varierande representativitet en för olika storleks 
grupper på genoms nittsvärdenas representativitet för hela delbranschen .
St orleksg ruppen 0, som dock endas t svarar för t vå pro cent av hela del 
branschens tillverkningsvärde, har sålu nd a måst uteslutas i ana lysen,

1 Det är icke möjligt at t ge en bild av huru pro duk t ions- och distributionsst ru kt uren skulle
se ut om samtliga föret ag i en storleksgrupp eller i hela delb ranschen sammansloges till et t före
t ag. Både produ ktions- och distributionsstrukt uren skulle, åt mins to ne på län gre sikt, ändra s
väsentligt , då de förän drade konkurrensekonomiska förutsättningarna skulle medföra en helt .
annor lunda föret agspoli t ik i åtskilliga viktiga av seende n.

2 I föreko mmande fall ovägd a genomsn ittsvärden (t. ex. ant al kunder per föret ag). Ovägt .
geno msni tt för en kom ponent visar endast summan av de ind ivid uella värdena dividerad med
an t al företag och icke - såsom vägda genom sni ttsvärd en - för kvo te r summan av respektive
värden för sa mtl iga företag div iderade med vara ndra. De påve rkas emellertid av vä rdena för
samtli ga företag i gruppen.
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m edan i storleksgrupp 1 två tredj edelar av för et agen kunnat siffermässigt
.analyseras och i storleksgrupp 2 samtliga företag.

Inverkan av denna snedhet i represent ativiteten kan på gru nd av brist
f älli ga uppgifter icke uppskattas för storleksgrupp O. Däremot har hänsyn
till inverkan av den relativt mindre representati viteten för storleksgrupp
1 kunnat t agas på så sä tt att den absoluta storle ke n av olik a komponenter
fö r hela st orleksgru ppen omräknats så att dessa bliva lik a stora som de
skulle varit vid samma representativitet som storleksg ru pp 2 (100 procent) .

P å gru ndval av uppgift erna för storleksg ru pp 2 och de justerade upp
g iftern a för storleksgrupp 1 ha vägd a genoms nittsvärden för olika kom
ponenter beräknats för hela delbransch en (»justerade» v ärd enj.'

D et visar sig att skillnad erna mellan de justerad e och icke justerade
v ägd a genomsnittsvärdena bliva sm å. De öve rst iga ick e fem procent utom
beträffande försäljningens storlek per för sälj are och antalet tillverkade
mönster. De justerade genomsnittsvärdena för dessa komponenter un
d erstiga de icke justerade gen omsnittsvärdena med femto n procent. I
bilaga 2 ha såväl justerade som icke justerad e genomsnittsvärden för
delbran sch en angivits .

Skillnadern a mellan median värden och vägd a genomsnittsvärden för
k omponentern a såväl i respektive sto rleksgrupper som i hela delbranschen
äro så små att några ändringar i förhållande till den på grundval av median
värde n utförda analysen icke äro motiverade.

E n öve rslags berä kning har utförts över totala antalet inom delbran schen
t illverkade varuslag och mönster samt antalet kunder. D enna har dock
i cke kunnat omfatta m er än de två större, här red ovi sad e, st orleksg rup
perna, vilka dock sv ara för 98 procent av produktionen i värde räknat.
De tio företagen i de två större sto rleksg ruppern a synas tillsammans ha
fra ms tällt un gefär 300 olika varuslag, vara v en tredj ed el i den större och
två tredj edelar i den mindre storleksgruppen, och cirka 15000 olik a mönster,
varav un gefär hälften i vardera storleksgruppen . Antalet grossist kunder

l På detta sät t har beaktats den inverk an på komponentern as sto rlek , som den varierande
repres entati vite ten hos olika slorl eksgrupper inom delbran schen förorsakar. Då en storleks 
g rup ps rep resen tativite t är (i st ort sett) lik a både med avseende på till verkn ingsvärd e och
antal föret ag - såsom här är fall et - kan en »uppropo rtlonering» utf öra s helt enkelt genom
att dividera samtl iga ko mponente r, som inte äro kvoter, m ed kvot en av analyserade och sam t 
liga till sto rleksg ruppen hänf örli ga föret ags t illve rk ni ngsvärd e (eller anta l). De komponenter,
som icke äro kvot er , ha därp å uträknat s m ed ledning av de så lun da erhållna ju st erade vär
dena för t älj are och nä mnare. En sådan upproportioneri ng ger rä ttvisande resultat , om de
icke-analyserade föret agen ha sa mma st rukt ur som de siffermässigt ana lyserade i samma stor
leksgru pp (och delbransch). Att så är fallet kan inte bevisas men är med hän syn till den
utförd a grupperingen av företagen på delbranscher och sto rleksg rup per de mest sannolika.

Angående ju st ering av komponente rnas vä rden på gru nd av ojä m n representati vit et för de
s iffermäss igt ana lyse ra de föret agen inom en storleksgrupp i förh ållan de till samtliga företag
i nom denn a se not 1 på sid. 392. Denna ju st ering har alltid utförts samt idigt m ed ova n
n ämnd a ju st ering och alltså äve n h är.
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var av storlekso rd ningen 2000, varav ungefär lika i bå da storleksgrup
pern a, och antalet konfektionär skunder av storleksordningen 1 500, var av
fyra femte delar i den stö rre och en femtedel i den mindre storleksgrup
pen. Dessa sena re siffror visa att i genomsnitt varj e grossist och va rje
konfektionär kö pt frå n flera företag i denn a delbran sch. Gissningsvis
t ord e kan ske 600-800 grossiste r ha fört varor inom här ifrågavaran de
var uområde, vilket skulle inn ebär a, att varje grossist i genoms nitt köpt
från ungefär t re företag i denn a delbransch. Mot svarand e uppgift för
konfektionärskunder sy nes va ra något högre.

5. D elbransch 3: Företag tillverkande alla slag av bomullsv ävnader ,

men m ed huvudsakliga tillverkningen koncentrerad till b ekläd

nadstyger exklusive blåtwills och fodervaror samt lakan o. dyl.

(»blandad tillverkning»)

Som t idigare framhålli t s i avs nitt 2 skilj er sig företagen i denn a del
bran sch från föret agen i delbransch 2 därigenom att tillverkningen av
beklädnadst yger utom blåtwills och foderva ror är relativt endast un gefär
hälften så stor som i den sena re delbr ans chen- men samtidigt tillverkn ingen
av mera standardisera de var or betydligt stö rre.

Företag, vilka huvu dsakli gen tillverk a lakans- och örngottsvä v, han d
duks- och duktyger etc ., ha icke hänf örts till denna delbr an sch utan t ill
delbransch 5, ej heller företag t illverka nde huvudsakligen t ekniska väv
nad er, vilka hän förts till delbran sch 8.

Delbran sch 5, för vilke n full ständig redogörelse icke kan lämnas på gru nd
av delvis bristfälliga uppgift er och nödvä ndighete n att bevara de individu
ella företagens anony mitet, kommer dock att översiktligt beröras i t exten
i detta avs nitt.

A. F ör et a g en s uppd elnin g p å s to r le k sg r u p pe r oc h und er
sö k n i nge ns r epre s entati vit et f ör dessa

På grund av svårigheter att renodla tillverkningen och försäljningen av
vävnader från annan tillverkning och försäljning och på grund av brist
fälliga upp gift er ha endas t fyra företag kunnat behandlas i den sifferm äs
siga analysen, två frå n vardera storleksgruppen.

Sammanställningen nedan visar de olika storleksgruppernas andel av
totala tillverkningsvärdet och antalet företag samt hur stor ande l av an
talet företag de siffermässigt analyserade föret agen repr esentera. Mot 
svarande uppgifter för uppgift slämnande företag idelbr an sch 5, d. v. s.
för etag tillverk ande vitvar or av bomull eller lin, ha även angivits.

l För m öjli ggöran de av jämförelser h a ibland uppgift er lämnats också för delbransch 2.
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Sam tli ga för et a g Siff erm ässigt anal yserad e för et ag

D el- St orl ek s- Tillverk- t ill ver kn ingsvärde
i procent a v sa mt -

br ansch gru p p ningsvärde
liga för etag

a bsolu t
per före tag

I

a ntal
an ta l

andel i tillverk- l(m ilj . k r .) milj . kr .
pr ocen t nin gsv ärd e

a nt a l

3 1 1,8

I
9,1

I
35

I
5

I I
40

I
2

2 4,2 17,0 65 4 50 2

1- 2 2,9

l
26,1

I
100

I
9

I
48

· 1

44

I
4

5 l 1,7 16,5 100 10 - - -

Som framgår av t abellen representera de i den siffermässiga analysen
behandlade företagen endast 40 resp ektive 50 procent av antalet företag i
resp ektive storleksgrupper. På grund av det låga antalet företag, som
kunnat medtagas i analysen, vars siffermat erial åtminstone delvis är
bristfälligt, ha dessa i det följande måst sammanslås till en storleks
grupp .

B . Komp on ent ernas stor lek för företa gen de o lik a stor
l e k s g r u p p e r n a '

Vid växande företagsstorlek (tillverkningsvärde) stiger antalet varuslag, Varusort imen
ehuru ganska obetydligt, medan an talet mönster stiger i proportion med tets s.torlek

. f" t t t l k Till k ' . l" d . och tillverk-stegnngen av ore age s s or e. Iver mngssenernas ang vanerar ' .
rungsserrernas

ganska mycket för olika företag. Någon tendens t ill längre tillverknings- längd
serier vid ökad storlek ka n icke iakttagas.

Vid beräkningen av t illverkningsseriernas längd, d. v . s. antalet meter
per mönster, ha vävnader för industriell användning icke medräknats.

Tillverkningsseriernas längd är av samma storleksordning som för unge
fär lika stora företag idelbransch 2. Detta innebär, då t illverkningen av
beklädnadstyger, klä nningstyger, flaneller etc . är mindre idelbransch
3 än idelbransch 2, att t illve rk ningsseriernas längd för de mera modebe
tonade varorna är förhålla ndevis kortare idelbransch 3 än idelbransch 2.

Antalet per företag tillverkade mönster och 1 000 met er vävnad per
mönster var:

Storleks- F örs äl jningsv ärde- Antal 1 000 meter vä v-
grupp in dex m önster nad per m önst er

Delb ransch 3 100 858 3, 7
2 l 120 970 2. 7
2 2 500 1914 7,2

l l del följand e i della avsnitt (B) angivna si ff erup pgifter avse samtliga medianv ärden.
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Antalet kun
-der

Antalet kunder är i varje kategori så stort för varj e individuellt företag,
att man kan utgå ifrån att intet företag för sin försäljning är huvudsak
ligen beroend e aven eller enstaka kunder. Antalet kunder i olika kate
gorier per företag var:

Delbransch 3

De taljist

(273)

Grossis t

150

Textilfa brikant

45

Idelbran sch 5 var ant alet gro ssist er un gefär lika st ort, antalet detalji st er
avs evärt stö rre. Någon försäljning av vitvaror till t extilfabrikanter syn es
knappast ha förekommit.

Försäljning- Den red ovisad e uppgiften om försä lj ningens relativa storlek till det alj is
e~s f?rd elning t er (fyra procent av hela försäljningsvärdet) är icke representativ. Tre

kPatohka.kund - företag ha relativt obetydlig detaljistförsäljning, ett en ganska betydandea egoner
sådan.

Den relativa storleken av försäljningen till grossist er är icke obetydligt
stö rre än för delbransch 2 (67 procent av hela försäljningsvärdet jämfört
med 41 respekti ve 59 procent för de båda analysera de sto rleksgruppern a i
delbransch 2) bero ende på den olika produktionsinriktningen. Tillverk
ningen av beklädnadstyger. som i stor utsträckning förbrukas av konfek
tions- och sömnadsfabriker, är relativt my cket st örre idelbransch 2 än i
delbrans ch 3. Av denna anl edning är också försälj ningens relativa storlek
till t extilfabrikanter avsevärt mindre än idelbrans ch 2. F örsäljningens
relativa sto rlek till övriga kunder är ungefär lika sto r som för de större
företagen idelbransch 2. Med hänsyn till produktionsinriktningen skulle
man vänta sig en st örre för säljning till övriga kunder idelbransch 3.
Tillverkningen av lakansväv och dylikt samt av t ekni ska vävnader är
nämligen åts killigt mer än dubbelt så stor idelbrans ch 3 som i den
större st orleksgruppen idelbran sch 2. Att ändå försäljningens relativa
storlek till övriga kunder är ungefär lik a sto r beror på att i försäljningen
till övriga kunder idelbransch 3 ingår endast en liten exportkvant itet.
medan exporten va rit av icke oväsent lig betydelse för de stö rre för etagen i
delbransch 2. Här må även framhållas, att det icke va rit möjligt att full
ständigt renodla försäljningen av vävnader fr ån försäljningen av garn i
fr åga om försäljning till övriga kunder. I den av de större för etagen i
delbransch 2 liksom av enstaka företag idelbransch 3 redovisade försälj
ningen till övriga kunder torde sålunda en del utgöras av garn.

F örsäljningsvärdets procentuella förd elning på olika kundkategorier va r:

Storleks- Försäljnings-
Det al jist Gross ist

Textil- Övriga
gru pp vä rde index fa brikant kunder

Delbransch 3 100 (4) 67 19 12
2 1 120 (2) 59 25 7

2 2 500 (5) 41 36 11
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I delbran sch 5 va r försäljningen till deta ljister avsevärt stö rre än i del
bran sch 3, medan försä ljningen till gross ister var något mindre. Därjä mte
förekom en icke obetydlig försäljning till övriga kunder, i v ilken ing år
försä ljning till industriföret ag av ut anför angivet huvudvaru områd e fal
lande artiklar .

Sto rleken av försäljningen per det aljist och per grossist är i delbransch Försäljning-
3 ungefär lika stor som för före tag i mot svarande sto rleksgrupp i delb ran sch ens st~rle~ per
2 d f" "l ' . t tilf brik t " " t' d D tt kund l olika, me an orsa jnmgen per .ex l a fl an ar avsevar mm re . e a kat e arier
t orde bl. a. bero av den i delbran sch 2 förh ållandevis stö rre tillverkningen g
av beklädn ad styger, vilka ju i stor utsträckning inköpas av konfektions-
och sömna dsfabriker. Varusortiment et s sto rlek är å andra sida n icke myc-
ket min dre i delbran sch 3 än i den mindre sto rleksg ruppen i delbran sch 2.

N ågon utvecklin gst endens beträffande storleken av försä ljninge n per
det aljist kan icke spå ras. Dä remot st iger försä ljningen per gross ist myc
ket snabbt vid tillväxt i företagets sto rlek. Liksom beträffan de delbra nsch
2 kan dä remot någon tendens till st igande försä ljning per text ilfabrika nt
vid vä xa nde föret agsst orlek icke iakttagas.

Försäljningen per kun d (1 OOO-tal kronor) i olika kategorier var i del
bran schern a 3 och 2:

Storleks - Fö rsä lj nings-
D etalj ist Gross ist

T extil - Gros sist plus tex-
gr upp värdeindex fabrik an t t ilfa brikant

Delbransch 3 100 (1, l ) 11,5 12,0 10, 8

2 1 120 (1, 8) 11, 2 18,5 13,0

2 2 500 (2,0) 17,1 17,5 15,3

Idelbran sch 5 va r försäljningen per det alj ist av samma sto rlekso rdning
som idelbran sch 2, försäljningen per gross ist något lägre än för företag av
mot svaran de sto rlek ,

Fö rsä ljni ngen per försälja re kan på gru nd av bri stfällighet er i uppgifts- Försäljning
materialet icke representativt redovisas. Den förefall er emellertid vara ens storlek per
avsevärt mindre idelbran sch 3 än för föret ag av motsvarande sto rlek i försäljare
delbran sch 2.

Samt liga företag i delbransch 3 liksom idelbransch 5 redovisa försä lj- Försäljnings
ni ng över hela lan det , ett före tag i den förra delbran schen dock icke i områdets
N l d till 'Il t d I f" "l" , 't k h .. t storlek~ orr an, l VI {e oc { orsa jmng VIa grOSSIS er an a ag rum.

Tillverkningens förd elning på lager, säso ng- och efte rord er varierar Tillverkning
så avsevä rt mellan olika företag, att de i samma nställningen angivna upp- e~s fördel~.ing

gifte rna icke kunna anses va ra represe ntativa . St orleken av försä ljningen ~:nl~g~~hs:i_
på efterorder är oväntat sto r i förh ållan de till produktionsinriktningen. ter!rder
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C. Jämförels e mellan m edi an- o ch ge n o m s n itt s vä r d e n för
re spektive k ompon enter sa m t d e s sas st orlek fö r h ela
d e l b r a n s c h e n", b etraktad som en e n he t

I den föregående an alysen ha endas t använts medianvärd en såsom
bästa tillgängliga t yptal för angiva nde av olika komponenters st orlek för
de individu ella för etagen i respektive storleksgrupper. I syfte att erhå lla
en uppfattning om snedh et en i förd elnin gen av de individuella värdena
av respektive komponenter jämföres nedan genomsnittsv ärdena- för re
sp ektive komponenter med mot svarande median värden . Därjä mte lämnas
en redogörelse för komponenternas storlek för hela delbran schen, betrak 
tad som en enhet. I sistnäm nda fall visas komp onentern as sto rlek av
v ägda genomsnittsvärden för de komp onenter, som äro kv ot er, och av
summa n av komponent ernas värden hos de i delbran schen ingåend e före
t agen för de komponent er, som icke äro kv oter. De vägda genomsnitts
värdena för olika komponenter vi sas i bilaga 2 till denn a avdelnin g.

Den va riera nde representativiteten för olika sto rleksgrupper inverkar
på genomsnittsvä rdena s representativitet för hela delbran schen . D enna
inverk an synes dock vara relativt obetydlig.

Skillna derna mellan medianvärden och vägda genomsnittsvärden för
k omponenterna i denn a delbransch äro icke så stora a tt den bild, som
den tidigare på grundval av medianvärden utförda ana lyse n ger, i någon
högre grad förä ndras. Siffermaterialets begrän sad e storlek motiverar en
för siktig tolkning av resultaten.

E n överslags berä kning ger vid handen, att de nio till denn a delbran sch
hänförliga företagen tillverka ungefär 300 varuslag i sammanl agt över
8000 mönster. Föru tom till detaljist er sker försäljningen till cirka 1 100
gr ossister och 600 konfektionärer. Varje grossist inom delbrans chens
va ruområ de t ord e i genomsnitt ej köpa fr ån myck et mera än ett väveri,
liksom ej heller konfektionärerna.

6. Delbransch 4: Delbransch 2 plus 3

För att kunna an alysera ett större ant al företag och äv en erh ålla i st or
lekshänseende mera jämförbara företag ha delbranschern a 2 och 3 i detta
avsnitt behandlats som en delbransch.

l Det är icke möjli gt att ge en bild av huru pr oduktions- och dist ributionsstrukturen skulle
se ut om sa mtliga företag i hela delbran schen samm ansloges till ett föret ag. Både produktio ns
och dist ributionsstrukturen skulle, åt mins t one på län gre sikt, ändras väsentligt, då de förändrade
ko nkurrensekon omiska förutsättnin garna sku lle medföra en helt annor lunda föret agspolitik i åt 
skilliga vik tiga avs eenden.

2 I förekommande fall ovägda geno msnittsvärden (t. ex . anta l ku nd er per föret ag). Ovä gt
genoms nitt för en komponent visa r endas t summan av de individu ella värd ena dividerad med
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Det sammanlagda tillverkningsvärdet för vävnader idelbranscherna
2 och 3 utgjorde sex sjundedelar av bomullsindustriens t otala tillverknings
värde i fråga om vävnader.

Ehuru de i denna delbransch ingående företagen äro my cket olikartade
med avseende på produktionens inriktning- och även i övrigt, synes det
dock vara av visst intresse att något redogöra för denna av två del
branscher bild ade delbran sch. Denna omfattar nämligen flertalet typiska
s. k . »bo m ullsf'ö retag» . De i sammanställningen återgivna upp gifterna måste
emellert id st uderas under beaktande av tidigare lämnade kommentarer
beträffand e delbranscherna 2 och 3.

A. F ö r e t a g e n s u p P d e l n i n g p å s t o r l e k s g r u p p e r o c h u n d e r
s ö k n i n ge n s r epresentativitet för dessa

Tab ellen nedan visar de olika storleksgruppernas andel av det t otala
tillverkningsvärdet och ant alet företag samt hur st or andel av totala till
verkningsvärd et och anta l företag de sifferm ässigt an alys erade företagen
representera.

Samtl iga för et a g Siffermässigt a na lysera de för eta g

Stor leks - Tillv er k - tillverknings värde
i procent a v sa m t-

gr upp ningsv ärde liga före tag
a bsolut

per föret ag

I
a n tal

an tal
(mil j . kr .)

mil jon er a nde l i tillverk- I an tal
kr. p r ocen t ningsvärd c

(O 0,4 I 1,3 1 3 - - - )

1 2,0 15,6 16 8 53 50 4
2 4,4 30,6 30 7 55 57 4
3 13,4 53 ,7 53 4 100 100 4

0-3 4,6 101, 2 I 100 I 22 I 78 I 55 I 12

Den minsta storleksgruppen, som dock endast svarar för en procent av
det totala tillverkningsvärdet, har ej alls kunnat analyseras. Den siffer
mässiga analysens representativitet för de båda mellersta storleksgrupperna
är endast 50-procenti g eller något högre såv äl efter tillverkningsvärde som
antal räknat. Fyra företag i vardera storleksgruppen ha dock kunnat med
t agas i den sifferm ässiga analysen. Samtliga före tag i den största sto rleks 
gruppen, vilkens tillverkningsvärde motsvarar så mycket som närmare
hälften av hela bomullsindustriens tillverkningsvärde i fråga om vävnader,
ha kunnat siffermässigt analyseras.

antal företag och ick e - såsom v ägda genomsn it ts vä rden - för k voter summa n av respek
t ive vä rden för samtliga föret ag di viderade med v arandra. De påverkas emellerti d av värdena
för samtliga för etag i gru ppen .

l Se h är om avsn it t 2, sid. 292, i denna avdelning.
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B. Kompon enternas storl ek för f öreta g en
l e k s g r u p p e r n a-

d e o l i k a s t o r-

P å gru nd av sifferm aterialets begräns ade storlek och den betydande
spridningen av komponentern as värden hos lika företag - till stor del
antagligen beroend e på olika produktionsinriktning - få de siffermässiga
resultatens representativitet bedöm as med försiktighet. De ha också i
bila ga 1 till denna avdelning satts inom par entes. Trot s allt synas vissa
utvecklingstend enser kunna observeras . Tillväxthastigheten hos olika
komp onenter i förhållande till ökningen av företagssto rleken (försäljnings
värde) vari erar avsevärt mellan å ena sida n den min st a och den mel
lersta och å andra sida n den mellersta och den stö rsta st orleksgruppe n.
Till någon del tord e ofullkomlighete n i det statis tiska materialet accen
tuera skillnaden.

Såv äl varusortimentets st orlek och tillverkningsseri ernas län gd som
a nta let kunder av olik a slag st iger ung efär lika hasti gt som företagsst or
leken mellan den min sta och mellersta storleksgruppen, medan försälj
ningen per kund av olika slag växer ungefär hälften så sna bbt som före
t agsstorleken. Mellan den mellersta och stö rsta sto rleksgruppen, åte rigen,
st iger tillverkningsseriernas längd och varusortimentet s storlek ungefär
lika ha stigt och lån gsammare ä n föret agsst orleken. I ungefär samma t akt
stiger a ntalet grossister, medan a ntalet t extilfabrikan t er (konfekt ionärer)
växer väsentligt snabbare än företagsstorleken. Samtidigt ökar försälj
ningen per grossist mycket snabbt, med an försälj ningen per t extilfabri
kant visar en my cket liten stegrin g. Försäljningen per försälj ar e, slut 
ligen, växer först snabbare än företagsstorleken, därpå långs ammare. I
förhållande till varusortimentets st orlek stig-er först försälj ningen per
försälj are avs evärt snabbare , men sedan i stort sett ung efär i samma
t akt.s

Försäljningen till det alji ster är över lag tämligen obetydlig och av samma
relativa storleksordning för samtliga storleksgrupper, om man bortser
från en my cket betyd ande detaljistförsäljning hos ett av föret agen i den
min st a st orleksgru ppen. Grossist ernas andel av försäljningen ökar något
fr ån den min sta till den mellersta st orleksgruppen men minskar där efter
åt er t ämligen hastigt. Den andel av försäljningen som sker till t extil
fabrika nte r ökar först långsamt vid st igande företagssto rlek, därpå i
hastig t akt . Den relativa sto rleken av försäljningen till övri ga kunder,

l I det följande i detta avsnitt (B) angivna sifferuppgifter avse samtliga median värden.
2 Att b åde va rusorti ment ets storlek och t illverkningsser iernas län gd samti digt k an öka i det

n ärmaste lik a h asti gt som före tagets försä ljn ingsvär de synes de lvis vara ett uttry ck för lägre
genomsni ttspriser för de stö rre föret agen (var usortimenten äro olika ) men t orde ocks å bero
på ofullkomli ghet en i den statis tiska red ovi snin gen - att döma bl. a. aven jämförelse mellan
a ntalet ku nde r och försäljningen per kund .
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såsom allmä nna inrättningar och export, vi sar motsatt utvecklin gst en
dens.

P å grund av den avsevärt mindre företa gsstorleken inom delbran sch 1
inom ylleindust rien, föret ag tillverkande huvudsakli gen herr- och över
plaggst yger samt sporttyge r, än in om här behandl ad e »bomullsdelbra nsch.
sam t på grund av den i flera avseenden avsevärt olika karaktären hos
bomulls- och yllevävnader måst e siffermässiga jämf örelser bli va nskliga .
Av visst intresse synes det dock va ra att observera sto rleksordningen av
skillnaderna mellan olika komponenter för olika sto ra föret ag i de bå da
delbran scherna, särskilt om man vid jämförelsen bortse r från den min st a
sto rleksgru ppen inom ylledelbra nschen. Denn a best år nämligen av mycket
små föret ag med genomsnittligt icke mera än 100000 kronors tillverknings
vä rde, medan den min sta sto rleksgruppen inom bomullsdelbran schen
har ett genomsnit tl igt t illve rkningsvä rde av t vå milj oner kronor . Med
denn a förskj utning äro företagen i respekti ve sto rleksgrupper genom
snittl igt ungefär dubbelt så sto ra i bomulls- som i ylledelbra nschen.

I förhå lla nde t ill t illverkningsvä rdets ökning st iger båd e varusortimen
t et s sto rlek och tillverkningsseriern as län gd lån gsammare in om ylledel
bran schen än inom bomullsdelbran schen, antagligen helt enkelt beroend e
på att priset per met er (sannolikt huvudsakligen på grund av ändra d pro
dukti onsinriktning mot mera stapelvaror) sjunker ganska starkt vid st i
ga ride företagssto rlek i bomullsdelbranschen, medan detta icke är fallet
inom ylledelbra nschen .

I övrigt är det signifikativt huru st arkt antalet t extilfabrikanter, all t
så antalet konfektionärskunder, ökar i de st örre företagsstorlekarna inom
bomullsdelbrans chen jämfört med ylledelbra nschen, medan samtidigt
försäljningen per t extilfabrikan t visar mycket lit en förändring in om
bomullsdelbranschen men ökar avsevä rt ino m ylledelbran schen vid st i
ga nde föret agsstorlek.

Nyss beskrivna olikheter i strukt uren och denn as utveckling syn es
bero bl. a. därpå, att föret agen i ylledelbra nschen redan vid en måttlig
sto rlek i mycket hög gra d sälja till t extilfabrikanter, som svara för ungefär
dubbelt så sto r andel av t ot ala förbrukningen av yllevävnader som av
bomullsväv nad er, medan föret agen i bomullsdelbran schen övergå alltmera
till direk tfö rsä ljning till t extilfabrikanter ju stö rre företagen bliva 
och måst e göra så för att få avsä ttning för sin även relativt mycket stora
pr odukti on. I förh ållande till den totala förbrukningen är de störst a
bomullsväveriern as tillverkning förhå llandev is mycket större än de stö rsta
ylleväveriernas . D e stö rsta bomullsväv eri ern a få, liksom de störst a ylle
väverierna , vidkä nnas ökat försä lj rtingsmotst ånd vid ian språktagan de av
stö rre andel av marknad en.

I likhet med ylleind ust rien, ehuru icke i samma ut sträckning, t ord e det
va ra utmärka nde för bomullsindustrien att tillverkningen åt minsto ne på
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k ort sikt nära anpassas efter försäljn ingsmöjlighet ern a . Kundern a beställa
varor med ledning aven kollektion, som oft a i hög grad t ord e utformas
under direkt infl yt ande av kundern a, vilka bestämma vilka kvan titet er
som skola t illverkas av de i k ollektionen ingående var uslagen. P å gru nd
av den relati vt bet yd an de tillverkningen av s. k . stapelvaror sy nes emeller
tid bomullsväveri ernas tillverkning i sin helh et icke utformas i lika nära
beroend e av efterfrågan på kort sikt som ylleväveriernas produkti on. Till
v erkningen på lager utgjord e också icke mindre än 30 proce nt av till
verkningsvärdet i bomullsdelbran schens båd a st örre storleksg rupper, me
dan den är obetydlig i den minsta st orleksgruppen. Inom ylledelbra nschen
är tillverkningen på lager tämligen obetydlig i sa mtliga st orleksgrupper
ut om den stö rst a, där lagertillverkningen uppgick till en t iondel av hela
tillverkningsvärd et.

I likhet med ylleindustrien to rde gälla att distributionsst rukturen (st or
leken av de olika ko mpo nenterna) hos ett företag utformas också med
t anke på att kunna vidmakthåll a eller öka den uppnåd da försäljnings
vo lyme n. Man håll er ett större antal kunder och ett stö rre va rusort ime nt
än man skulle göra om man icke önsk ade gardera sig såvitt möjligt mot
risken att icke uppnå den försä ljningskvant itet , som behövs för ett »t ill
fredsst ällande. .kapacitetsutnyttj ande och/eller om man icke inriktade
sig på att söka öka sin försäljning. Särskilt de största föret agen i bomulls
delbran schen ha, så som t idi gare fra mhå llit s, ökat sin tillverkning genom
att upptaga fram st äll nin g av nya, i efterf råge hä nseende från ti digare t ill 
ve rkade varuslag eller varu grupper tämligen skilda varuslag eller varu
gru pper.

C. J ämf ör el s e m ell an m edi an- o ch g e no ms n ittsvä r de n för
r e sp ekti v e k omp on e n t er sa mt dessas s to r le k f ör h el a
d e l b r a n s c h e n' , b e tr akt ad so m e n e n he t

I den föregående ana lysen ha anvä nts median vär den såsom bäst a t ill
gä ngliga t yptal för angivande av olika k omp onent ers sto rlek för de indivi
duella företagen i res pekt ive sto rleksgrupper. I syfte att erhålla en upp 
fattning om sned heten i för delningen av de indivi du ella värdena av
respektiv e komp onent er jäm föres nedan genomsnit ts v ärdena! för respek
ti ve komponenter med motsvarande medianvärd en. Därj ämte lämnas

1 Det är icke möjligt at t ge en bild av hu ru prod uk tio ns- och distribut ionsstruktur en skulle
se ut om samtli ga föret ag i en sto rleksgrupp eller i hela delbranschen sa mma nsloges t ill ett före
t ag. Både produktions- och dist rib utionsstrukturen skulle, åtminstone på längre sikt, ändras
väsentligt , då de förändrade konkurrenseko nomiska förutsättningarna skulle med föra en helt
annorlunda föret agspolitik i åts killiga viktiga av seen den.

2 I förekommande fall ovägda genomsnit ts värden (t. ex. antal kunder per föret ag).
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en redogörelse för komponenternas storlek för hela delbranschen, betrak
tad som en enhet. I sistnämnda fall visas komponenternas storlek av
vägda genomsnittsvärden för de komponenter, som äro kvoter, och av
summan av komponenternas värden hos de i delbranschen ingående före
tagen för de komponenter, som icke äro kvoter.

De vägda genomsnittsvärdena för olika komponenter återfinnas i bi
laga 2 och ha liksom medianvärdena satts inom parentes.

Som framgår av tabellen på sid 307 är de siffermässigt analyserade före
tagens andel av samtliga företags tillverkningsvärde och antal ungefär
lika stor i varje storleksgrupp. De i bilaga 2 angivna vägda genomsnitts
värdena för respektive storleksgrupper äro därför i den meningen represen
tativa att de bygga på företag av genomsnittlig storlek.

Däremot inverkar den varierande representativiteten för olika storleks
grupper på genomsnittsvärdenas representativitet för hela delbranschen.
Storleksgruppen O, som dock endast svarar för en procent av hela del
branschens tillverkningsv ärde. har sålunda helt måst uteslutas i analy
sen: I storleksgrupp 1 svara de siffermässigt analyserade företagen för
ungefär 50 procent av samtliga företags tillverkningsvärde och antal, i
storleksgrupp 2 för ungefär 55 procent.

Inverkan av denna snedhet i representativiteten kan på grundval av
bristfälliga uppgifter icke uppskattas för storleksgrupp O. Däremot har
hänsyn tagits till inverkan av den relativt mindre representativiteten för
storleksgrupperna 1 och 2 på så sätt att den absoluta storleken av olika
komponenter för respektive storleksgrupper omräknats, så att dessa bliva
lika stora som de skulle vara vid samma representativitet som i storleks
grupp 3 (100 procent).'

På grundval av uppgifterna för storleksgrupp 3 och de sålunda justerade
uppgifterna för storleksgrupperna 1 och 2 ha vägda genomsnittsvärden för
olika komponenter beräknats för hela delbranschen (ejusterade» värden).

Det visar sig att skillnaderna mellan de justerade och icke justerade
vägda genomsnittsvärdena bliva ganska stora. Sålunda understiga de
j usterade genomsnittsvärdena för försälj ningen per kund i olika kategorier
utom textilfabrikanter de icke justerade värdena med 10-20 procent och
för tillverkningsseriernas längd med ungefär femton procent. Dessa skill
nader bero på att företagen i den största storleksgruppen, vilkas varusorti
ment och försäljning per kund i olika kategorier är avsevärt större än inom
övriga storleksgrupper och vilkas tillverkningsserier äro betydligt längre,
väga mycket tyngre i de icke justerade genomsnittsvärdena än i de juste
rade.

Skillnaderna mellan medianvärden och vägda genomsnittsvärden för
komponenterna i respektive storleksgrupper äro ganska stora . I förhål
lande till de redovisade skillnaderna i storleken av olika komponenter

Angående beräkningsmetoden se sid. 301, där denna beskrivits för del bransch 2.
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inom de olika sto rleksg rupperna äro de dock icke stö rre än att man erhåller
ungefär samma bild, som den på gru ndval av medianvärd en utf örda ana
lysen visa t.

Enligt utförd överslags beräkning beträffa nde de tre här analyse ra de
storleksgruppe rna, vi lka omfatta 99 procent av hela tillverkningsvärdet ,
uppgår to talantalet tillverk ad e varuslag t ill cirka 600, varav kn ap pt en
tr edjedel i den minsta och stö rsta storleksgru ppe n och drygt en tredjedel
i den mellersta , och antalet tillverk ade mönster t ill ungefär 23 000, varav
en fjär dedel, t vå femtedelar och en tred jedel i respektive minsta, mel
lerst a och stö rsta sto rleksgruppe n. Tota lantalet grossist kunder är av
storleksordningen 3000, va rav en fjärdedel, kn appt hälft en och knappt
en tredjedel i respektive min st a, mellersta och största sto rleksgruppe n,
och konfektionär skunder 2 000, va rav cirka en t iondel, en fjä rde del och
dr ygt två tredj edelar i respektive storleksgrupper.

7. Delbransch 6: Före tag t illverkande huvudsakligen gardin- och

draperityger ävensom möbeltyger

Icke mindre än 22 företag till verk a hu vud sakligen möbel-, gardin- och
dra perityger. Fl ertalet företag äro små . Genomsnittligt tillverknings
vä rde per föret ag upp gick und er 1938 t ill 450 tusen kr onor.

A. F ör et a g en s uppd e ln in g p å sto rleksg r u p pe r oc h u n d er
sök ni nge ns r epr e s ent a ti vi t e t fö r d e s sa

Tillfredsställa nde uppgift er ha endast erhållit s frå n elva företag med en
samma nlagd t illverkning av kn appt sju milj oner kron or utgörande 69
procent av tillverkningsv ärdet i delbran schen. Representativitet en är
svagast för den minsta storleksgruppen, där de i den siffermäss iga analyse n
medt agna föret agens t illverkningsvärde endas t utgör en t redjedel av del-

Samtliga företag Siffermässigt a na lyserade för et a g

Stor lek s- TIl lverk- tillverkn ingsvärde
i proc en t a v samtliga

grupp ni ng svärd e
för et ag

ab solut
anta l

per föret a g
miljoner

I
andel i tillverk- I antal

(m ilj . kr.)
k ronor procent ningsvärde

antal

1 0,1 I 0,9 8 9 33 33 3
2 0,5 3,6 36 8 54 50 4
3 1,1 5,6 56 5 84 80 4

1- 3 0,5 10, l I 100 I 22 I 69 I 50 I 11
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branschens totala tillverkningsvärde. Denn a sto rleksgrupp svarar dock
endast för åtta procent av t otala tillverkningsvärdet.

Tab ellen på sid . 312 visa r de olika sto rleksg ruppernas andel av t ot ala
tillverkningsvärd et och antalet företag samt hur sto r andel av t ot ala till
verk ningsvärdet och antalet företag de ana lyse rade före tagen representera.

Fö r samt liga i den siffermäss iga analysen medtagna företag utgöra gar
din- och dr aperityger den alldeles övervägande delen av tillverkningen
utom i den min st a sto rleksgruppen, där till verkningen av möbelt yger och
mattor är ungefär lik a sto r som tillverkningen av dr ap eri- och gardin
tyger. Två företag i den mellersta storleksgruppen och ett företag i den
största tillverka även borddukar, ehuru förh ållan devis små kv antit et er.
Därj ämte fram st älla tre företag i den stö rsta storleksg ruppen korsett
och städrockstyg, näsduks- respektive bolst erväv, dock endas t ett före
t ag i någon stö rre omfa ttning .

B . K o m p o n e n t e r n a s s t o r l e k f ö r f ö r c t a g e n d e o l i k a s t o r
'l e k s g r u p p e r n a l

a) Samvariationen mellan olika komponenter

Att bedöma utvecklin gst end ensern a för olika komponenter i denn a
delbra nsch har erbjudit sto ra svårighete r icke endast på grund av det
ringa antalet företag utan äve n på gru nd av den sto ra spridningen av de
individuella upp gift ern a . Ännu mera van skligt är det att bedöma sam varia
ti onen mellan olika komp onenter.

Variationen mellan de olika företagen av försäljningens st orlek per de
t aljist plus grossist är relativt måttlig, men icke heller beträffande denn a
komponent kan någon säker t endens beträffande samvariationen mellan
denn as och va rusortimentets resp ektive företaget s sto rlek (tillverkningsvär
det) spå ras . Den redovisad e ökningen av försälj ningens st orlek per de
t aljist plu s grossist är anmä rk ningsvärt liten i förh ållande till ökningen
av företagets sto rlek och, framför allt, va rusorti mente ts sto rlek.

b) K omponenterna var tör sig

Aven jämförelse mellan de olika st orleksgru pperna och av ett st udium Varusort imen
av de individuella uppgift erna fram går att varusortimentets storlek i stort t ets storlek

tt "k bbare t f" t t t l k (till k ' .. d t) S tidi t och tillverk-se o ar sna are an are age s s or e l ver mn gsvar et i. am l 19·. .. . nmgssen erna
minsk a tillverkningsseri ern as län gd . F örklaringen ti ll detta förh ållande längd
sy nes i hu vudsak va ra att försäljningen av ga rdi n- och drap erityger är i

l I det följand e i della avsnil/ (B) angivna si fferuppgifter avse samtliga medianvärden. Dock
har per företa g i hela delbr an schen i föreko mma nde fall vägt genomsnitt an givit s - annars ov ägda
genomsn ittsv ärden (t. ex. an tal kund er per föret ag).
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mycket hög grad beroende av varusortimentets storlek. Endast vid en
stark ökning av densamma kan en viss, ehuru icke lika st or ökning av för
säljningen ern ås. Genom en ökning av varusortimentet min skas försälj
ningskostnaderna (i övrigt ) förhållandevis starkt i denna delbransch.
Att döma av storleken av försäljningen per försäljare, äro nämligen för
säljningskostnaderna relativt höga jämfört med andra delbranscher inom
bomulls- och ylleindust rien. För de st örre företagen är varusortimentets
storlek my cket stort och tillverkningsserierna mycket korta i jämförelse
med andra delbrans cher.

Varusortimentets st orlek och tillverkningsseriernas längd var:

Försälj nin gsv ärde-
An tal m ön st er

1 000 meter vä v-
index nad per m ön st er

St orl eks gru pp 1 100 ( 38)
2 740 96 2,8
3 1 900 (650 ) 1, 1

1- 3 (genomsn itt) 440 1,1

Antalet kunder vari erar mycket starkt mellan olika företag och redo-
visat ant al kunder kan icke anses typiskt. Att döma av det för varj e före 
t ag stora antalet kunder och dessas förd elning på olika kategorier synes
intet företag för huvuddelen av sin försäljning vara beroende av en eller
ett fåtal kunder.

Försäljning- Samtliga för etag i den minsta storleksgruppen sälja hela sin tillverkning
e~s f?rdelning dir ekt till detaljhandeln. I den mellersta storleksgruppen varierar för-
paohkakund- "1" till det aliist kti 't kt ärt T Of"
k ' sa Jmngen l e a JIS er respektive grossis er myc e avsevart. va ore-at egoner

tag sälja den alld eles övervägande delen till grossister, med an i den största
st orleksgru ppen samtliga företag utom et t sälja överv ägande delen av
sin tillverkning till grossist er. Nå gon inverkan på försäljningens fördel
ning mellan detaljister och grossister av produktionens inriktning på gar
din- och draperityger eller möbeltyger kan icke iakttagas. Gränserna
mellan dessa olika slag av tyger torde i praktiken ofta icke vara särskilt
skarpa.

Äv en försäljningen av klänningstyger synes i mycket stor utsträckning
ske genom grossister. Endast ett företag i den största storleksgruppen
redovisar försäljning direkt till konfektionärer, av allt att döm a av be
klädnadstyger.

Försäljningens pro centuella förd elning på olika kundkategorier var:

F ör säljningsvärde-
De ta lj ist Gross ist Te xtt lfab rika n t

index

Storlek sgrup p 1 100 100
2 740 (39) 62
3 1 900 (17) (64) O

1- 3 (genomsn itt) 32 67
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Om man bortser från den i och för sig obetydliga minsta storleksgruppen Försäljning
kan knappast någon tendens till ökad försäljning per detaljist eller per ens stoorle~ pe

o t su å id ök o f" t t t l k (tOll k o .. d t) kund l ohkagrossis sparas VI en o mng av ore age s sor e 'l ver nmgsvar e . k o
o f . e k'110 idi b h k ategonerLiksom l raga om ats unga ti igare behandlade del ransc er an man

naturligt nog spåra en tendens till minskad försäljning per kund i viss
kundkategori, då försälj ningen till ifrågavarande kundkategori ökar starkt.
l den minsta storleksgruppen, där hela försäljningen går till detaljister,
är försäljningen per detaljist mycket liten (ungefär 300 kronor per detaljist
och år) och endast en bråkdel av försäljningen per detaljist i övriga stor
leksgrupper.

Försäljningens storlek (1 OOO-tal kronor) per kund i olika kategorier var:

Försäljningsvärde-
Detaljist Grossist

Textil- Detaljist plus
index fabrikant grossist

Storlek sgrupp 1 100 0,3 0,3
2 740 3,6 9,6 4,0
3 1 900 (2,5) 9,0 (13,5) (7,6)

1-3 (genomsnitt) 1,5 7,0 13,5 3,1

efter- Tillverkning
ens fördelniru
på lager-, sä
song- och ef
terorder

Försälj ningsvärde-
Lager Säsongorder E ft erorder

index

Storleksgrupp 1 100 (25) 63 12
2 740 8 58 28
3 1 900 7 72 25

1-3 (genomsnitt) 8 65 27

Idelbransch 3 inom ylleindustrien (företag tillverkande huvudsakligen
filtar och draperityger) var försäljningen per detaljist och per grossist
endast ungefär tredjedelen så stor - variationen mellan de individuella
uppgifterna var emellertid avsevärd.

Försäljningens storlek per försäljare varierar starkt mellan olika företag. Försäljning
För den minsta storleksgruppen kan ingen representativ uppgift erhållas e~s ~ot~rlek pe
- försäljningen per försäljare synes dock vara mycket låg - för de båda f örs äljare

större storleksgrupperna var den av storleksordningen 200 respektive 500
tusen kronor. För företag av motsvarande storlek inom delbranschen
filtar och draperityger inom ylleindustrien var försäljningens storlek per
försäljare av samma storleksordning. Det må här särskilt framhållas att
den redovisade försäljningen per försäljare kan starkt påverkas av den
omfattning, i vilken andra än försäljare deltaga i försäljningsarbetet.

Samtliga företag, även de minsta, sälja enligt uppgift över hela landet. Försäljnings
Som är att vänta är tillverkningen på lager genomgående mycket liten. områdets

Tillverkningen på säsongorder utgör för samtliga företag utom ett den storlek
övervägande delen av tillverkningen men även tillverkningen på efter-
order är betydande.

Tillverkningens procentuella fördelning på lager, säsong- och
order var:
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C. J äm f ör else mell an m edi an- oc h gen omsnittsv är d en för
resp ektiv e komp on enter s amt dess a s s to r l e k f ör hel a
d e l b r a n s c h e n-, b etraktad s om e n e n het

De förh ållanden, som medfört en viss osäk erh et vid beräkningen av
medianvärdena i denna delbransch, gälla också - och med ökad t yngd 
de vä gda genomsnittsvä rdena . Sär skilt gäller detta i fråga om den minsta
st orleksg ruppen och därmed också hela delbrans chen.

Det må dock framh åll as att de siffermä ssigt analyse ra de företagens
andel av 'samt liga föret ags tillverkningsvärde och antal är ungefär lika
i respektive sto rleksgrup per. De beräknad e vägda genoms nittsvärdena
för storleksgrupp ern a bygga därför på företag av genomsnittlig sto rlek
och påv erkas sålunda icke av sned re prese ntativite t inom respektive st or
leksgrupper .

Med hän syn till ovan nämnda osäkerhet vid beräkningen av median
värden och vägda genomsnittsvärde n har det icke ansetts befogat at t
beräkna ju st erade genomsnittsvärden, vilka taga hänsyn till den olika
st ora representativitet en inom olika sto rleksgrupper. De justerad e genom
snittsvärdena skulle ligga mellan de icke ju st erad e genomsnittsvärdena
för storleksgrupperna 2 och 3.

Skillnaderna mellan medianvärden och vägda genomsnittsvärde n för
komp onentern a i resp ektive storleksgrupper är o ga nska st ora . I förhål
lande till de redovisade ski llnadern a i storleken av olika komp onenter
hos de olika sto rleksgrupperna äro de dock icke stö rre än att man erhå ller
ung efär sa mma bild av st rukt uren, som den tidigare på gru ndva l av median
värden utförd a an alysen visa t.

Den stark t varierande och t ämligen ot illfredss tälla nde representativi
t eten hos ana lysen av denn a delbran sch omöjliggör ens överslags berä k
nin gar över vare sig t ot alan t alet varuslag och mönster eller antal kunder i
delbra nschen.

8. Delbransch 7: Företag tillverkande huvudsakligen band och snör

makerier

Föret agen i denn a delbra nsch tillverk a till alldeles öve rväga nde del
band och snörmakerier. Vissa föret ag framst älla dock äv en gardiner i
mindre kv antiteter.

l Det är icke möjligt att ge en bild av huru produktions- och distributionsstrukturen skulle
se ut om sa mtl iga företag i en st orleksgrupp eller i hela delb ranschen samma nsloges t ill ett före
t ag. Båd e produktions- och distributionsstrukturen skulle , åt mins tone på längre sikt , ändras
vä sentligt , då de förä ndrade konkurrensekonomiska förutsättningarn a sk ulle medfö ra en helt
annorlunda för etagspolit ik i åts killiga vik t iga av seenden.
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Samman lagt ha fjorton företag med elt sammanlagt t illverkningsvärde
a v drygt fem miljoner kronor eller fyra procent av hela tillverkningsvärdet
för av bomullsindustrien och an gränsand e industrier framställda vävnad er
förts till denna delbransch .

Sju av företagen uppnådde högst 100000 kronors ti llverkningsvärde,
fyra mellan 180 och 280 tusen kr onor och tre företag ett tillverknings
värde överst igande milj onen .

Det har icke varit möjligt att erhålla några upp gifter angående varu
s ort imente t s storlek i denna delbransch .

A. Företagens uppdelnin g p å stor leksgrupp er o c h und er
söknin gens r epr es ent ativit et f ör d e ss a

P å grund av bri st fälligh et er i uppgiftsmaterial et liksom på grund av
den starka spridningen av tillverkningsvärdets storlek har icke mer än
sex för et ag kunnat medtagas i den siffermässiga analysen. Uppgifte rna
från I dessa stö djas emellert id av uppgifter från ett flertal företag, vilka
på grund av bristfälligheter på en eller flera punkter måste uteslutas från
den 'siffermässiga an alysen . Trots möjli gheterna till »kompl ettering. på
detta sätt är dock undersökningens representativitet my cket svag. Den
största storleksgruppen, vars tillverkningsvärde utgör tre fjärdedelar av
hela !delbranschens tillverkningsvärde, har sålunda ej alls kunnat med
tagas i ana lysen utan endast beröras i texten .

Sammanställnin gen nedan visar de olika storleksgrupp ernas andel av
totala tillverkningsvärdet och antalet företag samt hur stor andel av
totala tillverk nin gsvärdet och antalet företag som de analyserade före
t agen representera .

Sam tli ga företag Siffer mä ssigt a na lyserade företa g

S t or leks - T illverk- t illve rk n ing svärd e
i procent av sam tl iga

gru p p ningsv ärd e föret ag
absolu t

per fö re tag

I

a nt a l
an ta l

(m ilj . kr .) mil joner a nd el i t illverk - I a nta l
k ro nor procent ningsv ärd e

1 O, l l 0,6 12 8 60 38 3
2 0,2 0,7 13 3 100 100 3
3 1,3 4,0 75 3 - - -

1-3 0,4 5,3 I 100 I 14 I 20 I 43 I 6

Av de två siffermässigt analyserade st orleksgrupperna är som syn es
representativiteten för den större storleksgruppen fullständig, medan de
s iffermäss igt an alyserade föret agen i den lägre storleksgruppen svara
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för 60 procent av tillverkningsvär det och endast 38 procent av antalet
föret ag. De stö rre företagen i de nna sto rleksg rupp äro alltså starkt
öve rre prese nterade i a nalysen . Detta är av bet ydelse särsk ilt för storleken
av försäljninge n per kund i olika kat egorier, som t en derar att bli redovisad
för hög, då denna förefaller st iga mycket avsevärt vid stigande företags
st orlek .

B , Ko mpo nenternas sto rlek f ör f ö r e t a g e n i d e o l ika sto r
l e k s g r u p p e r n a"

Antalet kunder är för samtliga föret ag ut om ett så stort att företage n
icke sy nas vara beroe nde aven eller ens taka kunder för avsättning av
större delen av sin tillverk ning.

Försäljning- F ördelni ngen av försä ljningen på detalj ist er, grossister och textilfabri
e~s f,ördelning ka nte r och övriga kunder varie ra r så mycket mella n de indivi du ella före-
p å olika kund- t tt o "l d' ., d .. d itt .. d lkat e orier agen a sava me lanvar en som vag a genomslll svar en sa ma repre-

g sentativitet. D essa ha dä rför uteslutits i bilagorna. Fö retagen i den mi ndr e
storleksgruppen sälja mella n 10 och 30 procent t ill detalj ist er , medan en
dast ett före tag i den större storlek sgr uppen har en bet ydan de försälj
ning t ill det aljist er. Försäljningen t ill grossister ut gör för flertalet föret ag
mer än hälften av den t otala försäljningen. Försäljningen till grossister
är relativt större för de större företagen , Fö rsä ljningen t ill t extilfabri
kanter varierar frå n O till 70 procent. För flert alet företag utgör de n dock
högst en t redj edel av de n to tala försä ljninge n. Fö rsä lj ningen t ill övriga
kunder är obe tydlig för alla företag ut om ett, där den utgör nä rma re hälften
av försäljningen .

Den starka variationen i försä ljninge ns fördelni ng mellan olika kun d
kategorier hos de individuella föret agen sy nes bero av dels skiftande an
vänd ningsområden för t illverkninge n och dels troligen av, i enstaka fa ll,
mer eller min dre fast in t egrati on med annan verksamhet , fab riks- elle r
han delsrörelse. Dock ha i de nna delb ransch liksom i alla and ra delbran
scher före tag, vilkas upp gift er på gru nd av int egration icke kun nat anses
typiska, ut eslu t it s. Det är emellertid ofta omöj ligt att k onst atera om och,
framför allt, i un gefär vilken ut st räck ning int egration föreligger.

Försäljning- Fö rsä ljninge n per kund varierar lik aledes avsevärt mellan olika för et ag.
ens st~rle~ per De redovisa de uppgift erna giva dock en t ämligen god uppfattning om stor-
kund l olika l k d k t E b t d d "k' f" "l ' .
k t , e en av enna ompone n . ' n e y an e o mn g av orsa jmngen per' a egon er

kund vid st iga nde företagsstorl ek kan iakttagas för alla kund ka tegorier .
Denna ökn ing är me ra betydande än ök ninge n av företagets st orlek. Fö r-
sä ljninge n per detaljist, gross ist eller t extilfab rikant är mycket lit en för de
mindre företagen (200, 300 resp ekti ve 400 kronor) . Fö r de stö rre före -

l I det följande i detta avsn itt (B) angivna sifferuppgifte r avse m edian värden .
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P roduk ti ons - och distribu ti on s st rukturen för bom ullsväveri er (ä ve n kombiner ad e m ed s pinne ri er) i fråga om vävnad er (oc h band ) 1938.

Samtliga uppgift er äro medianvärden och avse endast siffermässigt anal yserade företa g.

B ilaga l (löpa nde nr 7).

1 2 3 4 I 5 I 6 l 7 8 I 9 I 10 I 11 12 I 13 l 14 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 21 22 l 23 I 24

T iIlverk- - -- - - -
nings- Försälj nings vä rdets proce nt ue lla

T illverkn ingsv ärdets

D elbransch
värd e Försä lj- Antai pe r företag t illver kade fördelni ng på

An tal kunder per röretoa' För säljni ng per ku nd 1000·ta l kr,· Försä ljn. procentuella för-

per Sto rte ks- ntngs- Antal
per rör- deln ing på

föret ag ' grupp vä rde företag
varu- I . \ 1 000 ffi "d et alj ts IgrossIs I r detalj " tIgross"t I text iit. de taljis Igross" t I text iiLI

de +
Ide + g'i gr + tf

säljare

milj.kr. var u.\ teXliiL I övr. gr +
1 ODD-ta l la er l,ä ,ong'l etter-

Index gru pper '! sia ) möns ter per g order order
g mönster kunde tf

kronor

Företag tillverkande huvud- I
sakltgen:

2. Dambeklädnads tyger
(ut om över plaggs lyger
samt skjorttyger och
flaneller) .. . . .. . . . . . . . . 3, 3 1 100 4 4 22 970 2,7 (2) 59 25 7 (1007) 130 49 (1,8) 11,2 18 ,5 (12,8) 13 ,0 (2 111) (16 ) (64) 30

13 , 4- 2 340 4 4 41 1 914 7,2 (5) 41 36 11 (464) 256 359 (2,0) 17, 1 17,5 (11 ,8) 15,3 (2519) (29) (53) 12

3. Alla slag av bomullsv äv-
nader men med huvud-

;

sakliga till verkn ingen
i

koncentrerad till b e-

klädnadst yger (exkl. blå -

twills och foderv aror) . . 2,9 100 4 4 33 858 3, 7 (4) 67 19 12 (273) 150 45 (1,1) 11,5 12,0 (8,1) 10,8 (926) (25) (43) (19)

4. (2 + 3) . . . . .. .... .... C'O 1 100 4 4 24 800 2,2 (26) 54 21 7 (1462) 10 1 29 (O,') 8,8 12 ,0 (7,0) 8,. 489 1 51
34)

4,4 2 200 4 4 39 1 29 1 4,2 3 61 23 11 (115) 205 66 (1,9 ) 14 ,2 16,4 (8,7) 13,' 1521 32 47 14

13, ' 3 500 4 4 41 1914 7,2 (5) 41 36 11 (464) 256 359 (2,0) 17,1 17,5 (11,8) 15,3 (2519) 29 53 12

6 . Gardin- och draperityger
ävensom möbelty ger .. 0,1 l 100 3 (38) 100 - - - (400) - - 0,3 - - 0,3 0,3 - - (25) 63 12

0 ,5 2 740 4 1 3 96 2,8 (39) 62 - - (10 4) (37) - 3 ,6 9,6 - 4,0 4 ,0 9,s 192 8 58 28

1, 1 3 1 900 4 3 4 (650 ) 1,1 (17) (6 4) O O (32) (105) (4) (2,5) 9,0 (13 ,5) (7,7) (7,6) (9,1) 500 7 72 25

7. Band och snörmakerier s (0 ,1 1 100 3 20 0 50 100 0 ,2 0 ,3 (O,' ) 0,2 0,4 - 5 90
2~ )

0,2 2 250 3 (O) 100 53 0 ,5 1,3 (0,9) 1,3 1,3 - 20 50

l Alla till respektive storleksgrupper förda företag , ej endas t de siffermässigt analyserade.
! Vilka var ugruppe r, som avses, framgår av sid. 288 .
• Vilka va ruslag , som avse s, framgår av sid. 288.
4 Företag, vilka sakna försäljning till viss kategor i och därför icke redov isa några kunder i denna kategori, ha ute sluti ts vid be

räkn ingen av medianvärd et för antal kunder och försäljningen per kund i ifrågavaran de kategor i.
& Storleksgr upp 3, vars t lllverk ningsvärde utgör ej mindre än 3 / ~ av hela delbranschens , har ej alls kunnat analyse ras siffermässigt.



Bilaga 2 (löpa nde nr 8).

Produktions - oc h d is t r ib u t ionss t r ukturen fö r bo m ullsväverier (även kombinerade rned spinnerie r) i fr å ga om vä vnade r (band) 1938.

Samtliga u ppgift er ä ro väg da genomsni t t respekti ve, i förekom man de fall . ovägda geno msnitt och avse end ast siHermäss igt an alyserade föret ag.
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, Alla till respekti ve storleksgru pper förda företag, ej endast de siffermäss igt an a lyserade .

2 Vilka varugru pper . som avses , fram går av sid. 288.
3 Vilka va ruslag, som avses. framg år av sid. 288 .
6 Företag. vilka sakna försäl jning till viss ka te gori och därför ick e redovisa några kun der i den na ka t egori, ha ut esluti ts vid ber äk 

nin gen av väg da gen om sn ittet för ant al kun der i ifrågavara nde ka teg ori.
s Geno msn ittsvärdena i den na rad äro ju sterade med h änsyn till den varierande re presen ta tiv iteten i n ed a~ angivna storlek sgrupper.



tagen och framf ör allt för de stö rsta företagen är särskilt försäljningen
per grossist flera gånger större än för de mindre företagen. Detta gäller
även försäljningen per t extilfabrikant, ehuru icke lika ut präglat.

Fö rsä ljningens sto rlek per kund (1 OOO-tal kr onor) i olika kat egorier var:

Försäljningsv ärd e-
index Detaljist Grossist Texli lfabrikant

Storlek sgrupp 1 100 0,2 0,3 (0 ,4)
2 250 0, 5 1,3 (0 ,9)

Fö retagen i storleksgrup p 3 redovisa en ytterligare sta rk steg ring av
försä ljnin gens st orlek per grossist och t extilfabrikant.

Uppgifte rna angåend e försäljningens storlek per försä lja re äro så bri st- Försäljnin g
fälliga och variera så avsevärt mellan olika företag att det icke är m öj- fön ~.t?rlek pe
li t tt b d" t l k d' örsä lj are19 a ens e oma s or e sor mn gen .

Samtl iga föret ag, även de min st a, redovisa försälj ning över hela land et . Försäljnin gs
Till verkning på säso ngorder utgör för alla företag utom ett minst hälf- områdets

l l '11 k ' Till k' c ft d h n å l .. storlekt en av le a il ver mn gen. IVer mngen pa e eror er oc pa ager ar Tillverknin
för flertalet företag av un gefär samma sto rleksordning för de mindre före- på lager, S ä~
t agen, medan de större föret agen redovisa den alldeles övervägande delen song- och ef
av tillverkningen på säsong- och efterorde r, va rav en sto r del på efterorder. t erorder

C. Jämfö re lse m ell an m e di an- oc h ge no ms n i ttsv ä r de n fö r
r e sp ekti v e k om p on ent er samt dessas sto r le k fö r h el a
d e l b r a n s c h e n' , b etr akt a d so m e n e n he t

Som tidigar e framhållits är analyse ns representativi t et för denna del
bra nsch icke tillfredsst ällande. Fö retagen i den stö rsta sto rleksgru ppen,
vars a ndel av t otala tillverkningsvärdet är icke min dr e än 75 procent, ha
sålunda ej alls kunnat a nalyse ras . Därj ämte äro de i ana lyse n behandlade
företagen i den minsta storleksgruppen närmar e dubbelt så sto ra som ge
nomsnittsstorleken för alla föret ag i denn a sto rleksgru pp. De justerin gar,
som sk ulle bliva nödvändiga för erhå lla nde av representativa vägda ge
nomsnittsvärden, äro därf ör så sto ra att de icke kunna utföras på gru nd
val av för efintligt st ati st iskt materia!. Uppgifte r om vägda genomsnitts
värden ha av denn a anledning för denna delbransch uteslutits i bila ga 2.
Ej heller har någon överslags beräkning över t otalant al tillverkade varu
slag , mönster et c. eller ant al kunder kunnat utf öras.

l Det är ick e möjli gt att ge en bild av huru produktions - och d istrib utio nss t rukt uren skulle
se ut om sa mtliga företag i en st orleksgrupp elle r i hela delbranschen sa m mans loges till et t för e
t a g, Bå de pro dukti ons - och distributionsstrukturen sk ulle, åt minst one på län gre sikt, än dras

väsentligt då de förändrade kon k ur renseko no miska föru tsättn ingarna skulle m edf öra en helt
annorlun da företagspolitik i åts killiga vi ktiga av seenden ,
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V. Produktionens storl ek per arbetaretimme vid bomullsväve

ri erna samt något om dessas tillverkningskapacitet

1. Produktionen p er arbetaretimme och lön ekostnader för bomulls

väverierna

Med ledning av tillgängligt uppgiftsmateria l angående respektive före
tags prod uktion, antal ar betaretimmar samt vävstolspa rker 1936-1938, har
ett försök gjorts att belysa sto rleken av prod uktio nen per arbetaret imme
samt lönekostnad en per t illve rka d kvant itet hos vissa bomullsväverier.

A. Uppg ifts mate r ia let

Uppgifter a ngåe nde a ntalet arbeta retimmar och summa ar bet slöner i
respektive företags väverier ha erhå llits frå n textilind ust riförbundets
statist ik . Då i statist iken icke redovisas vilka arbetsp rocesser de olika
företagen ansett vara hänförliga till väveriet, är det sannolikt att un der
»väveri. iblan d vissa arbet sprocesser inn efattat s, ibland icke, beroend e
på arbetsfördelninge n mellan spinneri och väveri respektive väv eri och
färgeri. De arbetsprocesse r, som kunna utföras antingen inom spinneriet
eller inom väveriet, ha från branschen uppgivits vara spolning, rullning
och va rpning, medan de arbetsprocesser, vilka ku nna utföras ant ingen i
väveri eller färgeri-beredningsve rk , uppgivit s vara ruggni ng och dekatering.
Antalet arbetare sysse lsatta med dessa »t veksamma. arbets processer sy nes
uppgå t ill ungefär en t iondel av de inom väveriet »i övrigt» sysselsat ta .
I ogynnsammaste fa ll sk ulle alltså uppgift er angåe nde antal ar betaret im
mar kunna variera med ti o procent på grund av olikheter i redovisningen.
I allmä nhet sy nes emellertid denn a bristande jämförbarhet i redovisnin gen
vara av väse ntligt mindre betydelse.

Uppgifter a ngåe nde prod uktionsappa raten ha endas t kunnat erhå llas
för disponibla vävsto lar i börj an av år 1940. Dessa upp gift er ha komplet
terats, bet räffan de fördelningen på auto ma tis ka och icke automatiska
vävsto lar, med hjälp av kommerskollegii uppg ifte r avsee nde år 1941.
Medan uppgiftern a angåe nde antalet dispo nibla vävsto lar t orde va ra
fullständiga, ha motsvara nde upp gift er angående automatiska respekt ive
icke automatiska , använda vävstolar av olika slag icke kunnat erhållas
helt komplett. Vissa app rox imatio ner ha dä rför mås t utf öras, vilka be
t räffande ett eller två företag kunna i någon må n inverka på de uträkn ad e
up pgift ern a me n vilka i övrigt icke sy nas kunna nämnvärt ha påverk at
nedanst ående analys . D ärj ämte må nämn as att uppgifte rna angåe nde an
talet sidenstola r icke sy nas vara fullt entydiga .

J ämförelser mellan olika företag ha begränsats till de föret ag, vilkas
produkti on sy nes vara jämförbar och som kunnat renodlas redovisnings
mässigt. Företag, vilka icke ha en allsidig till verkn ing, ha sålunda ute-
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5 företag 0,20
1 företag 0,19
1 föret ag 0, 18

slu tits, t. ex . föret ag, som huvu dsakligen ti llverka hemin redningsartiklar
eller som förutom t illve rk ning av bom ullsvävnader även bedriva tillverk
ning av andra vävnader. Samtliga för etag utom t vå - vilka dock icke
påv erka den erhå llna bild en - ti llhöra delbran schern a 2 och 3.

Som fram går av nedanståend e uppställning är spridn ingen mellan för e
t agen i fråga om pr oduktionens inriktni ng på vävnad er av olika t äthet
relativt lit en. Genomsnittliga a ntalet 10 000-t al skott per met er väv nad
för samtliga före tag upp gick t ill 0,22 och variera de för de olika företagen
på följande sä tt:

1 föret ag 0,25
2 företag 0,23
2 föret ag 0,22
7 föret ag 0,21

B . St o r l ek en av produ k tione n p er arb e ta r et imm e vid v i ssa
f ör e t a g

Som fra mgår av diagrammet neda n var ierade produktionen per arbetare
timme my cket avsevärt. Denn a var mellan tre och fyra gå nger stö rre
för föret agen med den högst a än med den lägst a produktionen per arbetare-

Arbetslön per 10 000
sko tt res p. pe r crb e
tcretjmme kr

1.00 r-:------------------------.:~.

0.80 r't---='-:--=;jjIII~=.__.~----_____::oo::_-----l-_____.j

0.60 r--'t;;;;;:::----------------~L--.-:~-_1

0,40 I------'~~~:""=--,::;;;;:;;:::;;.,;~-------___j

0,20 r-"'-------------------=~~==-___j

Före ta g ~

Anta l 10' sko tt /or be ta ret imme

_ _ _ _ Arbets iöni ' O· skott

____ Arbetslö n/ timme

o

Diagram 42. Producerad kvantitet vävnad per orbetaretimme, arbetslön per 10000 skott
samt arbetslön per arbetaretimme hos ett antal bomullsväverier. Uppgifterna avse endast
tillverkningen av vävnader hos respektive företag.

Företagen ha placerats i ordningsföljd efter storleken av produkt ionen per arbetaretimme. Varje bok·
stav betecknar ett företag, För de två företagen med högst produktion per arbetaretimme visas endast
medeltalet av respekt ive värden.
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timme, om man bortser från de företag, vilka ha my cket låg produktion per
arbetaretimme delvis på grund av vissa specialtillverkningar. Variationen
i storleken av produktionen per arbetaretimme beror i stor ut st räckning
på vävstolsparkens sammansättning, i första hand på det relativa antalet
automatvävstolar men även på proportionen mella n smala och breda väv
stolar ävensom mellan enskyttliga sto lar, växelstolar och sidenstolar.
Därjämte inverka andra tekniska omständigheter såsom vävnadernas svår
vävdhetsgrad och tillverkningsseriernas längd I på storleken av den tillver
kade kvantiteten per arbetaretimme. Beträffande de fem företag, vilka
redovisa lägsta produktionen per arbetaretimme, må nämnas att dessas pro
du ktion till väsentlig del utgöres av vissa arbetskrävande specialvävnad er.

För att få en uppfattning om inverkan av vävstolsparkens sammansätt
ning på storleken av produktionen per arbetaretimme har ett försök gjorts
att beräkna denna »teoret iskt». Med ledning av uppgifter från branschen
har följande prestation per vävstolstimme antagits vara normal.

Ant al skott
E ffekt iva antalet

minut
Verkningsgrad lO ' skott per

per
vä vstolstimme

Ensk yttliga st ola r, smala:

enkia . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. 190 0,70 0, 79 8

automatiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 180 0, 85 0,918

E nsky t tliga st ola r , br ed a :

enkla . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 135 0 ,6 5 0, 526 5

automatiska . ... .. . ... . .. . . . . . .. . . . 135 0,85 0,6 885

Växelstolar:

enkla . . . . . .. . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . 16 5 0,6 5 0, 6435

automatiska . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5 0, 80 0,7 920

Sidenstolar:

enkla . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . .. . 135 I 0,60 0,4 8 6

Därjämte har antagits, att personalen per automatvävstolstimme
uppgår till en tredjedel av personalen per enkelvävstolstimme.

Beräknas med ledning av ovanstående »norrnaltal» samt uppgift er an
gående sammansättningen av vävstolsparken för de olika företagen stor
leken av dessas produktion per arbetaretimme erhåller man i sto rt sett
samma ordningsföljd mellan företagen som då dessa ordnas efter storleken
av den faktiska produktionen per arbetaretimme. Endast två företag ha
emellertid lyckats uppnå den enligt ovanstående normaltal »teoretiskt
möj liga» produktionen per arbetaretimme. Företag med hög faktisk pro 
duktion per arbetaretimme komma närmare den teoretiskt möjliga pro
duktionen än de företag, som redovisa låg produktion per arbetaretimme.
Den teoretiskt möjliga produktionen per arbetaretimme varierar med
andra ord mindre för de olika företagen än den faktiska . Skillnaden är dock
av måttlig storlek .

1 Se härom nästa avs n itt, C.
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På grund av bristerna i det uppgiftsmaterial, som legat till grund för
beräkningen av den med hänsyn till vävstolsparken teoretiskt möjliga
produktionen per arbetaretimme, får emell ertid en jämförelse mellan den
faktiska och den t eoretiskt möjliga produktionen per arbetaretimme icke
pressas för hårt. Då uppgifter saknats a ngåe nde i vilken utsträckning
stolar av olika slag varit i gång und er undersökningsperioden har nämligen
måst antagas a tt samtliga stolar inom respektive för etag varit i gå ng samma
antal timmar per år. Emedan antalet vävstolar hänför sig till vävstols
parken i början av år 1940 t ord e denna approximation ha i viss utsträck
ning påverkat resultaten, då säkerligen under 1936-1938 ett visst antal
disponibla sto lar icke anvä nts och även nya anskaffats eft er nämnda pe
riod. Därjämte bör påpekas att fullt entydiga uppgifter ang ående antalet
sidenstolar icke kunnat erh ålla s.

Som framgår av föregåend e diagram ha föret ag med hög produktion
per arbetaretimme i flertalet fall även ' hög arbet slön per arbetaretimme.
Den förh ållandevis höga arbetsl önen per timme synes närmast bero dels
på att vid skifta rbete manlig arbetskraft i större utsträckning måste an
litas än vid enskift sarbete och dels på att arbet slönen per arb etaretimme
på grund av ackordslöneprincipen blir förh ålland evis hög i föret ag med re
lativt stor produktion per arbeta ret imme. Arbetskostnad en per produce
rad : kvantitet faller därför icke i samma takt som produktionen per ar
betaretimme st iger.

C. 'S a m va r i a t i o n e n m e Il a n p r o d u k t i o n e n s s t o r l e k p e r a r b e
tar etimm e och tillverkningsseri ernas längd

Som tidigare framhållits påv erk as produktionens storlek per arbetare
timme i hög grad av vävstolsparkens sammansättning i fråga om enkla och
automatvävstolar men äv en i fråga om smala och breda vävstolar. För
att i möjli gast e m ån-elimin era inverkan av dessa faktorer på produktionen
per arbetaretimme ha nedan behandlats endast företag, vilka - utom de
allra minsta - till övervägande del, såvitt kan bedömas, använda auto
matvävstolar och vilkas fördelning av produktionen på smal a och breda
vävstolar är någorlunda densamma . Därj ämte ha försök gjorts att elimi
nera de föret ag, vilkas prod uktion icke synes vara jämförbar med flertalet
företags på grund av svårvävdhet eller andra speciella förh ållanden. Åt 
skilliga tidigare medtagna företag ha uteslutits, särskilt mycket små och
mycket stora företag - - ibland också på gru nd av otillräckliga uppgifter.

I undersökningen ha sålunda endast medtagits företag, vilka producera
huvudsakligen antingen dambeklädnadstyger utom överplaggstyger samt
skjorttyger och flaneller eller alla slag av bomullsvävnader men med tyngd
punkten av tillverkningen lagd på beklädnadstyger exklusive blåtwills
och fodervaror. Dessa företag ha i avdelning IV hänförts till delbranscherna
2 och 3.
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Som fr am går av diagrammet nedan redovisas ett nästan häpnad s
väckande nära sa mba nd mella n antalet skott per arbetar etimme och
a ntal tusental tillverkade meter per vä vt mönst er. Korrelationskoeffi
cienten är icke mindre än 0,95 med en avvikelse uppå t och nedåt av 0,03
(enkla me delfelet ). En just erin g av korrelationskoefficienten med hän syn
till det ringa antalet observatio ner sku lle medföra en endas t obe tydlig
sänkning av denna.

P rod uktio nen per arbetareti mme väx er mycket ha sti gt vid för längning
av t illverk ningsse rierna. Man kan , som naturligt är, efte r hand iakttaga
en minskning av den takt, med vilke n ök ningen av antalet skott per ar
betaret imme försiggår vid ökning av tillverkningsseriern as län gd. D et
statistiska mat erialet är emellertid icke t illr äckligt omfatta nde för att
nyssnämnd a te ndens ska ll kunna sta t istiskt beräknas särskilt som inga
säkra uppgifter kunnat erhå llas för typiska mycket sto ra föret ag. Te n
densen har därför ej heller inri t ats på diagrammet utan endast en rät
regressionslinj e. Denn a skulle emellert id egentl igen böja av t ill höger,
t ill en börj an svagt, sedan - utanför ska la n - allt starka re.

Vid t olkningen av diagrammet måst e ih ågkomm as att, såsom tidigare
påpekats, en samva ria tio n föreligger mellan ti llve rk ningsseriernas län gd
och företagets storlek . De tta innebär att föret ag med långa t illve rknings
serier även kun na tillgodogöra sig a nd ra sto rd rifte ns fördelar. Därjä mte
sy nes den relativa andelen av relativ t svårvävda vävnader även för här
behandlade företag i någon mån minska vid stiga nde föret agsst orlek .
Andelen stapelva ror öka r. Slutligen må också en reservation göras be
t räffa nde up pgiftern a angåe nde antalet vävda mönst er, vilka måh ända
icke över lag äro fullt entydiga .

De föret ag, vi lka ha lån ga tillverknings seri er, t ord e ofta även i relati vt
större utsträckning än andra företag ha äg na t uppmärksamhet åt produk
t ionstekniken i allmä nhet och även av denn a orsa k kunnat stegra produk
ti onen per arbetaret imme . De län gre serierna kunna vä l icke sälla n delvis
anses bero av föret agets anst rä ngninga r att »skapa- långa serier.

Resultatet av ovannämnda observationer skulle sålunda bli att et t nära
samband föreligger mellan antal skott per arbetareti mme och tillverk
nin gsseriern as län gd men att detta sam ba nd icke är så när a som här visas
och att inverk an på antalet skott per arbetareti mme av till verkningsserier
na s längd är mindre än vad dia grammet antyder men dock betyd ande.

E n liknande jämförelse mellan antalet skott per arbetaret imme och an
t alet tillverkade met er per kvalitet visa r ett när a samband även mellan
dessa faktorer, ehuru icke i samma gra d. Detta samband synes helt enkelt
bero på att antalet mönster per kv alitet är relativt lika för föret ag med
ungefärli gen sam ma prod ukt ionsinr ikt ning men också på att sto ra pro 
dukti onskvan t it et er per kvalitet ofta medgivit en längre gåe nde spec iali
sering av maskinparken .
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1 OOO-tal skott per
arbetaret imme

300

200 1---------1-+--- --- - - ----1

100 f-------h'~'------+-------------I

105

O L-- - -------'---- ---------l

O

1 OOO-tal meter vävnad per vävt mönste r.

Diagram 43. Produktionens storlek per arbetaretimme (mätt i antal skott) och tillverk
ningsseriernas längd (antal meter vävnad per vävt mönster) för vissa bomullsväverier.
tillverkande huvudsakligen beklädnadstyger utom biåtwilIs och fodervaror. 1938.

2. De svenska bomullsväveriernas produktionskapacitet

För samtliga företag har med ledning av tidigare angivna normaltal
för produktionen per vävstolstimme, vilka dock synas ligga något högre
ä n de verkliga prestationerna, uträknats det antal skott per timme, som
kan utföras om samtliga vävslolar äro sysselsatta. Produktionen per
vävstols timme, uttryckt i anlal 104 skott, för hela den svenska bomulls
industrien utgör nästan exakt 10000, ifall samtliga vävstolar inom den
svenska bomullsindustrien äro i gång. Då den genomsnittliga årsproduk-
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tionen 1936-1938 var cirka 31 800 000 104 skott, krävdes för dennas ut
för ande ung efär 3 180 timmar eller 1,38 skift om 2 300 timmar per år.

Skulle den under 1936- 1938 genomsnittliga årsimport en av bomulls
vä vnader tillverk as inom landet, behövde landets väv st olspark syssel
sättas ytterliga re ungefär 0,3 skift . Härvid har antagits , att antalet 104

sko tt per meter av imp orterad bomullsvävnad upp gick till det för den t o
t ala sve nska produktionen gä llande genomsnittet , 0,22, samt att även
förd elningen av de import erade vävnad erna på olika bredder och grupper
av varor med olika svå rvävdhetsg ra d var densamma som för de inom
landet tillverkade vävnadern a .

Importens sto rlek i förh ållande till den inhemska produktionen har be
räknats gen om jämförelse av vikten av de inom landet tillverkad e respek
tive import erade kvantiteterna bomullsv ävnad er . Skulle antalet 104

sk ott per met er importerad vävnad var a högre än 0,22 inn ebär detta gi
vetvis att det erforderliga antalet vävstolstimmar ökas. Vid exempelvis
ett antal 104 skott per meter av 0,27 respektive 0,30 ökas den erforderliga
tiden med ungefär 23 respektive 36 pro cent. In alles skulle alltså vävst ols
parken - utöver de 1,3 skift, som kräv as för utförande av den inh emska
årsproduktio nen 1936-1938 - beh öva hållas i gång följande antal skift för
tillverkning inom landet även av samtliga importerade bomullsvävnader :

To tala a n tale t sk ift för tillverk -

l O' sko tt
ning in om land et såväl av d en

Genoms ni ttlig t a n t a l An ta l ski ft nödvänd iga för in he ms ka å rspro duk tio nen
per meter för d e im p or- framstä ll n ing in om la n d et av 1936-1 938 so m av importen

t era de vävnaderna d e impor terade vävnade rna a v bo m u llsv äv nader under
samrna pe riod

0, 22 0,31 c:a 1, 6 9

0, 2 7 0,38 » 1, 76

0, 30 0, 4 2 "
1,8 0

Av här angivna alternativ torde det mellersta (0,27 104 skott) närmast
motsvara de v erkliga förh ållandena .

Det är att märka, att ovan stående beräkningar hänf öra sig till den i
börj an av 1940 disp onibla väv stolsparken samt att uppgift angående an
talet automatiska vävstolar av olika slag ber äknats med utgån gspunkt
från uppgifter avseend e år 1941.

Vidare bör understrykas att hänsyn varken tagits till det förh ållandet,
att sammansättningen av vävstolsparken icke medger t illverkning i full
utsträckning av vissa slag av importerade vävnader, eller till att vi ssa
vävstolar viss erligen äro t ekniskt användbara men så dyra i drift att det
icke är ekonomiskt lönande att håll a dem igång. Erinras må slutligen, att
i importen inräknats uteslutande bomullsvävnad er, allt så icke cellull- och
konstsilkevävnader.

326



Kap. 7. DEN SVENSI(A TRII(ÅINDUSTRIENS

STRUI(TUR

I. Sammanfatt ning

Den svenska t rik åind ust rien är synne rligen mån gskift ande i flera av
seenden . l fråga om den a nvända t ekniken skilja sig olika delar av trikå
in dustrien så starkt frå n va ra nd ra , att det enda de ha gemensa mt är att
de tillverk a »t r ik åv aror», Och trikåvaror tillverk as icke endast i ett sto rt
antal olika plagg utan varje plagg fram ställes i ett sto rt antal material,
utf Öranden och storlekar. Varken de tillverk ad e varornas anvä ndnings
sätt hos ko nsumenten eller den använda tekniken ha mycket gemensamt
i exempelvis cottonfab riker , fabriker för damunderkläd er , raschelfabriker,
charmeusefabrike r och hemstickningsindustrien . Även de in om trikå
industrien anvä nda inköps- och distributionsvägarna va riera avsevä rt
mellan olika företag och grupper av företag. Då därtill antalet företag
inom industrien är förh ållandevis mycket stort - antalet arbetsstä llen
översteg 1940 200 - och den tillgängliga st atistiken över produktionens
inriktning och sto rlek mycket bri stfällig, bl. a. beroend e på svårighete n
att mäta en så het erogen produ ktion som det här är frågan om, bliva svå
righet ern a att erhå lla en någorlunda tillförlitlig och ingåend e bild av t rik å
indu striens st rukt ur synnerligen sto ra .

Några möjlighet er att på samma sätt som beträffande ylle- och bom
ullsin du striern a ge en bild av produktionsstrukturen i olika av seende n ha
icke förelegat liksom int e heller att jämföra pro dukt ionens sto rlek hos
olika före tag i kva nt iteter.

Ana lysen av ylle- och bomullsindustriern as st rukt ur har visat att det
finnes en nära samvariat ion mellan varusorti mentet s sto rlek och vissa
viktiga komp onenter i distributionsstrukturen, frä mst försäljningen per
kund. l avsakna d av uppgift er om va rus ort imente ts sto rlek inom trikå
in dustri en har ana lyse n av dist rib utionsst ru kturen mås t lida av bet ydande
svagheter oavset t att up pgiftern a om själva distributionsstrukturen äro
mindre tillfredsst ällande än beträffande ylle- och bomullsindust riern a.

Vid sa mtal med experter in om trikåindustrien har fra mkommit, att
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produktionens differentierin g är långt dri ven inom alla storlekar av trikå
fabrik er. Varusortimentets st orlek för efaller emellertid i st ort sett öka
vid st igande företagsst orlek men icke lika hasti gt som föret aget växer.
Då trikåindustrien huvudsakligast tillverk ar fä rdi ga plagg kommer pro
dukt ionen även att differentieras med avsee nde på st orleka r, vilk et ju
inte förekommer inom vävn ad sindustrien .

Lik som beträffande vä vna dsindust rierna är det va nligt in om t rikå
industrien, åtminsto ne bland de st örre företagen, att tillverkningen består
dels av relativt standa rdiserade va ror, vilkas utformning endast på
län gre sikt påverk as av kund ern as önsk emål , och dels av s. k. modevaror,
vilkas utformning i hög gra d också på kort sikt best ämmes av kuridkret 
sen, ofta även av individu ella kund er . I kanske ännu högre grad än inom
vävnad sindustrien skilje r sig ofta »karak t ärer» hos »sarnma. men av olika
trikåfabriker tillverk ad e varu slag så väsentligt från va randra, at t kund
krets en vid sina inköp tager hän syn till detta förh ålland e.

Till skillnad från ylle- och bomullsindust rierna är företagsstorleken i ge
nom snitt my cket liten och, fra mför allt , antalet mycket små för etag syn
nerligen stort. Ett fåtal stora företag, varav ett my cket sto rt, sva ra
dock för den övervägande delen av totalproduktionen.

E n speciell ·svå righet vid analysen av distributionsstrukturen är att
för säljningens inriktning oft a varierar av sevärt även mellan föret ag i
samma delbran sch och st orleksg rupp. Detta försvår ar också an alysen av
försäljningens storlek per grossist och per det aljist. Gräns en mellan dessa
kundkategori er är för övri gt icke sällan flytande.

Under 1930-talet ökade konsumtionen av trikåvaror snabbare än hela
textilvarukonsumtionen . Den inhemska pr oduktionen av trikåvaror steg
ännu mera, i vikt räknat med så myck et som ungefär sjuttio procent mel
lan åren 1929 och 1937 och något snabbare än under åren 1924-1930.
Efter en relativt måttlig avma ttning under 1938 steg produktionen under
1939 till en något högre niv å ä n und er 1937. P rodukt ionsök ningen, i
antal plagg räknat, syn es ha varit ännu större und er 1930-talet än vad
siffrorna om den viktsmässiga produktionsökningen visa . Till verkningen
av trikåv aror av silke och konstsilke mer än fördubblades. Även i öv
rigt torde en övergång till lättare varor - såv äl beträffande finlek som
mod eller - ha ägt rum i viss utsträckn ing genom såväl min skad ga rn 
grovlek som modellförändringar av plagg.

Samtidigt med ökningen av totalproduktionen steg antalet trikåfabri
ker och arbet sställen i ungefär samma tak t. Produktionen per arbetare
t imm e ökade relativt obetydligt i vikt räkn at men torde ha stigit icke
oväsentligt i pla gg räknat på grund av överg ången till lättare varor.

Nedan lämnade uppgifter om distributionsstrukturen m. m. avse i all
mänhet läget 1938, som i st ort sett synes ha varit typiskt för slutet av
1930-talet.
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1. Totalproduktionens fördelning p å olika företag

Öv er hälften av trikåindustri ens tillverkningsvärd e, som 1938 uppgick
till cirka 90 miljoner kron or, fall er på företag, som hu vudsakligen till
ve rka trikåv aror för dam er och barn. Vardera närmare hälft en av dessa
äro spec ialisera de på und erkläder resp ektive strumpor. Å te rstående före
t ag framställ a huvudsakligen trikåytterplagg (jumpers, k oftor et c.). En
tredj ed el av totalproduktionen fall er på ett litet antal för etag med blan
dad tillverkning av trikåvaror. E tt företag dominerar starkt denna grupp.
Företag tillverkande huvudsakli gen herrtrikåvaror sva ra för knappt en
tiond el, och företag framställand e und erkläder och stumpor för herrar,
dam er och barn ha , slut lige n, ett t illv erkningsv ärde. som endas t utgör
en tjugondel av hela industrien s tillverkningsvärde. Åters to den a v total
produktion en är relativt ob etydlig.

Företagens storlek vari erar avsevä r t i samtl iga delar av trikåindustrien .
D e stora för etagen spela öv er huvud t aget en betydand e roll. Om man
undantager för etag med bland ad tillverkning, svara i a llmä nhe t en tredje
del' av före tagen för drygt två tredj ed elar av totalproduktionen. Samti
digt ä r a n ta let små företag mycket stort, medan företag av mellanstorlek
äro' fåtaliga .

2. i Differentieringen av företagens produktion

Differentieringen av företagets produktion har endast kunnat mätas eft er
storlek en av produktionen per varuslag, d. v. s. artiklar med samma men
relativt sto ra a nvä ndningsområ de n såsom herrstrumpor, dam- och barn
underkläd er. I allmänhet framställ er varje företag ej mer än två a tre
varuslag, varav ett till alldeles öv ervägande del. Som tidigare framhål
lits finn es eme llerti d även et t a nt al ga nska stora och my cket st ora före
tag m ed sy nperligen blandad tillverkning. Dessa svara sålunda för ej
mindre än närmare fyrtio procent av hela tillverkningsvärdet i branschen .

Uppgifter om produktionens uppdelning på mod eller , storlekar etc.
saknas. Produktionens uppdelning i detta hänseende sy nes ofta vara
myck et lån gt driven men växlar sta rkt m ellan olika för etag och för olika
varugrupper och material.

3. Tillverkningens fördelning på olika orderslag och under olika

delar av året

Lagertillverkningen ä r öv er huvud t aget obetydlig. Tillverkningen på
säsongorder utgör genomgåend e un gefär tre fj ärdedelar av tillverknings
värdet, dock något högre för för etag tillverkande strumpor. Tillverk
nin gen på efterorder utgör minst tio procent av tillverkningsvärdet och
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ä r ofta avsevärt högre, särskilt för yttertrikåvaror. Någon st örre skillnad
i tillverkningens fördelning på säso ng- och efte rord er mellan olika sto ra
föret ag kan icke konst at eras.

Uppgift erna a ngående tillverkningens förd elnin g under olika delar av
året äro schema tiska och dä rti ll my cket bristfälliga. l Belas t ningsvaria
tionern a synas variera st arkt mellan olika företag . En viss t end ens till
större belastningsvari ationer för små än för stora företag synes kunna
utläsas av uppgift smaterialet.

De redovisad e belastningsvari ationern a fluktu era så starkt mellan olika
före tag att skillnad er i belastningsvariati onens storlek in om olika delar av
trikåindustrien icke kunna säkert konst ateras i anna n må n än att före
t ag t illve rka nde herrplagg ha mindr e belastningsvariat ioner än företag
tillverkande damplagg.

Leveransern as fördelning under året är, som väntat, ojämna re än till
verkningens förd elning un der året. Mycket st ora variationer föreligga
mellan olika föret ag. l allmä nhet kunn a företagen i norm ala t ider pla
nera stö rre delen av till verkningen på tämli gen lån g sikt, då hu vuddelen
av ordern a erhållas näst an ett halvår inn an va rorna skola levereras.

4. F örsäljningsvägar

Fö rsä ljningen sker pr ak ti skt t aget uteslutande till detalji st er eller gros
sist er. Trikåfabrikern a omb esörja näst an allt id sjä lva erforderligt söm
nad sarbet e. De individuella föret agen sälja antingen hu vudsakli gast t ill
det aljister eller hu vudsakli gast till gross iste r och endast i undantagsfall
i ungefär lika sto r omfattning till bå da dessa distributi onsl ed.

Föret ag tillverkande hu vudsakli gen underkläd er för dam er och barn
sälj a i något stö rre utsträckning till grossister än till det aljist er, d. v. s.
ett relativt stö rre antal företag sälja huvudsakligast till grossister ä n till
detaljister. Samma är förh ållandet beträffan de föret ag, ,som till verk a
strumpor för dam er och barn. Bland de små företagen är försäljningen
mera kon centrerad till gross ister än till det alj ist er. Fl ert alet föret ag som
tillverka trikåvaror för herr ar redovisa huvuddelen av sin försäljning till
gross ister liksom, anmä rkningsvä rt nog, föret ag med blandad tillverkning.

5. Inköpsvägar för r åvaror-

Lämnad e uppgifter angående inköpsvägar för råvaror, varmed avses
hu vudsakligen garn , äro ofullständiga. E n genomgåe nde t end ens t ill re
lativt st örre imp ort och relativt mindre inköp från inhemska grossist er

l P å grund av uppgiftsm aterialet s bristfäll ighet ha belastn in gsva riationerna en dast kunn at
ber ör as h är.

2 P å gru n d av uppgift sm ater ialet s br istf älli ghe t ha inköpsvägarn a endas t berör ts h är .
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och inhemska t illverka re vid st igande företagsstorlek kan iakttagas . In 
k öpens förde lning på inhemska tillverk are, inhemska grossister och im
port (direkt eller via agent) påverk as givetvis även av slaget av garn .
Silke- och kon st silkegarn för tillverkning av st ru mpor importe ras som
bekan t pr ak ti skt t aget uteslutande, medan ungefär hälften av trikå
industriens förbrukning av kam garn och bomullsgarn t äckes av imp ort
och hälften av inhemsk produktion .

6. Antal kunder och försäljning per kund

Försälj ningens st orlek per kun d va riera r för föret ag tillverkande olika
hu vudslag av trikåvaror beroende på distributionsapparat ens (handelns)
st rukt ur, vilke n i sin t ur påv erk as bl. a. av kon sumtionsvanorn a, ävensom
på konsumtionsvan orna i och för sig. Därj ämte vari erar försäljningen per
kund med en rad andra faktorer.

En avsevärd ökning av försäljningen per det aljist och per grossist vid
st igande företagsst orlek för ekomm er i fråga om und erkläd er för damer
och barn liksom per grossist beträffand e företag tillverk an de st rumpor .
Ökningen av ant alet kunder är dock starkare än ökningen av försälj
ningen per kund . Där emot förefaller icke någon t end ens till stegring av
försäljningen per kund finn as beträffande för etag, som hu vudsakligen
tillverka yttert rikåvaror för dam er och barn respektive herrtrikåvaror.
Antalet kunder st iger i stort sett i samma t ak t som företagets storlek.

Up pgifte rna om försälj ningens storlek per förs älj are äro mycket brist
fälliga . De synas dock visa, att försäljningen per för sälj ar e stiger t äm
ligen hastigt vid väx ande föret agsst orlek. Detta gäller även i de fall, då
för säljnin gen per kund icke växer.

Som tidigare framhållits va rierar försälj ning ens storlek per kund myc
k et starkt. Fö rsä ljningen per det alji st , som utom beträffande för et ag,
vilka hu vudsakligen tillverk a st ru mpor, är mycket lit en, va riera de fr ån
300 kronor för de min st a föret agen upp till 1 600 kr onor för de st örsta
för et agen . Be t rä ffa nde företag tillverk ande huvudsakli gen st rumpor var
den av st orleksordningen 2000-2 500 kronor.

Försäljningen per grossist va r åts killiga gånger stö rre för föret ag, som
hu vudsakligen till verkade strumpor, ä n för övriga delar av trikåindu
st rien. Den utgjord e 20 000-30 000 kronor i förstnämnda delbransch,
medan den i övri gt varierad e mellan 2 000 och 6 000 kronor.

Försälj ningen per försäljare är öve rlag mycket lit en utom beträffande
för et ag, som huvudsakligen fra mställa strumpor. Bland dessa upp gick
den till ungefär 700 000 kronor, medan den inom övriga delbranscher
varierad e mellan ungefär 50 000 och 200 000 kronor. Det må särskilt fram
hållas, att sifferma t erialet är mycket osäkert . För de mindre företagen
är försäljningen per försälj are så liten, att försäljarna synas ant ingen be-
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driva försäljning av andra varusl ag än de av företaget tillverk ad e eller
ha någon annan kompletterande sysselsättning.

De övers lagsberäkninga r, som utförts beträffande t otalantalet kunder i
olika delbra nscher, måsle på grund av uppgiftsmaterialets bri stf älli gh et
vara sy nnerligen ungefärliga. D e visa dock , att det sammanlagda antalet
k und er ino m de olika delbranschern a är my cket bet yd an de. In om den
st örst a delbran schen, tillverk ande huvud sakligen un derkläd er för dam er
och barn, var antalet delalj istkunder högre än lotala antalet renodl ade
texti ldet aljaffä rer oavsett delbransch. Fö ret age n i denna delbra nsch sålde
vidare till kanske 2000 grossister, innebärande a tt äve n om samtliga gros 
siste r förde i denna delbransch till verkad e va ror, va rje grossist köper från
två till tre företag i denna delbrans ch . In om övriga delbra nscher är an
t alet ku nd er icke lika betyd ande men do ck sy nnerligen st ort .

II. Den svenska trikåindustrien s utveckling under 1930-taleP

1. Produktion och import

Betydande fö rä ndringa r av produktionens samma nsä ttning och be
ska ffenhe t ha in träffat und er 1930-talet. E ndast mycket schema tiska
upp gifter härom finn as emellert id och endas t från och med 1931, då pro
dukti onen av trikåvaror börjad e redovisas förd elad på var or av bomull ,
ull , silke och konstsilk e sam t »icke specificerade va ror». En förskjutning
av tillverkningen mot lättare varor har ägt rum. Detta innebär att ett
kilogram t rikåvaror år 1939 motsvarar en stö rre »produkt iv prestation»
ä n exempelvi s år 1929.

I vikt rä knat steg produktionen av all a trikåvar or me d drygt fyrti o
procent från 1924 till 1929. Under 1930-talet öka de den inhemsk a pro
duktionen eft er en mycket liten avma ttning under depression en sy nner
ligen avsevärt till 1937. Prod uktionsstegringen utgjorde mellan 1929 och
1937 icke mindre än drygt sjut tio procent. Unde r 1938 sjönk produktio
nen med åtta procent ned till 1936 års nivå för att und er 1939 åt erigen
ök a till en något högr e nivå än under 1937. Nedgå ngen av produ ktion en

1 Sam tliga i denn a av de lning läm n ad e upp gifter äro h ämt ad e ur komm ersk ollegii officiella
statis ti k samt den av socialst yrelsen p ubli cera de »L önest at ist isk Års bok". Uppgifter ang ående
p ro duk tion samt im port och export finn as endas t uttryckta i vik t och värde. H är igenom för
s ärnras st ark t möj ligheterna t ill jämförelser mell an olik a år men sy nes dock icke äventy ra dessa

då de under olika år till verk ad e eller import erade t rikåvarorn as beskaff enh et (t. ex . ga rn grovlek
och an vän d t illverkni ngst ek ntk ) vanl igen förändras lån gsam t och skillnade rna mella n de un der
olik a år t illverkade eller im porter ade kva nti tet erna t rikåvar or va nligen äro stora. Ju län gre ti d
som förflut it mella n jä mföre lseå re n dest o sta rkare reserva tioner måst e göras . J ämförelser mellan
sto rle ke n av t rik åindustrien s pr oduktio n i v ärde eller kvantite ter räkna t vid börja n och slut et
av 1930-talet såsom ett mått på st orleken av den produk ti va pr est ationen måst e an ses va ra bri st
fälliga .
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av trikåv aror under 1938 åt följdes av en ungefär motsvarande ned gång i
importen. Den sålunda minskad e tillförseln av trikåvaror t orde huvud
sakligen förorsakats av en minskning av handelns lager på gru nd av av
brottet i eller starkt redu cerad e ste gringst akten hos den under lång t id
for tgåend e, betyd ande konsumtionsökningen. Förändringarn a i konsum
ti onens sa mma nsä ttning kunna äve n ha föra nlett en minskning av lager
hållningen.

Ökningen av produktionen var under 1930-t alet starkast för trikåvaror
a v silk e och konst silke. Tillverkningen därav mer än fördubblad es i v ikt
räknat och utgj ord e 1938 en sjä ttedel av totalproduktionen i vikt och en
tredjedel i värde räknat. Produkti onen av trikåvaror av silke och konst
silk e ste g i värde räknat ick e med mer än fyrtio pro cent och dess andel av
t ot ala produktionen med un gefär en tiondel. Tillverkningen av bomulls
trikåvaror st eg mellan 1931 och 1938 med ungefär sextio procent. Den
utgjord e und er hela perioden knappt hälften av t otalproduktionen, allt
i vikt räknat. Den framställda kv antitet en trikåv aror av ull steg bet ydli gt
lån gsammar e och även saktare än totalproduktionen, av vilken den år
1938 utgjorde mindre än en tredj edel också i värde räknat.

Nedgå ngen i imp orten börjad e efte r guldmy ntfotens övergivande 1931
och fort satte till 1935, då den ungefär stabilisera des på oförändrad nivå,
a llt i vikt räknat. Värdemässigt inträffade däremot und er senare delen av
1930,-talet en icke obet ydlig uppgång. 1938 utgjorde imp orten kv antitativt
un gefär en niond el och värdemässigt cirka en sjundedel av den inhemska
produktionen .

Omstående diagram visar utvecklingen under 1930-talet av produk
tionen och imp ort en av de olika huvudslagen av trikåv ar or.

2. Produktionens st orl ek p er arbetsställe och per arbetaretimme samt

arbetskraften s sam m ans ättning

I olikhet mot bomulls- och ylleindust riern a har antalet företag och anta
let arbe tsställen öka t starkt in om trikåindustrien såvä l under senare hälf
t en av 1920-talet som under 1930-talet. Ökningen har varit av ung efär
samma st orlekso rd ning som ökningen av den totala produkti onen, i vikt
räknat. Den tillverkade kv antitet en trikåv ar or per arbet sställe utgjorde
så lunda ungefär 35 ton såv äl 1924 som und er hela 1930-talet med und an
t ag för depressionsår en, då tillverkningen sjönk ned mot 30 ton per ar
bets st älle.' Detta innebär dock icke att den »produkti va insatsen» per
föret ag och arbet sställe varit oförändrad utan att denna genomsnittl igt
stigit i samma mån som den pr oduktiva insatsen per kilogram tillver
k ad e trikåvaror ökat. Diagram 45 på sid. 336 ger en bild av utveck
lin gen av totalproduktion, antal arbet sstä llen sa mt tillverk ad vikt smä ngd

1 Se vidare h ärom av delning III.
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Imp o r t + produktion av tr ikåvaror av
bomull

c= c::-=. c.::::::. Prod ukt io n a v trikåvaror av bom u ll

Impo rt + produktion av t r ikå va ro r a v
silke/konstsilke

Produktion av tr ikå varo r a v silke/konst
si lke

\ r c. C (. (.- c: l ' Import av t rikåvaror av bomull ,

Med p roduktion avses inhe msk produktio n
och me d imp o rt ne tto impo rt, a lltså min us
export . Konsumtion lika med in he msk p re
d ukti o n p lus ne tto impo rt

Impo rte n a v trikåva ror a v sil ke /ko nstsil ke
utgjordes nöstan utes lutande av silketrikå 
varo r. De n impo rterade kvantiteten dä rav ä r
täml ig en obetydl ig och hor icke sörskilt
ang ivits i diag rammet. I vä rd e rö knat ut
g iord e emell ertid nettoimporten a v si lke
trikåvcrer inte mindre ön un gefä r e n fe mte
del a v den totala trik å va ru impo rtens vdrd e ,

Diagram 44. Konsumtion, inhemsk produktion och nettoimport av trikåvaror av silkel
konstsilke, ull och bomull 1929-1939.

Hafvfogaritmisk skala.
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per arhetss tä lle och per arbetaretimme . De absoluta t alen åte rfinnas
tab ellen ned an .

J{van'l
1924 I 1929 I 1932 I 1935 11936 I 1937

1

1938 It it ets- 1939
grund

An t al a rbe tsst ällen .. .. ... 88 132 144 183 200 209 207 1 216

T illvc rk ad viktsm ängd tri-
k åvaror . . .. . . . . . . . . . . t on 3064 4348 4 705 6360 7 029 7 555 7 004 7 903

An t al a rbc ta reti mmar . .. . 1 000 st 10 239 17 265 18616 23029 24063 25861 26032 28234

T illverk ad vik tsmängd tri-
kåvaror per. arbetsstä lle t on 35 33 30 35 35 36 34 37

T illvc rk ad v ikts mä ng d t ri-
kåvaror per arb. -timmc . kg 0,30 0,2 5 0,2 5 0, 28 0, 29 0, 29 0,2 7 0,28

Svå righete rna att erhå lla ett noggrant mått på produkt ionens sto rlek
per arbeta ret imme är o oöverstigliga, emedan endast mycket ungefärli ga
uppgifter beträffand e såvä l t otalproduktionens st orlek som totalantalet
arbetare timma r finn as. Produkti onen s st orlek kan endast mätas i vikt
eller värde, vi lket , som redan fr amhållits, innebär att hänsyn blott i viss
utsträckning kan t agas till förändringar i produktionens samma nsä ttning
med avseende på olika slag av material och blott i ringa omfattning be
träffande förändringar i pr oduktionens kvalitet eller beskaffenh et i övrigt.

De viktigaste förändringarna i produkt ionens beskaffenh et torde ha
vari t öve rgå nge n till lättare va ror båd e genom silke- och konst silkevaror
nas öka de andel av tot alproduktionen och genom en t roligen öve r lag på
gåe nde övergå ng till lättar e varor dels genom att materialet blivit lät
t are och dels genom förändrad e mod eller. Även vid samma genomsnitts
vikt per pla gg kan emellert id arbetsåtgå ngen öka på grund av ändringar
i utförandet .

Då ovanstående förän dringar i produktionens samma nsättning och be
skaffenh et end ast delvis registreras i det statisti ska materialet, k omm a
på grundval av detta uträknade upp gifter om utvecklin gen av produktio
nen per arbetaret imme a tt visa en ogynnsammare utvecklin g av »produk
tivitet er» än den verkliga . Sålunda har under period en 1929-1939 pr o
duktionsvolym en per arbetaret imme - varvid produktionsvolym en be
räknats som pr oduktionsv ärdet vid oförändrade priser - uppskattats! ha
st igit med närmare t vå pr ocent per år (geometriskt genomsnitt ).

1 Produktiviteten s utveckli ng i de n svenska in dus trien ha r beh an dlats av l. Svennilson i

i ndustriarbetets växande avkas tn ing i bely sn in g av svenska er farenheter ; särt ryck ur »St ud ier i
ekonomi och hi st ori a tillägn ade Eli F . H ecksch er », Uppsala 1944. P rodu kt ionsvolym en pe r ar
he tare un der 1929-1939 ber äknas (sid . 249) h a stigit med n ärm are t vå procen t pe r år inom trikå

in du strien och med tv å respek ti ve fyra procent ino m ylle- r espekti ve bom ullsindustricn .
Produktionsvolymen har dä rvid beräknat s sås om pro duktio nsvärdet vid oför ändrade priser.

Härigcnom kommer hän syn att t agas åtminsto ne i v iss utsträcknin g ti ll förä ndringen av produk
ti onen s sam mans ättn ing i st ora drag.
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Diagram 45. Den svenska trikåindustriens utveckling 1924- 1939.

Index: 1929 = 100.

Den ber äknade st orleken av produktionen per arbetaret imme påverkas
äve n därav att uppgiftern a an gåend e antalet hemarbetaretimmar äro
my cket approximativa . Uppgifter finn as endast om det ungefärl iga an
talet hem arbetare men icke om antalet av hema rb etare utförda timmar,
ännu mindre vad dessa motsvara i fabriksarbetaretimmar räknat. Denna
svårighet vid beräkningen av totalan t alet hemarb et aretimmar t ord e dock
icke allt för mycket påv erk a bilden av utvecklin gen av pr oduktionen per
arbetaret imme, emedan antalet hemarbetare syn es ha sti git ungefär paral-
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lellt med antalet fabriksarbetare. Däremot kan inverkan på den absoluta
storleken av produktionen per arbetaret imme vara ganska st or. Anta
let red ovisad e hemarbetare upp går nämligen till drygt en tredjedel av det
redovisade antalet fabriksarbetare.

Arbetskraftens sammansättning i övrigt synes icke i någon högre grad
ha förändrats under 1930-talet. De kvinnliga arbetarna ha hela tiden
dominerat starkt. Av samtliga arbetare! exklusive hemarbetare och
övriga arbetar e (andra än egentliga fabriksarbetare) utgjorde sålunda an
talet vuxna kvinnor under hela 1930-talet ung efär tre fjärded elar, dock
med någon minskning mot slutet av perioden. Samtidigt ökade antalet
arbetare under 18 år något eller ifrån knappt 14 procent 1929 till närmare
17 pro cent 1939. Däremot tredubblades antalet övriga arb etare under
1930-talet men utgjorde dock 1939 icke mera än ungefär fem procent av
samtliga arbetare.s

Sammanfattningsvis kan trikåindustriens utveckling und er 1930-talet
sä gas karakteriseras aven my cket betydande kvantitativ exp ansion 
betydligt större än för ylle- och bomullsindustrierna men mindre än för
konfektions- och sömnadsindustrien - samtidigt som produktionens
sammansättning undergått mycket stora förändringar. Företagsstorleken
har ;bibehållit s ungefär oförändrad.

Mot bakgrund av trikåindustriens snabba och kontinuerliga utveck
ling framstår det i det följande anvä nda undersökningsåret, 1938, såsom
ett stagnationens år. Då distributionsstrukturen torde påverkas mycket
litet av tillfälliga, kortvariga förändringar i produktion och eft erfr ågan,
synes emellertid 1938 vara ett för läget mot slutet av 1930-talet tämligen
representativt år.

1 I industristatistiken (utg iven av kommerskollegium ) red ov isas endas t antalet timmar för
»vid fabrikationen sysse lsa tta arbetar e exklusive hemarb et ar e. samt för »ö vriga arbet are».
N ågon v ida re uppd elning på olika arbetarekategorier finn es icke, endas t antalet arb et are i dessa.

F örä ndri ngar av arbetsk ra fte ns sammansättning ha i detta avsnit t beskrivit s genom angivande
av de relativa förän drin garna i antalet ar bet are i olika kategorier. Då sk illnaderna i anta let ar
betar eti mm ar per år oeh arbetare mellan olika kategorier voro i de t närm ast e lika st ora und er hela
u nder sökningsperioden (1929-1939) har t ot al a ant ale t arbelarelimmar i olika kat egori er för
ändrat s i samma gra d som an talet arbetare . Uppgi ft er om an ta let arbetareti mmar per år för
a rbe ta re i olika kategori er ha hämtats ur Lönestatistisk År sbok. Dessa uppgifter omfatta icke
a lla företag men synas ha god representativitet. Antalet arbetare ti mma r per år är un gefär det
sa mma för alla arbet arekategorier. F ör arbe ta re under 18 år re dovisas dock något lägre antal
t immar per år.

2 Vid beräknin gen av an tal tillverk ade kil ogram trikåv ar or pe r arbet aretimme i föregående
t abell har t ot alantalet arbetareti mma r erhållits geno m att till summan av redovisad e timmar för
egentl iga fabr iksarb et are och övriga arbetare lägga antalet red ovisad e hemarbet ar e multipli
cerat med 600. E tt »hernarbet areå r. har med stöd av informationer från bransch en antagit s mot
sva ra 600 fabriksarbet ar etimmar.

Se även not på sid. 188.
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III. Trikåfabrikernas (arbet sställenas) fördelning på storle ks
grupper efter antal arbetare åren 1930 , 1935 och 1940

Ko mmerskollegium publicera r vart femte år i »Indust ri. uppgift er om
dels antal arbetsst ällen i olika sto rleksgrupper, mätt efte r antal arbetare,
och dels antal arbetare vid de t ill olika storleksgrupper hörand e arbets
ställena. På basis av dessa up pgifter lämn as nedan en kort redogörelse
för sto rleksfö rdelningen mellan arbetsställen inom t rik åindust rien åren
1930, 1935 och 1940. Såv itt kunnat utrönas har klassificeringen av före
t agen utförts efter samma gru nde r un der hela period en. Jämförelser mel
lan olika t idp unkter torde därför ge en relativt tillfredsst ällande bild av
utvecklingen.

I an t alet arbetare ha äv en s. k. övriga arbetare, d. v. s. t ra nsport-,
maskin arbet ar e o. dyl. inräknat s, däremot icke hemar betar e, vilka utgöra
ett betydande antal. E ndast arbe tsställen utöver en viss st orlek ha med
t agit s, va rigeno m de små företagens betydelse und erskattas. Av företag,
som bedr iva t illverk ning i industriell ska la, to rde dock något mera be
tydande antal icke vara uteslutet. Det relativa antalet hemarbetare va r
avsevärt mind re 1935 än 1930 och 1940.

Som t idigare omtalats har trikåind ustrien expa nderat sna bbt un der
1930-talet. Det redovisad e antalet arbe t are för här medtagna trikåfabri
ker ökade, liksom antalet arbetss tällen, med ungefär hälft en mellan 1930
och 1940. Antalet arbetare per arbetsställe har alltså va rit ungefär det
samma und er hela t idsperioden. Även den relativa fördelningen av arbets
ställen på olika sto rleksgruppe r har i sto rt sett förändrats tämligen lit et.

De abso luta förän drin garna av an tal arbetss tällen och arbe tare samt
antalet arbetare per arbetsställe fram går av nedan st ående tabell.

Antal arbetsställ en .
Anta l arbetare .
Antal arbetare p er arbetsställe .

1930

134
8002

60

1935

168

9672
58

1940

205

11 651
57

Som framgå r av diagram 46 på vidst åe nde sida äro företagen inom trikå
industrien av mycket olika sto rlek . Antalet arbetsställen med högst 50
arbetare utgjord e mer ä n t vå tredj edelar av totalan t alet arbetsställen. Sam
ti digt uppgick antalet arbetare sysse lsatta vid dessa arbetss tä llen till ej
mera än en femtedel av hela antalet arbetare . Aren 1935 och 1940 syssel
sat t e de olika st orleksgruppe rna arbetsställen, om man undantar den minst a
storleksgruppen (med högst 10 arbetare), i stort sett ungefär lika många
arbetare eller vardera i runt t al en femtedel av t ot alantalet. Avsevärda
förändringar i de tre stö rst a sto rleksgruppernas relativa betydelse in-
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Antal et a rbetsstä llen respekt ive
a rbeta re i proc ent av tota lanta let
ar betsställen respekt ive o rbetar e

50

40 1--- - - - - ------f

30

20

10

Arbetsstäl len

[ Arbet~re

-30 -3 5 - 40 -3 0 -3 5 - 40 - 30 - 35 - 40 - 30 - 35 -4 0

Arbetsstäl len med nedan stöende an tal a rbetare :,
-10 11-5 0 51- 100 101- 200 201- 500 501 -1 000

Diagram 46. Antalet arbetsstäl1en och antalet arbetare fördelat på arbetsstäl1en av olika
storlek (mätt efte r antal sysselsatta arbetare) inom trikåindustrien i procent av totalan
tal arbetsstäl1en respektive arbetare å ren 1930, 1935 och 1940.

f

träffade mellan 1930 och 1935. På grund av det jämförelsevis låga antalet
arbetsställen inom de båda största storleksgrupperna kunna dock starka,
huvudsakligen endast redovisningsmässiga förskjutningar äga rum, eme
dan ett litet fåtal arb etsställen förskj utits från ena t ill andra sidan klassi
ficeringsgränsen (500/501 arbetare) . Detta synes delvis vara orsaken t ill
förskj utningarna mellan de större arbetsställena 1930 och 1935, då det
relativa antalet arbetare i storleksgruppen 201-500 arbetare sjönk från
43 t ill 15 procent och antalet arbetsställen från 10 t ill 3 samtidigt som
antalet arbetsställen med mer än 500 arbetare steg frå n 1 t ill 3 och det
relativa antalet arbetare vid dessa från 8 till 22 procent av totalantalet
arbetare. Även arbetsställena med 101- 200 arbetare ökade emellertid
starkt i betydelse. Det relativa antalet arbetare fördubblades och antalet
arbetsställen steg med hälft en.

För att erhålla en klarare bild av utvecklingen har i diagram 47 nedan
de relativa förä ndringarna av antalet arbetare vid arbetsställen, tillhörande
olika storleksgrupper redovisats. Antalet arbetare under år 1930 i respek
tive storleksgrupper har satts lika med 100 och antalet arbetare 1935
och 1940 angivits i relation därtill .

Totalantalet arbetare steg 1930- 1940 med 45 procent. Som framgår
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Diagram 47. Antalet arbetare vid arbetsstälJen av olika storlek (mätt efter antal syssel
satta arbetare) inom trikåindustrien åren 1935 och 1940 i jämförelse med 1930.

Relat/vta/ : 1930 = 100.

av diagrammet har ökningen av antalet arbetare mellan 1930 och 1935
varit st örst för de stö rsta arbet sställena, vilkas arbe tarea ntal mera än
tredubblad es, medan en svag nedgån g ägde rum mellan 1935 och 1940.
Äve n antalet arbetare i sto rleksg ruppen 101- 200 ar betare öka de starkt
1930-1935 - när mare 2 1/ 2 gå nger - men har där eft er förblivit ungefär
oförä ndrat. I övrigt må endast observeras den ojämna ut vecklingen i
sto rleksgru ppen 201- 500 arbetare, för vilken anta let arbe tare mellan
1930 och 1935 sjönk till ungefär en t redjedel för att seda n fördubblas
1935-1940,

Som tidigar e framhå llits kunn a de redovisad e förändringarna ge en över
dri ven bild av de förän dringar, som verkligen ägt rum. Antalet sto ra
föret ag ä r nämligen så litet, att om ett eller ett par föret ag passerar en
redovisningsgrän s så kan de berörda sto rleksgruppernas ande l av total
a ntalet föret ag men också , ehuru i mindre utsträckning, av t ot ala an
t alet arbet ar e påverk as icke obety dligt .
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IV. Trikåindustriens distributionsstruktur och något om dennas

samband med produktionsstrukturen-

Efter en redogörelse för upp giftsmaterialet, und ersökningsperioden,
trikåfabrikernas uppdelnin g i delbranscher och undersökningens repr e
sentativitet för dessa följ a analyser av distributionsstrukturen för de
olika delbr an schern a var för sig.

Varj e an alys inled es med en kortfattad översikt över storleksfördel 
nin gen mellan företagen i delbranschen samt analysens repr esentativitet
för olika sto rleksgru pper av företag. I den därpå följand e analysen av
de i distributionsstrukturen för företagen ing åend e komponenterna be
röres äv en sambandet med produktionsstrukturen i den rin ga utsträck
nin g detta va rit möjligt. Efter en redo görelse för samvariat ionen mellan
olika komponenter kommenteras komponenternas sto rlek m. m. för de
olik a storleksgrupperna av föret ag var för sig eller parvis, då komponen
t erna stå i särskilt när a beroend e av varandra .

Analysen av varj e delbransch avslutas med en jämförelse mellan me
dian - och vägda genomsnittsvärden för olika komponenter samt en kort
fattad översikt över distributionsstrukturen för hela delbranschen betrak
t ad som en enhet.

i

L Uppgiftsmaterialet och undersökningsperioden
I,

Undersökn ingen bygger huvudsakli gen på svar erhå llna vid en rund-
fråga avs eend e förh ållandena 1938, för etagen med stöd av de textila or
ganisat ionerna . Därj ämte ha vissa upp gifter ur kommerskoll egii pro duk
tionsstatistik utnyttj ats - främst för kompl etterin gar av upp giftsmateria
let vid grupperingen av för etagen . De a nvända frågeformuläre n ha av
tryckts i appendix 1. Undersökningens representativitet behandlas i
samband med den följande analysen.>

Kapitel l , avdelning II och l II innehåller en redogörelse för de st atis
ti ska metoderna och huru dessa måst anpassas eft er de ibland bristfälliga
uppgiftern a, det ofta begräns ad e antalet jämförbara företag, som över
huvud taget existerar, samt kraven på anonymit et.

Samtliga lämnade uppgifter avse 1938. Som tidigare framhållits in
träffade en viss minskning av trikåindustriens produktion under detta
år jämfört med t idigar e år , då produktionsstegringen var tämligen be
t yd ande . En produktionsminskningen ungefärligen motsvarande nedg ång
av industriens försä ljning ägde med all sannolikhet rum. Denna ned
gå ng torde emellertid icke nämnvärt ha påverkat distributionsstruk-

1 Kapite l 1 innehåll er en kortfattad och kapite l 2 en t ämligen utförli g redogörelse för vad som
innefattas under dist rib uti ons- respektive pro duktionsst rukt ure n.

2 Se äv en appendix 2.
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turens utformning i annan mån än att st orleken av försäljningen per
kund av olika slag var något lägre än under närmast t idigare år.

Sambandet mellan distribut ions- och produkti onsstrukturen inom trikå
industrien har endast i mycket begräns ad utsträckning kunnat analyse
ras. Uppgift er om varusortimentets storlek finn as näm ligen enda st i
form av upp gift er angåe nde antal tillverkade va rus lag för olika föret ag
enligt industrikommissionens statisti k." Produktionen är i denn a up p
delad på ett i förh ållande till prod uktio nens differentierin g fåtal - fjor
ton - varuslag. Då huvudvaruområd et för respektive delbran scher
vanligen icke omfattar mer än ett varuslag i den till gängliga st atist iken,
angiver ant alet per föret ag tillverk ade varuslag endast huru mån ga ar
tiklar utanför det för respektive delbr an scher angivna huvudvaruomr åd et ,
som tillverk as. Någo n uppfattning om varusortimentet s sto rlek inom
huvudvaruområd et erhå lles däremot icke .

2. Trikåfabrikernas uppdelning idelbranscher

Tillverkningen inom trikåindustrien är uppdelad på ett mycket sto rt
antal företag med mycket olikartad produktionsinriktning (med häns yn till
de framställd a produktern as an vändningssätt hos den slut lige förbrukaren)
och av mycket olika sto rlek. Vissa företag t illve rka trikåvar or samtidigt
med garn och vävnad er. Antalet kombinerad e företag är emellert id litet.

F öretagen hav a i huvudsak eft er inriktningen av pr oduktionen upp
delat s i olika delbrans cher och dessa i sin t ur i st orleksgrupper efte r det
redovisad e tillverkningsvärdet för trikåvaror. I va rje grupp har alltså
samma nförts företag, vilkas produktionsinriktning och sto rlek är i möj
ligaste mån likartad . Fö retagen ha hänf örts till angivna delbranscher,
då enligt erh ålln a up pgifter den sammanlagda tillverkningen och för
säljningen i kronor räknat till min st två tredj edelar föll inom det för
delbranschen angivn a huvudvaruomr ådet .! På grund av upp giftsmateria
lets bri stfällighet har klassificerin gen i vissa fall varit svå r att genomföra .
De nödvändiga approximationerna syn as dock icke ha varit så betydande
att analysen äventyras .

De olika delbran scherna samt antalet företag och dessas samma nlagda
tillverkningsvärde fra mgå r av nedanståend e upps t älln ing. För överskå d
lighet ens skull ha delbran schern a samma nförts i ett min dr e anta l huvud
gru pper.

Homogenit et en i de olika delbranschern a och sto rleksgrupperna varie
r ar, som kommer att visas närmar e nedan, ganska av sevä rt, liksom hu
vudvaruomr åd et s sto rlek .

l I bilaga 1 t ill denn a avdelning har an givits de i ind ustrikommissionens stat isti k ingående
varuslagen.

2 Ang ående begrepp et huvudvaruområd e respektive va ruo mr åde , se kap it el 1.
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Företag, som huvudsak ligen till verka
- -h uv ud va ruom r åde» -

Antal
föret ag

Tillverkn ings

Tillve rknings- värde i pro~ent
.. d T av hela trik å-

va~ e mi J. industri ens t ill-
ronor verknings-

värd e

54
23
25

6

8
4

2

2

5
0, 5

4

32

1

100

7,4

3,7

1,6
2,1

3,9
0,4
3,5

46,6
20 ,1
21,4

5,1

28,3
0,8

87,0

88
52

16
20

36
17

13
6

13
5

8

14
7

158

Trikåvaror fö r damer och barn .
1. Underkläd er .
2. Strumpor .

3. Trikåytterplagg (jumpers, koftor ctc.) .

Herrtrikåvaror .
4. Un derkläd er .

5. Strumpor .

6. Trikåytterplagg (p ullovers et c.) .

Herr-, dam- och barntrikåvaror .
7. Un derkläder .

8. St rumpor .

9. Kombination a v 1-6 utom kombinatio-
nerna 1+4 och 2+ 5 (blandad tillverkning)

10. Trikåväv .
-----i-----e-------:-----

Summa I

Som fram går av t abellen faller mer än halva till verkningsvärdet för
trikåindustrien på företag tillverk ande hu vudsakl igen trikåvar or för da
mer! och ba rn, främst und erkl äd er och st rumpor, medan företag, som hu
vudsakli gen fra mstä lla herrtrikåvaror, spela en relativt und erordnad roll.
Föret ag med blanda d till verkning, d. v . s. företag, som fram ställa såväl
dam- och barn- som herrtrikåvaror äve nsom, ehuru i lit en omfattning,
and ra t rikåvaror (skurduka r, t rik åväv etc .) sva ra för icke min dr e än en
tredj edel av to ta la till verkningsvärdet. Däremot äro företag t illve rka nde
anti ngen underkläder eller strumpo r för herrar, dam er och barn (del
bran schern a 7 och 8) av relativt liten bet yd else med hän syn till bå de an-
t al och tillverkningsvärde. .

3. U t re dn ingens representativitet för olika delbranscher

I nedanstående tab ell redovisas utredningens representativit et för olika
delbran scher.

Utredninge ns representativitet to rde för trikåindustrien som helhet
kunna betraktas som t äml igen till fredsst ällande med hän syn t ill det sto ra
antalet föret ag i denna industri. Äve n en täml igen låg svarsprocent ger
uppgiftsmaterial frå n ett relativt st ort antal företag. De upp giftslämnande
föret agens t illverkning utgör närm ar e t re fjärdedelar av totalt illve rk
nin gen och deras antal närmar e hälften av samt liga företag. Re prese nta
ti vitet en är stö rre för de stö rre föret agen. Den försvagnin g av det stat is-
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Tillverkningsvärde Antal företag

för uppgifts- I

Delbransch samtli ga före- läm nand e före- som lämn at

tag mil jon er
tag i procent av

samt liga
uppgift i pro-

kronor samtliga före- cent av samt-
tags ttllverk- liga företag

ni ng svä rd e

F öretag tillverkande hu vudsakligen:

T r ikåvaror fö r damer oc h bar n 46,6 81 88 60
L Underk läder . . . . . . . . .. .. . . . . 20,1 73 52 58

2. Strumpor .. . . . . . .. . . .. . . .. . . 21, 4 88 16 63

3. Tr ikåytterplagg (jumpers, kof-
t or etc .) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 5,1 80 20 65

H er rtrikå varor .. .. .. . .. . . . ... .. 7,4 44 36 36
4. Un derkläder . . . . . ... .. . . . . . . 3,7 64 17 41

5. Strumpor . . . . . . . .. . . ... . . . .. 1,6 33 13 31

6. Trikåytterp la gg (p ullo vers et c.) 2,1 16 6 33

Her r -, d am- oc h barnt rikåvaror 3,9 - 13 -
7. Underklä der . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 - 5 -
8. Strumpor . . .. ... . . . ... . . . . . . 3, 5 - 8 -

9. Kom b ination a v 1-6 utom
k ombina t ioner n a 1+ 4 oc h

2+5 (bland ad tillverkning) 28,3 80 14 50
10. T r ikåväv . . . . .. . . . . . . . .. . .. 0,8 23 7 14

Summa I 87,0 I 73 I 158 I 47

tiska materialet som underrepresentationen av de mindre företagen in
nebär, kompenseras emellertid i vissa delbranscher i någon utsträckning
av det relativt stora antalet företag, med an i andra delbranscher analyse n
starkt försvåras eller omöjliggöres.

Undersökningens representativitet får anses tillfredsställande beträf
fande den mest betydande gruppen av trikåvaror - trikåvaror för da
mer och barn. . Däremot är sva rsprocenten låg för t ill övrig a grupper hö
rande delbranscher utom i fråga om delbransch 9, företag med bla ndad
tillverkning . R epresentativiteten för denna delbransch försämras emel
lerti d avsevärt av att ett företag starkt dominerar denna delbransch.

På grund av bristfälliga uppgift er ha icke alla företag, som besvarat
den ut sän da rundfrågan, kunnat medtagas i den si ffermässiga analysen.
Detta framgår av en jämförelse mellan ovanstående tabell och de tabeller,
som i första avsnittet av redogörelserna för respektive delbran scher när 
mare angiva undersökningens representativitet. Även upp gifterna för
de företag, vilka visserligen läm nat uppgift er men icke kunnat medtagas i
den siiierm åssiqa analysen, ha ofta kunnat utnyttjas i an alysen i övrigt ,
såsom också framgår av det följande.
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Delbrans cherna inom den grupp av föret ag, som huvudsakli gen till
verk a trikåv ar or för damer och barn , komma i det följand e att an alyseras
t ämligen utförligt liksom föret ag till verk ande hu vudsakli gen herrunder
kläder. Bet rä ffa nde sistnämnda delbran sch ha dock st ora svå righete r
uppst ått på gru nd av de synnerligen varierande företagsstorleka rna . De.
störst a företagen ha sålunda helt måst uteslutas i analysen. Bet räffande
övriga delb ran scher ha på grund av uppgift smat erial et s bristfällighet en
dast vissa »observat ioner» kunnat göras .

4 . D elbransch l: Företag tillverkande huvudsakligen trikåunderklä
der för damer och barn

A. F ö re tag e ns uppd elnin g p å s t orl ek s grupp er oc h und e r
sö k n i nge ns r epr e s entati vit et f ör d e s sa

Av samma nlagt 52 föret ag med drygt 20 milj oner kronors till verknings
v ärde ha 26 föret ag med cirka 12 miljoner kronors tillverkningsvärde kun
nat ,medtagas i den siffermässiga analysen. F öretagen ha uppdelats i t re
storleksgrupp er . Av sammanställningen nedan fra mgå r de olika st orleks
gruppernas andel av totala tillverkningsvärdet och anta let företag samt
hur [sto r andel av t otala till verkningsvärdet och antalet föret ag, som de.
sifferm ässigt analyserad e företagen representera .

Samtliga föret a g Siffermäs sigt analy serade för eta g

St orlek s- t illverkni ngsvä rde I i procent a v samtli ga
Tillverkning s I

för etag
grupp värde p er a bsolut

för etag milj.

I
antal

antal
kr.

miljoner a nde l i t illver kllings - I a nta l
k r. pr ocent värde

I I1 0,1 1,2

I

6 18 56 45 8
2 0,3 5, 4 27 20 53 50 10

3 0,9 13,5 67 14 70 57 8

1- 3 0,4 I 20,1 I 100 I 52 I 65 I 50 I 26

De t ill delbranschen förd a föret agens förbrukning av bomullsgarn utgör
drygt två t redjedela r av den to tala garnfö rbrukningen, av ullgarn kn appt
en ti ond el samt av natur- och konstsilkegarn ungefär en sjä ttedel, allt i
vikt räknat. De i analyse n medtagna företagens totala garn förbrukning
utgör ungefär t vå tredj edelar av hela delbr an schens garn förbrukning 
eller samma ande l som t illverkningsvä rdet. Även fördelningen av garn
förbrukningen på olika slag av garn är ungefär densamma som för hela
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delbranschen. Dock är de i analysen medtagna företagens förbrukning av
kon stsilke relativt något min dr e.

Tillverkningens inriktning på underkläd er av ull-, bomulls-, silke- och
konsts ilkega rn växlar för de olika sto rleksgrupperna . Föret agen i den
minsta st orleksgruppen förbruka övervägande bomullsgarn men också
relativt mycket ullgarn . Föret agen i den mellersta sto rleksgruppen för
bruka garn av alla slag i ungefär samma proport ioner som samtl iga före
tag i delbra nschen. Av kon stsilkegarn är dock åtgången förh ållandevis
ungefär dubbelt så st or som för hela delbranschen. Hälften av de i ana
lysen medtagna ti o föret agen i mellersta sto rleksgruppen förbruka huvud
sakligen konsts ilkegarn och hälften övervägande bomullsgarn . Den stö rre
relat iva förb ru kningen av konstsilkegarn i denn a sto rleksgrupp är alltså
icke jämnt förd elad på företagen. l den stö rsta sto rleksgruppen, slut
ligen, förbruka företagen olika slag av garn i ungefär samma proportioner
som samt liga föret ag. För samtliga företag i denna st orleksgrupp utom
två utgör förb rukningen av bomull sgarn den vida stö rre delen av total
förbruk ningen. Två tredj edelar av hela delbran schens till verkningsvärde
faller på denna st orleksgrupp .

Det ha r icke kunnat konstateras att distributionsstrukturen i någon
högre gra d påverkas av det i till verkningen ingående slaget av garn, vilket
ju i sin t ur inverk ar bl. a. på pri släget.

B . K ompon en t ern as s to r l e k för fö retage n
I e k s g r u p p e r n a'

a) Samvariationen mellan olika komponenter

d e o l i k a s t o r-

Vid sti gande föret agsstorlek öka r antalet kunder, försäljningen per
det alji st och grossist, försäljningen per försälj ar e och, av allt att döma
- ehu ru säkra upp gift er saknas - varusortimentets st orlek men olika
hasti gt och alla i långsammar e t akt än till växten av föret agets st orlek.
Någon samvariation mellan företagets st orlek och försäljningens förd el
nin g på det aljister och grossister eller tillverkningens fördelnin g på lager,
säso ng- och efteror der kan där emot icke kon stateras.

De relativa förändringarnas st orlek för olika komponenter fra mgå r
av vidståend e diagram och t ab ell, i vilka komp onenternas sto rlek ut
tryckts i relativtal med medianvärdet för respektive komp onenter i min
sta sto rle ksg ruppe n lika med 100. l bilaga 2 till denna avd elnin g har
å te rgivits sto rleken av samtliga komp onenter i ab soluta t al.

l I det följande i delta avsn itt an givna si fferup pgi fter avs e sam tliga m edianvärden. Dock har per
företag i hela de lbranschen i för ekommande fa ll vä gt genomsnitt (vägt aritmet iskt medium)
ang ivits - ann ars ovä gda gen omsn ittsvärde n (t. ex . antal kund er per företag) .

346



Index

2000

1000

800

600

400

200

100

Storleksgrupp 2 3
Försäljnings-'

värde

Index 100 = 73000 kr .'

(Respektive komponenters med ianvärde storleksgrupp 1 = 100 .)

2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3

Antal Antal Försäljning Försäljn ing Försäljning Försäljning
detaljister grossister per detaljist per grossist per de + gr per försäljare

70 15 300 kr . 1 800 kr . 1 300 kr. 48000 kr.

Diagram 48. Distributionsstrukturen för olika stora företag inom trikåindustrien. tillverkande huvudsakligen
I

trikåunderkläder för domer och barn 1. 1938. Halvlogaritmisk skala.

1 Storleke n av de olika in dextal en fram går av följ and e t ab ell :

Storleksgrupp
Ko m po ne nt

I I1 2 3

Salutill verkningsvä rde (,>förs älj ningsv ärde » . . . . . . . .. . ... . . 100 410 1370
Antal ku nde r: det alj ist er . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 100 300 570

grossis ter . . . . . . . . . . . . .. ... . . .. .. .. . . . . . . 100 130 600
Fö rsä ljningens sto rlek per: det alji st . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 100 330 530

gross ist . . . .. . . .. ... . . . .. . . . . . 100 200 310
de taljis t plu s grossis t .... . .. . .. 100 180 180

Fö rsä ljningens storlek per för sälj ar e . . . . . .. . . . ... .. . . . . .. 100 330 (450)



Av särskilt intresse synes vara den skilj aktiga utvecklingen av antalet
d etaljister och grossist er respektive försäljningens storlek per detaljist och
grossist. Den myck et betyd ande min skningen av grossist försäljningens stor
lek mellan de båda mindre sto rleksgrupperna (frå n 85 till 40 procent av
totala försälj ningsvärd et) och ungefär mots va ra nde ökning av det aljist
försäljningens relativa sto rlek har skett genom en mycket stark stegring
av såvä l det aljisternas antal som storleken av försäljningen per detaljist
medan samt idigt ökningen av antalet grossister va rit mycket liten, för
sä lj ningen per grossist där emot betyd and e. Företagen torde ha inriktat för
sä ljningen på antingen ett sto rt antal och relativt sto ra detaljister och/eller
sto ra sort imentsgrossiste r i stället för relativt små grossiste r. Ut vecklingen
m ellan de båda störr e sto rleksg rupperna kar akteriseras åte rigen främ st av
en synnerligen betydande ökning av antalet grossiste r. Ant alet relativt
stora grossister är begrän sat. I avsa knad av upp gifter om varusortimen
tets storlek kan icke bedöm as vilken inverk an förändringarna av varu
sortimentets storlek haft på försäljningsstrukturen . Att denna även i denn a
d elbransch är betydande, förefaller emellert id vara klart.

b) Komponenterna var tör sig

Uppgift er om varusortiment ets st orlek för de olika företagen saknas" Varuområdet
Ant~let tillverk ad e varuslag ger enda st en bild av varuområdets storlek storlek
(spridning) och icke av varusortimentets sto rlek beträffande huvudvaran
underkläder. Man syn es emellert id kunna förutsätta en viss t endens till
ök a t varusortiment vid ökad företagsstorlek, ehur u förh ållandena torde
variera mycket avsevä rt mellan olika företag.

Underkläder för damer och barn redovisas i produktionsstatistiken som
ett varuslag . I sammanst ällningen i bilaga 2 och 3 till denn a avd elning
a ngivna 2-4 till verk ad e va ruslag per företag innebär sålunda att fler
t alet företag i någon utsträckning äve n tillverk a andra varuslag än dam 
och barnunderkläder.

Antalet kunder är för varj e företag så sto rt att med all sannolikhet intet Antalet kun
företag för avsättning av en bet yd and e del av tillverkningen är bero ende der
a v en eller enst aka kunder. Det må fra mhå llas att de föret ag, vilka enligt
uppgift sålt hela eller den större delen av tillverkningen till en kund, van-
ligen till annan verksamhets gren inom samma ekonomiska enhet, icke med-
t agits i analysen.

Ehuru antalet kunder per företag givet vis, beroende på försäljningens
storlek och dess förd elnin g på detaljist er och grossiste r, varierar my cket
avsevärt, synas dock följande uppgift er angåe nde antalet kunder per före
t ag i olika storleksgrupper giva en ganska god uppfattning om storleks
ordningen av antalet kunder . Frapperande är det stora antalet kunder
även i de små, t ill min st a sto rleksgruppen förd a, företagen.
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F örsäljningsvärdeindex Detaljist Grossist

Storleks grupp 1 .
2 .

3 .
1- 3 .

100
410

1 370

(ge noms nitt) '

70
212

400
208

15

20

90
61

Försäljning- Den alld eles övervägande delen av försä ljningen ske r till detalji ster och
e~s ~ördelning grossister. Ett företag i den stö rsta storleksgruppen export era r en relativt
pa olika kund - b t dr k tit tkategorier O e y 19 van l .e .

Utmärkande för samtliga företag utom två är, at t av försäljningen till
handeln (detaljhandeln plus grossiste r) minst tre fjärd edelar sker antingen
t ill det aljhandeln eller till grossha ndeln. Den olika procentuella fördel
ningen av försäljningen på grossister respektive detaljist er in om respektive
storleksg ru pper är sålunda ett uttryck för att flera eller färre företag inom
dessa ha t yngdpunkten av sin försäljning förlagd på ant ingen detaljister
eller grossister. Försäljningen till det aljister och gross iste r syn es ske till
olika geogra fiska områd en - ibland dock till enstaka, mycket sto ra detal
jister även inom »grossist om r ådet». I något enstaka fall t ord e gränsen
mellan det aljist- och grossistförsälj ning även i viss mån gå efte r olika varu
slag och varukvantiteter.

Försäljningens procentuella förd elning på detaljister och grossist er var:

Försäljningsvärdeindex Detalj ist Grossist-

Storlek sgrupp l .

2 .

3 .

1- 3 .

100
410

1 370

(genom sn it t )

8
50

38

35

85

40
63
62

Försäljning- F örsäljningen såv äl per det alji st som per grossist ökar vid st igand e före
ens storlek per tagsstorlek. Ökningen är särskilt betydande mellan den minsta och mel-

k
kund i ?lika lersta st orleksgru ppen. Någon säk er t endens att föret ag med relativt liten

atego rrer
för sälj ning till viss kundkategori skulle ha hög försälj ning per kund i denna
kategori - och vice versa - kan icke iakttagas.

Försäljningen per kund i 1 OOO-tal kronor var:

. F örsäljningsv ärdeindex

Sto rleksgrupp l .

2 .

3 .
1- 3 .

100
410

1 370

(gen om snitt)

Det alji st Grossist
Detalj ist plus

grossist

0,3 1,8 1, 3

1,0 3,6 2, 3

l,f> 5,6 (2, 3)

l , l 5,0 2,2

i I d etta avsnitts t ab ell er över stor leke n av de individue lla komponen t erna ä ro de ang iv na

vä gd a geno ms n ittsvär de na just era d e m ed hänsy n till den v arie rande r epr esent ativi t et en i ana
lysen av olika st orleks gru p pe r.
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Den i förhå llande till huvudvaruområd ets storlek för de mindre för e
t agen mycket låga försäljningen per det alj ist och även per grossist synes
bero av båd e varusortiment et s relativt rin ga storlek hos mån ga företag
och det sto ra antalet handelsföret ag, som mås te sälja denn a arti kel 
ibl and i lit en utsträckning »vid sidan av» ett huvudsortiment in om ett
.annat områ de .

Fö rsäljningens sto rlek per försä lja re synes för denn a delbran sch påv er- Försäljning
k as därav att föret agens försälj ar e på grund av varu sortimentet s ringa e~s ~t?rlek pel

l k h o d d t f" h 011 d .. b l ti ll . k " förs älj ares to r e oc pa grun av e or a an evis rin ga e opp, var l III open
per dist ribu t ör och år uppgå, äv en sälja a ndra än respektive föret ags varor
eller ha anna n »ex tra-syssla».

E n t ydlig t end ens till starkt öka d försä ljning per försälj ar e vid st iga nde
försä ljning per kun d kan iakttagas. Fö rsä ljningen per försälj ar e utgjord e
i 1 ODD-t al kronor:

St orleksgrupp 1 .
2 .

3 .
1-3 .

Förs äljnings
värde index

100

410
1 370

(genomsnitt)

F örsäl jning
per försäljare

(48)

160
(218)
(288)

Som är att vän ta öka r försäljningsområd et s st orlek vid ökad företags- Försäljnings
sto rlek . Samtliga företag i den minsta storleksgru pp en med ett red ovisat områdets
tillv~rkningsvärde av högst 100000 kronor sälja endast på lokala mark- storlek
nad er, eget län eller egen landsända (närmaste 3-4 länen). Samtliga före-
tag med ett tillverkningsvärde av mer än 100000 kron or, d. v. s. de fem
största för et agen i den min st a st orleksgruppen, sälj a enligt uppgift över
h ela landet. Fyra föret ag i den mellersta och ett föret ag i den stö rsta
gru ppen sälj a dock ick e på Norrland.

Lagertillverkningen är för de flest a föret agen i alla storleksgrupper rela- Tillverkning
tivt obet ydlig. Den vari erar från O till 25 procent av tillverkningsvärdet. e~s fördelning
E n svag t end ens till öka d lagertillverkning vid st iga nde företagssto rlek p.~ lager, l
k an iakttagas i så måtto, att färre av de st örre än av de mindre för et agen :~::~~de:C l

ej alls eller end ast obetydligt tillverk a på lager. Till verkningen på säsong-
order utgör den alldeles övervägande delen av tillverkningen i alla sto rleks-
g rupper. Till verkningen på efte rorder är av un gefär samma sto rleksord-
nin g hos flertalet föret ag och uppgår till 10-20 procent av den t ot ala
t illve rk ningen.

Till verkningsvärdet på lager, säso ng- och eft erorder i procent av det
totala tillverkningsvärdet var:

S torleksgrupp 1 .
2 .

3 .

1- 3 .

Fö rs ä ljningsvä rd eindex

100
410

. 1 370
(genom snitt)

Lager Säsongorder E ft erorder

O 75 15
5 75 20
8 73 18

10 72 18
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C. Jämförelse mellan median- och genomsnittsvärden för
respektive komponenter samt dessas storlek för h ela del
b r a n s c h e n', b etraktad som en enhet

I den föregående analysen ha använts medianvärden såsom bästa till
gängliga typtal för angivande av olika komponenters storlek för de indi
viduella företagen i resp ektive storleksgrupper. I syfte att erhålla en upp
fattning om snedheten i fördelningen av de individuella värdena av re
spektive komponenter jämföres nedan de vägda genomsnittsv ärd ena
för respektive komponenter med motsvarande medianvärden. Därj ämte
lämnas en redogörelse för komponenternas st orlek för hela delbranschen,
betraktad som en enhet. I sistnämnda fall visas komponenternas storlek
av vägda genomsnittsvärden för de komponenter, som äro kvoter, och av
summan av komponenternas värden hos de i delbranschen ingående före
tagen för de komponenter, som icke äro kvoter.

Skillnaderna mell an medianvärden och genomsnittsvärden kunna bero
av många förh ållanden. Som framgår av kapitel 1, avdelning II, medföra
höga extrema värden i en serie högre genomsnittsvärden än medianvärden,
låga ext rema värden högre median- än genomsnittsvärden. Då såsom förut
framhållits, ick e sällan ett eller enstaka mycket stora företa g i en grupp
visa extremt höga värden för vis sa komponenter, komma genomsnitts
värdena ofta att ligga högre än medianvärdena . I allm änhet är dock för
delningen av värdena så symmetrisk att några betydande skillnader mellan
genomsnitts- och medianvärden för olika komponenter icke uppstå jämfört
med skillnaderna mellan värdena för komponenterna i olika grupper av
för etag.

Som framgår av tabellen på sid . 345 äro företagen i den största storleks
gruppen, som svara för två t redjedela r av hela delbranschens t illv erknings
värde, st arkare representerade i analysen än företagen i övriga storleks
grupper. Stora för etag äro sålunda överrepresenterade inom storleks
gr uppen .

H änsyn till denna snedhet i representativiteten har tagits vid beräk 
ningen av vägda genomsnittsvärden för hela delbranschen på så sätt att
den absolut a storleken av olika komponenter i den största storleksgruppen

l Det är icke möjligt att ge en bild av huru produktions- och distributionsst rukturen sk ulle
se ut om samtli ga företag i en st orleksg rupp eller i hela delbranschen sa mmansloges till ett före
tag. Bå de produktions- och distributionsstrukturen skulle, åt minst one på längre sikt, ändras
väsentligt , då de förändrade konkurr ensekonomiska förutsättningarna skulle medföra en helt
annorlunda föret agspolitik i åtsk illiga v iktiga avseenden.

2 I förek omm ande fall ovägda genomsnittsvä rden (t. ex. antal kunder per föret ag). Ovägt
genomsnitt för en kom ponent visar enda st summa n av de individu ella värdena dividerad
med anta let föret ag och icke - såso m v ägda genomsnittsvä rden - för kvoter summa n av
respektive värden för sa mtliga föret ag div ider ad med var andra. De p åverk as emellerti d av
värdena för samtliga företag i gruppen.
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omräknats så att dessa bliva lika stora som de skulle vara vid ungefär
samma representativitet som för övriga storleksgrupper.' Det visar sig
att skillnaderna mellan ick e justerade och justerade genomsnittsvärden
bliva förh ållandevis små. De överst iga icke tio procent utom beträffande
försäljnin gen per försäljare, för vilken det justerade genomsnittsvärdet är
närmare tjugo pro cent större än det icke justerade genomsnittsvärdet.

Skillnad erna mellan medianvärden och vägda genomsnittsvä rden äro
såväl för de olika st orleksgruppern a som för hela delbranschen icke större
än att den tidigare på grundval av medianvärden utförda an alys en nära
öv erensstämmer med en på grundval av genomsnittsvärden företagen
a na lys.

Enligt en utförd överslagsberäkning tillverka de 52 företagen i denna
delbransch cirka 150 olika varuslag. Av dessa utgöra 52 varuslag huvud
varor, underkläder för damer och barn, och övriga varuslag kompletterings
varor. Samma nlagda antalet detaljistkunder hos sa mt liga företag i hela
delbran schen kan upp skattas till knappt 8000 eller flera än totala antalet
»ren~dlade» t extildet alj affärer i landet oavsett delbransch. Åt skilliga av
dessa torde köpa från mera än ett för et ag i denn a delbran sch, men för
säljningen från denn a är antagligen icke obetydlig äv en till vissa icke
renodlade t extilaffärer. Också ant alet grossist kunder är mycket sto rt ,
ej mindre än knappt 3 000, innebärande att äv en om samtliga grossi st er
föra ide inom delbran schen tillverk ad e varorna, varj e grossist köp er från
i genomsnitt t vå till tre föret ag i denna delbran sch.

S. Delbransch 2: Företag tillverkande huvudsakligen dam- och barn

strumpor

A. F ö re tage n s uppdelning p å storleks grupper o ch und er
söknin gens r epresent ativitet f ör d es sa

Sexton trikåfabriker med ett sammanlagt tillverkningsvärde av 21 mil
joner kronor tillverka huvudsakligen dam- och barnstrumpor. Produk
tionen av andra varor än strumpor är helt obetydlig i t ill denn a delbrans ch
förda för etag. Även företag med blandad tillverkning (delbransch 9) fram
ställa emellerti d betyd ande kvantiteter strumpor.

Nedanst ående tabell visar de olika st orleksgruppern as andel av totala
tillverkningsvärdet och antalet företag samt hur st or andel av totala till
verkningsvärdet och ant alet företag de siffermässigt analyserade företagen
representera.

l Denn a »[ust erlng» av värdena med hän syn till snedhe te n har utförts eft er sam ma meto d som
tidigar e beskrivits i not 1, på sid. 301. Dä r anförda reservationer gälla även här.
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Sam t liga för et a g Siffermässigt a na ly sera de föret ag

Tillverknings -
i pr ocen t av sa m tliga

St or lek s- värde p er tillverkningsvä rde
företag

grup p föret ag absolut
m ilj . k r.

I

a ntal
a n tal

l
milj oner andel i tillVer knin gs-I an ta l

k r . procent vä rd e

O 0,04 I 0, 1 1 3 - I - -

1 0,4

I
3,5 16 8 54

I
50 4

2 3,5 17,8 83 5 94 80 4

0-2 1,3 I 21,4 I 100 I 16 I 89 I 50 I 8

Som framgår av t ab ellen v arierar tillverkningsvärdet avsevärt m ellan
o lika företag . De siffermäss igt analyserade företagen äro också ojämnt
r epresent era de. D en mi nsta storleksgruppen, som dock end ast sv arar för
e n obetydlig del av t otal a ti llverkni ngsv ärdet . har ej alls kunnat a naly 
sera s. I den största st orleksgruppen ä ro de stö rre föret agen något över
rep resen terad e.

P roportione rna m ellan förbruk ningen av olika slag av garn äro un gefär
desa mm a för de siffer mässigt a nalyserade föret ag en som för samt liga före
t ag in om delbransch en . I vikt räknat ut gör förbrukningen av bomullsgarn,
ka mgarn och silkega rn un gefär vardera en tredj edel av t ot alf örbrukningen .

P å gru nd av det låga a ntalet föret ag, som kunnat analyseras och på
g rund av den relat ivt stora sprid ninge n me lla n värdena för komponenterna
hos de ind iv idue lla för etagen kan en mera in gående ana lys icke utföras.
Nedan lämnade up pgift er om storl ek en av olika komponenter giv a dock
delv is en god bild av utvecklingstenden serna, emeda n skillnaderna m ellan
storlek en av k ompon ent erna i de båda storleksgruppern a äro avsevärda .

B. K o mp on ent ern a s s t o rl e k f ör fö re tage n i de o l ika s to r
l e k s g r u p p e r n a-

a) Samvariationen mellan olika komponenter

E huru, som ned an nä rmare k ommer att beröras, de redovisad e värde na
för å ts killiga k ompon en t er ick e kunna anses vara tillfredsst ällande repre
sentativa, sy nas dock vissa t ämligen sä kra utvecklingst end enser kunna
iakttagas. Försä ljning ens fördelning på detaljister och grossister förefall er
ick e variera med företagets storlek , liksom ej heller försäljningens storl ek
per detaljist . D ärem ot stiger antal et kunder och försäljningen per gros 
sist vi d stigande t illverk nings värde m en avsevärt långsamm are än vad till-

1 I det följande i detta avsnitt angivna siff eruppg ifter avse samtliga medianvärden. Dock har
per företag i hela delbran schen i föreko mmande fall vägt genomsnitt (vägt ar itmeti skt medium )
angivit s - annars ovägda genomsnittsvärden (t. ex. antal kunder per företag).
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verkningsvärdet väx er. I, örsäljningsområd ets sto rlek och tillverkningens
fördelnin g på lager, säso ng- och efterorder syn es icke vari era med före
t aget s sto rlek.

b) Komp onenterna var tör sig

Fö retagen i den mindre storleksg ruppen tillverk a endast eller prak t iskt Varuområdet
t aget endast strumpor och flertalet företag endast dam- eller ba rns t rumpor, storlek
medan föret agen i den stö rre sto rleksgrup pen även fra mställa små kvanti-
t et er andra varuslag .

Några uppgifter angående varusortimentet s sto rlek för strumpor finn as
icke .

Antalet k under är för varje föret ag så sto rt att man utan a tt känna Antalet kun
storleksförde lningen mellan dessa, kan utgå ifrån att int et företag för sin der
avsättning är beroend e aven eller ett fåta l kunder. Ant alet kunder vari e-
rar starkt mellan olika företag. E n t ydlig t end ens t ill kraftig ökning av
a ntalet ku nder vid ökat t illve rkningsvärde kan dock iakttagas.

På grund av den starka spridningen mellan antalet kunder äro de i bila
gorn a 2 och 3 till denna avdelning angivna värdena för antalet kunder
icke : representativa .

P raktiskt t aget hela försä ljningen hos samtliga analyse ra de företag sker Försäljning-
t ill detaljister och grossister. e~s f?rdelninl

Lik som i fråga om flertalet andra delbranscher inom t rikå industrien kan ka olika.kund
en markerad te ndens till at t tyngdpunkten i försäljningen ligger på antingen ategon er
detaljister eller grossister iakttagas. På grund av den låga representativi-
teten kan int e bedömas om stö rre föret ag i högre grad än små föret ag sälja
ti ll det aljist er eller grossister. De i bilagorn a 2 och 3 angivna vä rdena äro
icke representativa.

Äve n försälj ning ens storlek per kund i olika kat egorier varierar av se- Försäljnin g
värt mellan olika föret ag, dock icke i samma utsträckning som t idiga re ens storlek r e
nämnda komp onenter. Fö rsäljningen per kund är åts killigt stö rre ä~ för ~und i ?lika
sa mtl iga övriga delbra nscher in om t rikå indust rien. D etta torde bero på ategone r
de t höga inköpsvärdet per konsument och år.

Fö rsä lj ningen per grossist är genomgående mycket större än per detal
ji st. Försäljningens storlek per det aljist synes i sto rt sett va ra oberoende
av företagets sto rlek, medan försäljningens st orlek per grossist växer vid
s tiga nde föret agsst orlek.

Nedan angivna siffror angående försälj ningens sto rlek per kund syn as
a ngiva den ungefärl iga sto rleksordningen. Fö rsä ljningens sto rlek i 1000
tal kronor var:

Storleksg rupp 1 .
2 .

1-2 .

23-45600

F örsälj n in gsv är d eindex

100
710

(geno msnitt)

Detal jist

2, 5

2,2
2,3

Gr ossis t

18 ,6

29, 2

26 .0

353



Fö rsäljningsvärdeindex Lager Säso ngorder Ettero rd er-

100 O 85 10
710 8 83 10

(genomsni tt) 4 89 7

Storleksgrupp 1 .
2 ..
1- 2 .

För säljn ing- Fö rsä ljninge ns sto rlek per försä ljare har ick e redovis ats av de mindre före
e~s ~.t?rlek per t agen. För de stö rre föret agen är den mycket varierande men ligger van
försäljare ligen vid 400- 800 tusen kron or . Att döm a av sto rleke n av försäl jnin gen

per för sälj are sä lja försä ljarna i denna delbran sch i sto rt sett endast de
av de egna föret agen tillverk a de produktern a.

Samtl iga företag, äve n de minsta, red ovisa försäljning öve r hela land et.
Den alldeles öve rvägande delen av tillverkningen sk er på säsongorder.

E tt flertal företag ha dock äve n en ick e obetydlig tillverkning på efter
order. Fl ert alet sto ra företag redovi sa ocks å en begr än sad lagertillverk
ning.

Tillverk ninge ns förd elning på lager , säsong- och efterorder va r:

Försäljn ings
områdets
storlek

Tillverkning
ens förd elning
på lager, sä
song- och ef
t erorder

C. J äm f ör el s e m ell an m e dian- o ch ge no m s n i ttsvä r de n för
res p ek t ive kompon en t e r sa m t d es s a s storl e k fö r hel a d el
b r a n s ch e n-, bet r a k ta d so m e n e n he t

I den föregåend e analysen ha använts medi anvärden såso m bästa t ill
gä ngliga t yp t al för angivande av olika komponenters sto rlek för de indi
viduella föret agen i resp ektive storleksgru pper. I syfte att erhå lla en upp
fa ttning om snedheten i förd elningen av de individuella värdena av re
spekt ive k omponent er jämföres nedan de vägda genoms nitts v ärdena - för
res pekt ive komponenter med motsvarand e medianvärden. Därjämte
lämnas en redogörelse för kompon entern as sto rlek för hela delbran sch en ,
betraktad som en enhet. I sistnä m nda fall vi sas komponentern as storl ek
av vägda gen omsnittsvärd en för de komponenter, som äro kvoter, och av
sum man av komponenternas värden hos de i delbranschen ingående före
t agen för de komponenter, som icke äro kvoter,

Ehuru som framgår av t ab ellen på sid. 352 de siffermä ssigt ana lysera de
föret ag en äro olika representerad e i olika sto rleksgruppe r kan man dock
på gr und av de n st örre storleksgruppens dominerande inflytande - den
svarar för ick e mindre än 83 procent av hela delbransch ens tillverknings
värde - utgå ifrån att de v ägd a genoms nittsvärdena för delbranschen
un gefärligen övere nsst ämma med de vägda genomsnittsvärde na för st or-

l De t är icke mö jligt att ge en bild av huru produktions- och distributionsstruk t uren sk u lle
se ut om samtli ga företag i en storleksgrupp elle r i hela delbransche n sammans loge s t ill ett för e
t ag. Både produktion s- och distrib ution sstrukturen sk ulle, åt minst one på län gre sikt, ändras
väsentligt, då de förändrade ko nkur ren seko no miska för utsättningarna skulle m edföra en helt
annorlun da föret agspoliti k i åtskillig a v ik tiga avseenden .

2 I förekom mande fa ll ovägda geno ms ni ttsvärden.
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leksgrupp 2. Reservationerna för brist ande representati vit et för med ian
värdena gälla också, och i viss må n i ännu högre gra d, för vägda genom
sni ttsvärden .

Med häns yn t ill osäke rheten vid beräkningen av såväl median- som vägda
ge nomsnittsvärden äro av vikelsern a mellan dessa förvånans vär t små.
De äro dock betydande beträffande antalet kunder och försäljningens för
delning på olika kundkat egorier.

De sexto n företagen i denn a delbransch tillverka tillsamm an s ungefär
35 varuslag, varav cirka hälften eller 16 va ruslag utgöra st rumpor för
da mer och barn, som är sa mtliga företags hu vu dvar or. Övriga va rus lag
äro kompletterin gsvaror. Antalet detaljistkunder upp går enligt den ut
förda överslagsberä kni ngen till cirka 4 000 och a nta let grossist ku nder
till ungefär 600. Ehu ru antalet kund er i va rde ra kategorien är betydan de,
utgör de dock bara hälften av an talet detaljistkunder i föregående del
bransch, företag t illve rka nde huvudsakligen un derkläder för dam er och
barn , och en femtedel av anta let grossistk under i denna . Skillnaden mellan
de t vå delbra nscherna kan synas an märk ningsvärd. De n torde delvis
bero' på att föret agsenh et ern a geno msn itt ligt äro avsevärt större i här
behandlade delbransch (stru mpor) , men delvis också möjligen på att
det aljh an delsförsäljningen av strumpor för damer och barn är mindre
sprid d än försäljningen av underkläd er. Erinras må dock, att försä lj
nin gen av såvä l und erkläder som strumpor är mycket betydande även hos
föret ag med blan da d t illverk ning .

6. D elbransch 3: Företag tillverkande huvudsakligen yttert r ikåvaror

för damer och barn (koftor, jumpers etc.)

A. Fö re tage ns uppd elnin g p å s tor le ksg r u p pe r o ch und er
sö k n i nge ns r epr e s ent a ti vit e t fö r d e s s a

Tjugo föret ag med ett sammanl agt till verkningsvärde av ungefär fem
milj oner kronor ha fört s till denn a delbran sch. Äve n företag med blanda d
tillverkning fram ställa emellerti d yttertrikåvaror för dam er och barn,
va rför till delbrans ch 3 förd a företag endast tillverka en del av inom lan
det fram ställd yttertrikå för da mer och barn.

D e olika företagens tillverkningsvärde va rierar starkt. Hälften av samt
liga företag äro mycket små med ett tillverkningsvärde und ersti gande
150 000 kronor och ett samma nlag t tillverkningsvärde av endast t re kvarts
milj on kronor.

Sammanställningen nedan visar de olika storleksgruppernas ande l av
totala t illve rk ningsvärdet och antalet företag samt hur sto r andel av to
t ala till verkningen och antalet företag de siffermässigt ana lyserade före
tagen representera .
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Antalet kun
der

I
Samtliga för etag Siff ermässigt analyserade företa g

Storleks - t illv erkningsvärde
i pr ocent av sa m tliga

Tillverknings- föret ag
grupp värde p er absolut

för etag Imiljoner kr./

an ta l
anta l

milj . kr.
ande l i

I
tillverknings- I an ta l

procent värde

1 0,06 0, 6 12 9 58 56 5
2 0,2 1,7 33 8 57 50 4
3 0,9 2,8 55 3 - - -

1-3 0,25 I 5,1 I 100 I 20 I 27 I 45 I 9

Som framgår av tabellen har någon a na lys ick e kunnat utföras be träf
fa nde företagen i den största storleksgruppen , v ilka svara för över hälften
av tillverkningsvärdet. Även för övriga storleksgrupper är analysens
representativi tet ick e särskilt god .

B. Kompo nente rnas storlek för fö retagen i de o lika stor 
l e k s g r u p p e r n a-

Någon samvariation mellan försä ljningens fördelning på detaljister och
grossister och företagets storle k eller andra k omponent er kan icke konsta
teras. Antalet k under och försä lj ningen pe r försä ljare synes stiga minst
lika hastigt som företagets storlek (tillverkningsvärdet) . Försälj ningens
storlek per detaljist sjunker och försälj nin gen per grossist för blir oföränd
rad vid stigande t illverkningsvärde.

Yaruområdets Uppgifter om varusortimentets storlek saknas . Beträffande varuom
storlek rådets storlek må nämnas, att flerta let företags produk tion är begränsad

t ill två eller tre varuslag (koftor och jumpers) . Ett företag i vardera stor
lek sgru ppen har dock en relativt b landad t illverkning .

Antalet k under varierar starkt me llan olika företag. Det ökar starkt vid
stigande företagssto rlek . Samtliga företag redovisa ett så stort antal kun
der, att man uta n att känna storleksfördelningen m ella n dessa kan utgå ifrån
att intet företag för sin avsättning är beroende aven eller ett fåtal kunder.

Försäljning- Praktiskt taget he la försäljningen sker t ill detaljister eller grossister.
ens för delning Företagen sälja övervägande delen av si n tillverkning antingen till detalj is
på olika.kund - ter eller grossister. De i bi laga 2 t ill de nna avdelning re dovisade median
k ategorier värdena (100 procent av t ot alförsäl jningen t ill detaljister i den mindre

storleksgruppen och 33 procent i den större) ä ro icke representativa . De
visa endast att flera företag i den m indre än i den större storleksgruppen
sälja huvudsakligen till detaljister.

l I det töljande i della avsnili angivna si f ferup pg ifter avse samll iga m edi an värden . Dock har
per företag i hela delbranschen i förekommande fall vägt genomsnitt (vägt aritmeti skt medium)
an givits - annars ovägda genomsn ittsvärden (t. ex. antal kunde r per företag).
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Skillnad erna i försälj ningens storlek per kund i olika kategori er är o Försäljning
relativt små mellan de in dividuella företagen . Försäljningen per detalj ist ens s to.rle~ pe
.. . k .. tli t . d . d t ö t l k d f" "1' kund l ohkaar IC e ovasen 19 mm re l en s orre s or e sgruppen, me an orsaij - kat e orier
ningen per grossist är ungefär lika sto r i båd a sto rleksg rupperna . F ör- g
säljningens sto rlek per kund i 1000-tal kronor va r:

Förs äljn ingsvä rdeindex Detaljist Grossist

Sto rle ks grupp 1 .
2 .

1-2 .

100
300

(genomsnitt)

(1 ,0)

(0 ,6)

(0 ,6)

5,0
5,8
5,2

F örsälj ningens sto rlek per försälj are är relativt ofullst ändigt redovi sad . Försäljning
En tendens t ill st egrad försäljning per försälj ar e vid stigan de för etags- e~s ~t?rlek pe
storlek kan dock spår as. F örsäljningens storlek per försälj are var ung efär för säljare

t re gå nger stö rre i den stö rre än i den mindre sto rleksgruppen (eller i runt
t al 150 respektive 50 t usen kronor).

Alla före tag med un dantag för två i den minst a sto rleksgruppen, som Försäljnings
endast sälja lokalt, redovisa försäljning över hela landet , tre dock icke områdets

' N l d storlekpa ~ orr an .
La gertillverkning förekommer i mycket liten omfattning. Den allra Tillverkning

stö rst a delen av tillverkningen sker på säsongord er men tillverkningen på e~s f'ördelnin]
efterorder är betydan de för de st örre företagen . Var iationen mellan till - p.~ lager, h

sasong- oc
verkning på lager, säsong- och efte rorder för olika företag är icke st örre efterorder
än att nedan st åend e uppgifter utgöra ett gott mått på storleksordningen.
Tillverkningsvärdet s procentuella förd elning på lager, säs ong- och efter-
order var:

Försälj ningsvärdeindex Lager Säsongorder Ef terorder

Sto rleksgrupp 1 .
2 ." ..
1- 2 .

100
300

(geno ms nitt)

o
2

4

90
63
75

10
28
21

C. J äm f ör else m ell an median- och ge no m s n itt svä r de n för
r esp ek tive k om p onenter s amt d ess a s st orle k för h ela d el
b r a n s c h e n-, b etr aktad s om e n e n he t

l den föregåend e ana lyse n ha anvä nt s median värd en såsom bäst a till
gängliga typtal för angivande av olika komponenters storlek för de indi
viduella företagen i respektive sto rleksgrupper. l syfte att erhå lla en
uppfattning om snedhete n i fördelningen av de individuella vä rdena av

l D et är icke mö jlig t att ge en bild av huru produk tions- och distributionsstruktur en sk ulle
se ut om samtliga före tag i en storleksgrupp eller i hela delbranschen samm ansloges till ett före
t ag. Både produk tio ns- och dist ri bu ti onss truk t uren skulle, å tm insto ne på län gre sik t, än dras
väsentligt, då de förändrad e konkurrenseko no miska förutsättnin garn a sk ulle medföra en helt
annorlunda före ta gspolitik i åtskilliga viktiga av seenden.
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respektive komp onenter jämföres nedan de vägda genomsnittsvä rde na l

för respektive komp onenter me d motsvarande median värden. Därj ämte
lämnas en redogörelse för komponenternas sto rlek för hela delbra nschen,
bet ra ktad som en enhet. I sistnämnda fall visas komponentern as sto rlek
av vägda genomsnittsvärden för de komp onenter, som äro kvoter, och av
summa n av komponenternas vä rden hos de i delbran schen ingåend e före
t agen för de komponent er, som icke äro kvot er.

Genomsnittsv ärden kunna icke beräknas för hela denn a delbrans ch utan
endast för de två min st a st orleksgruppern a, emeda n de större föret agen
me d över halva tillverk nin gen i delbran schen icke kunnat siffermäss igt
a na lyse ras . Genomsnittsstorleken för de siffermäss igt ana lyse rade före
t agen in om de sto rleksgrupper. som kunnat bli föremål för en ana lys,
öve rensstämmer t ämligen väl med genomsnittss torleke n för samtliga före
t ag inom respektive sto rleksg rupper .

Avv ikelserna mellan medianvärden och genomsnittsvärden för kom
ponentern a i de båd a storleksg ru pperna äro bet ydande. Man erhå ller dock
på basis av genomsnittsvä rdena en bild av strukture n, som någorlunda
väl överensstäm mer med den bild, som erhå lles vid en ana lys av median
värdena .

P å grund av det bri stfälliga st ati sti ska materialet, varigenom bl. a.
ana lys av den mest betydande storleksgruppen av företag omöjliggöres,
kan inte ens en synnerligen ung efärli g överslagsberä kning över total
antalet tillverkad e varuslag och kunder i olik a kategorier utföras.

7. D elbransch 4: Företag tillverkande huvudsakligen herrunderklä
der av trikå

A. F ör eta g en s up pdeln in g p å s to rle ksg r u p pe r oc h under
s öknin g en s r epr e s entati vi t et f ör d es s a

Sjutton föret ag med ett sa mma nlagt tillverkningsvärde av när a fyra
milj oner kronor tillverk a huvudsakli gen herrunderkläder av trikå. Liks om
beträffande flertalet andra trikåv aror fram st ällas herr underkläder i be
ty da nde omfattning även av för etag med blandad tillverkn ing.

Fl ert alet företag i denn a delbra nsch äro till alldeles överväga nde del
inriktade på produkt ion av herrunderkläder; för t vå företag utgör dock
t illverkningen av herrunderkl äder endast två tredj edelar av t ot ala t ill
verkningsv ärd et.

Tab ellen nedan visa r de olika sto rleksgrup pernas andel av t ot ala till
ve rkningsvärdet och antalet företag samt hur stor andel av totala till
ve rkningen och antalet företag de siffermässigt ana lyse rade företagen re
pr esentera .

1 I för eko mmande fall ov ägda genomsnittsv ärden.
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Samtliga företag Siff ermässigt a na lysera de för etag

St orl ek s- till verkningsv ärde
i procent av samtliga

Tillverknings- för et ag
grupp v ärd e per abso lu t

företa g

Imilj on er kr. I
a ntal

an ta l
a nde l i till verknings- Imilj . k r .
p rocent värde

an ta l

O I 0,07 0,7 18 10 - - -

1 0,2 0,6 16 3 100 100 3

j
2 0,6 2,4 66 4 71 75 3

0-2 0,22 I 3,7 I 100 I 17 I 63 I 35 I 6

Som fr am går av tabellen är representativitet en för de sifferm ässigt
a nalyse rade företagen mycket olika för de olika st orleksgrupperna . Stor
leksgrupp Omed ti o företag, svarande för 18 pro cent av t ot ala tillverknings
vä rdet eller 700 tusen kron or, har sålunda ej alls kunnat ana lyseras. Där
em~t äro de övriga sto rleksgruppern a förh ållandevis väl representerad e
men det låga antalet företag medför betydande svåri ghet er i ana lysen,
va rs resultat bör bedömas med my cket stor försiktighet.

B. IK o m p o n e n t e r n a s st orlek för för et ag en
I

'l e k s g r u p p e r n a '
d e o l i k a s t o r-

På gru nd av analyse ns otillfredsställande representativitet och på grund
av de n mycket va riera nde st orleken av olika komponenter kan någon t ill
förlitlig ana lys av samva riat ionen mellan olika komponenter icke utföras .
En svag tendens kan kanske dock spåras till något öka d sto rlek för olika
k omp onent er vid stigande tillverkningsv ärd e. Ökningen är dock, i den
mån den är säk er, liten i förhållande till stegringen av företaget s sto rlek .

Uppgifter om varusortimentets st orlek för olika företag ha ej kunnat er- Varuområ de t
hållas utan enda st om antalet tillverkade va ruslag, varuområd et s sto rlek . sto rlek

I produktionsstatistiken redovisas herrunderkläd er som ett va ruslag . I
bilaga 2 till denna avdelning angivna 2- 4 tillverk ad e varuslag per före-
t ag i olika storleksgrupper betyd er att flertalet företag i någon ut sträck-
ning även tillverk a andra varuslag än herrunderkläd er.

Antalet kunder varierar avsevärt mellan olika föret ag men är för alla Ant alet kun

föret ag så stort att man även utan att känna storleksförd elnin gen mellan der

kundern a kan utg å från att intet föret ag för sin avsättning är beroend e
aven eller ett fåtal kunder.

1 I det fötjande i detta avsnitt angivna sif feruppgifter avse samtliga medianvärden. Do ck har
per före tag i hela delbra nsc he n i för ekommande fall vägt geno ms nitt (vägt ar itme ti skt medium)
angivits - an na rs ov ägda genomsnittsvärde n (t. ex. antal k under per företag) .
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(30)

10

(17)

E fterord er

(65 )

85
(73)

Sä so ngo rd er

(5)

5
(10)

La ger

100
310

(genomsnitt)

Försä ljn ingsvärdeind ex

Storl eksgrupp 1 . , " ,.
2 ..
1- 2 .

För säljning- Fö rsäljning föreko mmer endast till detaljis te r och grossiste r. Fö retagen
e~s ~ördelning sälja antingen den alldeles övervägande delen av till verkningen ti ll det aljis-
pa ohka kund- t II -t 'll . t D lik f" dl ' f" "1' . t ill likkat e orier er e er l gross is er. en o l a or e mngen av orsa Jrun gen l o l a

g kundk at egorier i de båd a sto rleksgrup perna innebär dä rför endast att flera
föret ag i den ena än i den and ra sto rleksgru ppe n haft övervägande för
säljning t ill endera kun dk ategorien. De i bilagorna 2 och 3 angiv na up p
giftern a äro därför icke representativa särskilt om hä nsy n t ages t ill det
lilla antal föret ag, som kunnat siffermässigt ana lyseras.

Försäljnin g- Även försäljninge ns st orlek per kund i olika kategorier vari erar mycket
ens storlek per avsevärt. Spridningen mellan de olika företagen är ungefär lik a sto r i
kund i olika b åd l t ' F " "1" t orlek det alii st Ti k '
k . a a w egonerna . < orsa jrungens s or e per e a JiS- igger om n ngategoner

600 kronor och per grossist omkring 2-4 tusen kronor. De i bilago rna
2 och 3 a ngivna siffrorna kunna icke a nses var a repr esentativa.

Försäljning- Försäljningens sto rlek per försä lja re variera r avsevärt mellan olika före
e~s ~t?rlek per tag. E n viss t end ens till stigande försäljning per försä ljare vid stiga nde
försäljare föret agsst orlek kan iakttagas. Den är ungefär dub belt så stor i den stö rre

st orleksgruppen som i den mind re . Försäljningens sto rlek per försälj are
(75 respektive 141 tusen kronor i de båd a storleksgruppern a) a ntyder att ,
åt minstone i viss utsträckning, försä ljarna även sälja and ra va ror än de
av före taget t illverka de eller möjligen ha annan »ext ra-syssla».

Samtliga föret ag redov isa försä ljning över hela lan det , ett dock icke i
Norrland.

Lagert illverkningen är obetydlig. Till verkningen på säso ngorder utgör
för samtliga företag t vå t redjedelar eller mera av tillverkningsvärdet.
Tillverkningen på efterord er är icke särskilt bet ydan de men dock avsevärt
stö rre än lagertill verkningen.

Till verkningsvärdets procentuella fördelning var:

Försäljnings
områdets
storlek

Tillverkning
ens fördelning
på lager, sä
song- och ef
t erorder

På gr und av att endas t ett litet fåtal företag kunnat siffermässigt ana 
lyseras, måst e upp giftsmaterialet anses va ra synnerligen osäkert . Det är
icke möjligt att genom en jämförelse mellan genomsnittsvärden och median
vä rden bilda sig någon säker uppfattning om event uell snedhet i förd el
nin gen av de indiv iduella vä rdena för de olika komp onentern a. De ut
rä kna de uppgift ern a visa emellertid, att skillna derna mellan geno msnitts
och medianvärden äro bet ydande. Uppgift smaterialet s bri stfälligh et för
hindrar även utförande avens ungefärli ga överslagsberäk ninga r av anta l
tillverkad e varuslag och antal kunder. Antalet detaljist kunder sy nes
emellertid v ara betyda nde, antagligen bet ydl igt flera än 2 000 och a ntalet
gross ist kunder är ungefär 500.
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8. Korta observationer beträffande delbranscher, vilka på grund av

uppgiftsmaterialets bristfällighet endast delvis kunnat analyseras

Delbransch 5: Företag tillverkande huvudsakligen herrstrumpor

Endast fyra företag med någorlunda jämn storleksfördelning ha lämnat
uppgifter. Av tretton företag med ett sammanlagt tillverkningsvärde av
1,6 miljoner kronor svara de tio minsta för mindre än en tredjedel av till
verkningsvärdet.

Tre fjärdedelar av försäljningen sker till grossister och återstoden till
detaljister med ganska små variationer mellan företagen. Försäljningen
per detaljist varierar så avsevärt att ingen typisk siffra kan nämnas; för
sälj ningen per grossist är av storleksordningen två tusen kronor.

Ungefär två tredjedelar av tillverkningen sker på säsongorder, åter
stoden i ungefär lika stor omfattning på lager och efterorder.

Delbransch 6: Företag tillverkande huvudsakligen herrytterplagg av trikå

Endast två mindre företag ha lämnat uppgifter. Av de sex företagen
i denna delbransch med ett sammanlagt tillverkningsvärde av 2,1 miljoner
kro'nor svara de tre minsta, ungefär lika stora, företagen för en fjärdedel
av totala tillverkningsvärdet; övriga tre alltså för tre fjärdedelar.

Försälj ningen synes till större delen ske till detaljister, i övrigt praktiskt
taget helt och hållet till grossister. Försäljningen per detaljist respektive
grossist är av storleksordningen 400 respektive 800 kronor. Den alldeles
övervägande delen av tillverkningen sker på säsongorder.

Delbransch 7: Företag tillverkande huvudsakligen herr-, dam- och barn

underkläder i kombination

Endast fem företag av ungefär samma storlek och med ett sammanlagt
tillverkningsvärde av drygt 400 tusen kronor tillverka huvudsakligen herr-,
dam- och barnunderkläder i kombination. Några uppgifter ha icke kunnat
erhållas för denna delbransch .

Delbransch 8: Företag tillverkande huvudsakligen herr-; dam- och barn

strumpor i kombination

Av de åtta företagen i denna delbransch med ett sammanlagt tillverk
ningsvärde av 3,5 miljoner kronor svara de fem minsta för mindre än en
tiondel av tillverkningsvärdet. Några uppgifter ha icke erhållits angående
denna delbransch.
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D elbransch 9: Företag med blandad tillverkning av trikåvaror

Fj arto n företag med sammanlagt t illve rk ningsvärde av drygt 28 mil
joner kronor ha hän förts till denna delbransch. Sju av företagen med ett
tillverkningsvärde av högst 110 t usen krono r ha till sam man s ett till verk
nin gsvärde av 400 tusen kronor. Av återstående sj u företag svarar ett
för den övervägande delen av tillverkningsvärdet.

E ndast t vå av de min dre företagen och fyra av de stö rre ha lämnat
uppgifter.

De mindre för et agen förefalla sälja praktiskt t aget ut eslutande till gros
sister. Fö rsä ljningen per gross ist är av sto rlekso rd ningen 1 500 kronor.
De n övervägande delen av tillverk ningen sker på säsongorder.

Bla nd de stö rre föret agen öve rväger försä ljningen till grossister men ett
par föret ag redovisa en relativt bet ydan de försä ljning ti ll det aljister. Fö r
sä ljningen per detaljist va riera r mycket avsevärt men un derst iger i allmä n
het ett t usen kronor. Fö rsä ljningen per gross ist är åts killiga gå nger stö rre .

De n alldeles öve rvägande delen av t illverkningen sker på säsongorder.
Lagertillverkningen är helt obetydli g.

D elbransch 10: Företag tillverkande hu vudsakligen trikåväv

Av de till denn a delbran sch förda sju företagen med ett samma nlagt
t illverkningsvärde av 0,8 miljoner kronor svara de fyr a mindre företagen
för endas t en femtedel av t illve rkningsvärdet. Övriga företag äro ungefär
av samma sto rlek. Uppgifts ma te rialet t illåter i övrigt icke några observa
tioner i denn a delbran sch.

Bilaga 1 (löpande nr 9).

F öretagens produktion ä r i industrikommis sionens s tat is t ik fördelad på följande
varuslag :

H errstrumpor
Damstrumpor
Barnstrumpor
Herrunderklä der
Dam- och barnunderkläder
Underklä der, ej spec.
Sockor och vantar (inklus ive sport

strumpo r)

Tröjor, gensare, herrvästar, slipovers,
overalls m. fl. sportartikla r

Koftor, jumpers, damvästar, jackor etc.
Blusar, klänningar och dräkte r
Ba rnöverp lagg (byxor, kostymer m. m .)
Badartiklar
Trikåväv (för avsalu)
Dive rse (sku r-, disk-, p utsdukar m . m.)

Uppgi fter an gående för delningen av produk tio nen på andra varuslag än strum
p or, underkl äder och trikåväv ha icke kunnat erhållas frå n åtskilliga företag.
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Di stribut ion s struktur en för v issa delbransch er ino m tr ikåi nd ustrie n 1938.

Samtliga uppgif ter äro medianvärden och avse endast siffermäss igt analyserade företag.

Bilaga 2 (löpande nr 10).

1 2 3 4 5 I 6 7 I S 9 I 10 I 11 12 13 I J1 I 15
T illvcrk- - - - --- - - -

nin gsvå rdc Försä lj- An tal pe r
F örsä ljn in gs vä rde ts

Anta l k u nd er Försäljning per k un d- Försä ljnin gDel b runs ch per före- pro cen tu ell a fördel - T ulvcrkn tn gsvärde ts pro cem u-
gt or tek s- n tngs - Ant a l t öre ta g till- per t öretc g " lOOO· tal kr. per rörsär- d in rörd elnin g pAt ag! milj. vä rde föret ag ve rkade

nin g p å
[ are 1 000-kr. grupp

Inde x va ru sla g! detal ji st I grossis t deta lj ist I grossis t d etal j ist I grosstsr I dc + gr tal k ronor lager Isäso ng ordcrj erterord er

Företag t illverkand e huv ud-
saklige n:

I. Trikåvar or för da m er
och barn

l. Underkläder . 0,1 l 100 8 2 8 85 70 15 0,3 1,8 1,3 (48) O 75 15

0,3 2 410 10 2 50 40 212 20 1,0 3 ,6 2 ,3 160 5 75 20
0,_ 3 1 370 8 4 38 63 400 90 1,6 5,6 (2,3) (2 18) 8 73 18

2. St rum por . . .. ..... . O,, 1 100 4 1 (20) (80) (:JO) (20) 2,5 18,6 - O 85 10

3,5 2 720 4 3 ,5 (48) (53) (n9) (73) 2,2 29,2 696 8 83 10

3. ytterplagg (kof lor,
jumpers etc.) . . . .. . 0,0 6 l 100 5 1,5 (100) (O) 35 14 (1,0) 5,0 (45 ) O 90 10

0,2 2 300 4 3,5 (33) (63) 30 0 28 (O,. ) 5.8 159 2 63 28

II. T rik åvar or f ör h er-
r a r

4. Underkläder . 0,2 1 100 3 2 ( 15) (85) (268) (25) (0,7) (2, 3) (1,8) (75) (5) (65) (30 )

0,6 2 310 3 4 (40 ) (60) (583) (12 6) (0,6) (4,3) (0 ,9) (141 ) 5 85 10

l Alla t ill respekti ve storleksgrupper förda föret ag, ej enda st de siffermässigt analyserade.
1 Vilka varuslag. som av ses, framgår av bil. 1 på sid. 362.
3 Företa g, vilka sakna försäljning ti ll viss kat egori och därför icke redov isa några kunder i denna kategori, ha utesluti ts vi d be

räkningen av medianvärdet för antal kunde r och försäljningen per kund i ifrågavarande kategori.



D is tribution s s truk tu r en för vissa d elbra n scher inom trikåindust rien 1938.

Samtli ga uppg ifter äro vägda geno msnitt respekt ive, i förekommande fall . oväg da genom snit t.

Bilaga 3 (löpand e nr 11).

1 2 3 4 5 I 6 7 I S 9 I 10 I 11 12 13 I 14 I 15

Tmvcrk - - - - - --- - -
ni n gsvä rd e f' ör sö lj - An tal per

F ör sä ljningsvärdet s Anlftl kund er F ör säljn i ng p er k und
Delb ransch pe r f ör e-

F ör sä lj ni n g T ill ver k ningsvä rd ets p rocentu-

S tor teks - ni ngs- An ta l företa g un-
procen t uella för d el- pe r företa g 3 1 OOO-ta l kr . per försä l- ella för de lnin g på

tHgl m il j.
gr upp vä rd e före t ag ver ka de

n tn g p å ja re 1 000 -
kr .

Ind ex var usla g! de ta lji st l gro ss is t d eta lj ist I gross ist I d et a lji st I gr ossist I d e + gr ta l kr onor la ger ISäSO ngOrcter l eftero rd e r

Före ta g t.lllverk ande hu vud-

sak ligen:

l. Trikå varo r fö r d a mer

och barn
"

l. Underk läde r .. .. . . . O, , 1- 3 ju s terad e' 52 2,9 35 62 208 61 1,1 5 ,0 2,2 288 l O 72 18

O,, 1- 3 26 3 ,0 35 63 23 1 66 1,2 5 ,4 2,3 235 9 71 20

0,1 l 100 8 2,5 29 68 122 36 0,3 1,S O,S (53) 7 65 2S

0,3 2 340 10 2,6 3S 54 204 41 0 ,9 4,3 1,7 I OS 9 73 18

0,9 3 1 392 8 4,0 35 65 34 9 129 1,6 6,8 (3,1) (352) 10 72 18
n

2. Strumpor .. . l, ' 1- 2 8 3,0 (36) (62) (432) (56) 2,3 26 ,0 1004 4 89 7

O,, l 100 4 1,5 (35) (45) (138) (30) 1,2 9,5 - - 8 85 7

3,5 2 904 4 4,5 (36) (6 4) (825) (90) 2,5 30,2 1 004 4 89 7

3. Yll erplagg (konor ,

ju mp ers etc.) . .... 0,14 1- 2 9 3,6 (48) (50) 189 27 (0,6) 5,2 1,1 115 4 75 21

0, 0 6 1 100 5 3,0 (69) (3 1) 134 14 (0,5) 5,0 (46) 7 82 11

0,2 2 286 4 4,3 (39) (58) 300 35 (0,6) 5,3 162 2 71 27

I I. Trikåv a r or fö r h e rrar

4. Underk lä der . O,, 1- 2 6 3,0 (40) (60) (425) (72 ) (0,6) (4,4) (1,3) (139 ) (10) (73) (17)

0, 2 l 100 3 1,7 (35) (65) 268 (39) (O, , ) (3,6) (1,0) (67) (5) (65) (30)

0,6 2 304 3 4,3 (41) (59) (583) (126) (0, 7) (4,7) (1, ') (178) 10 75 15

l Alla t ill respek tive sto rJeksgrupper förd a föret ag, ej endast de siffermäs sigt ana lyserade.

z Vilk a varuslag, som avses , fra mgår av bil. 1 på sid. 362.
3 Företa g, vilka sa kna försäljning till viss kategori och därför icke red ovisa några kunder i denna kategori, ha u teslutits vid ber äk-

ni ngen av väg da geno msn ittet för an tal kun der i ifråga vara nde kategor i.
4 Genom snittsvärdena i denna rad äro just erade med hänsyn t ill den var ier and e represent ati vit et en i nedan ang ivna stor leksgrupper.



Kap. 8. DEN SVENSI(A I(ONFEI( TIONS- OCH

SÖl\1NADSINDUSTRIENS STRUI(TUR

I. Sammanfattning

Liksom den svensk a trikåindustrien är den svenska konfektions- och
sömna dsindust rien synnerligen mångskiftande. D en anvä nda t ekniken
är dock icke lika olikart ad som i trikåindustrien . Alla fabriker utföra till
.sk är ning och sömnad av vä vna der, me n sömna den har mycket olika ka
raktär i olika delar av indust rien. Denna tillverkar ett mycket stort antal
plagg i ett stort antal material och i ett stort antal st orlekar. De tillver
kade varorn as anvä ndningssätt hos konsumenten är synnerligen skiftande
liks om strukturen hos den handel, som distribuerar de tillverkade varorna.

Den st arka het erogenitet en in om konfektions- och sömnadsindust rien
och !det mycket st ora antalet för et ag i denna - antalet av kommerskoll e
gium redovisade företag överst eg år 1938 500 - medför mycket st ora svå
righ eter att erhå lla en någorlunda verklighetstrogen och samt idigt över
.sikt lig bild av konfektions- och sömnad sindustriens struktur. En y tter
ligare svårighet för analysen har varit att uppgiftsmaterial et icke med
givit en kartläggning av produktionsstrukturen på samma sätt som skett
h eträffande ylle- och bomullsindustrierna .

Särskilt betänklig är avsaknaden av uppgifter om varusortimentets
:st orlek . Ett tämligen nära samband mell an vissa komponenter i distri
butionsstrukturen och i produktionsstrukturen, och då särskil t varusorti
m entets storlek, synes nämligen föreli gga - att döma av analysen av ylle
och bomullsindustriern as struktur och disku ssioner med branschm än .

Vid samtal med experte r inom bransch en har framkommit, att varusor
timentets storlek otvivelaktigt ökar vid växande företagsstorlek men icke
på långt när så hastigt som företaget s st orlek . Kanske mera än i någon
.anna n t extil industri syn as, med vissa undantag, de små föret agen vara
Inriktade på en mångsidig tillverkning i korta serier och de st ora, särskilt
de stö rsta , på fr amst ällning av relativt st andardiserad e varor i lån ga
:serier. Undant ag finn as dock.

Bland de st ora men icke de största för etagen för efaller det dock som
o m två olika principer ti llämpades vid ti llverkningen. Antingen medgivas
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inga eller mycket enstaka undantag från standardutförande enligt fabri
kens kollektion, som då vanligen är förhållandevis stor, eller inriktar man
sig på att efter kundernas önskningar vidtaga de (förhållandevis små) för
ändringar av utformningen av utförandet enligt den vanligen relativt be
gränsade kollektionen.

En annan möjlighet till variation av tillverkningen utgör de så kallade
måttbeställningarna, vilka hos vissa företag inom den tyngre konfektionen
äro av mycket betydande omfattning.

På samma sätt som beträffande övriga textila industriers artiklar ha
olika företags tillverkningar ofta olika »karaktär» oavsett kvalitetsskill
naden. Detta förefaller dock icke vara lika utpräglat som inom andra tex
tila industrier, och ett relativt litet antal större konfektionärer synes
kunna tillfredsställa en detaljhandlares behov av olika smakriktningar."
Integration i någon form med detaljhandeln är också inom den tyngre
konfektionen ojämförligt mycket vanligare än inom någon annan textil
industri eller del därav.

En stor del av den betydande ökningen av textilvarukonsumtionen
under 1930-talet försiggick samtidigt med och tog sig uttryck i en mycket
markerad ökning av konsumtionen av konfektionsvaror. Den inhemska
produktionen av konfektionsvaror ökade i samma takt som - eller något
hastigare än - konsumtionen därav. Behovet av konfektionsvaror täck
tes mot slutet av 1930-talet i stort sett helt och hållet av inhemsk produk
tion utom i fråga om hattar och mössor, av vilka en avsevärd import ägde
rum.

Produktionsutvecklingen var mycket olika för olika delar av industrien.
Produktionen av tyngre herrkonfektion liksom av skjortor och pyjamas
o. dyl. fördubblades i det närmaste under 1930-talet, produktionen av
dambeklädnadsartiklar mer än fördubblades, medan t . ex. tillverkningen
av arbetskläder steg relativt litet.

En även relativ ökning av tillverkningen i de lägre prislägena synes
ha ägt rum.

Produktionsökningen för konfektionsvaror har i stort sett skett samtidigt
med en motsvarande ökning av antalet företag - varvid antalet mycket
små och antalet stora företag stigit betydligt hastigare än antalet medel
stora företag.

Nedan lämnade uppgifter avse år 1938, som synes ha varit ett för den
expanderande konfektions- och sömnadsindustrien typiskt år.

l I fråga om de i plaggen ingående vävnaderna kan ett stort sortiment tillverkas utan större
svårigheter, då vävnadssortimentets storlek påverkar produktionen i konfektionsfabrikerna
relativt obetydligt.

2 Mätt som värdet av inhemsk produktion plu s nettoimport vid oförändrade priser under
respektive år. Konsumtionen av alla textilvaror avs edda för beklädnad steg under 1930-talet
med mer än en tredjedel.
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1. Totalproduktionens fördelning p å varugrupper och varuslag

P å gr und av de stora olik heterna mellan de av ko nfektio ns- och söm
nad sin dustrien t illverkade va rugru pperna och varuslagen kunna j ämf'örel
.ser mellan pro duktionens sto rlek i olika varugrup per och va ruslag endast
utföras med hjälp av tillverkningsvärdet (sa luti llverk ningsvärdet) .

Den totala tillverkningen av konfektions- och sömna dsa rtikla r uppnådd e
under å r 1938 ett värde av 250 miljoner kronor, varjämte hattar, mössor
och vi ssa specia larti klar fr amställdes till ett v ärde av ungefär 25 milj oner
kronor. Den ut an all jämförelse största varugrupp en med ett produktions
värde av mer än 100 milj oner kronor, varav dr ygt hälften utgjordes av
kompletta kostymer, va r herrkonfekti onen, d . v . s. kostymer, delar dä rav
och överplagg. Även damkon fektionen va r av betydande omfattning.
Dess t illverkningsvärde , som t ill mer än hälf t en föll på kapp or och ulstrar ,
var omkring 50 miljoner k ron or, medan till verkningsvärdet för all barn
konfek ti on stanna de vid kn app t 12 milj oner kron or.

Bland den lättare konfektionen , vars sammanlagd a produkt ionsvä rde
var cirka 60 mil jon er kron or, föll de n största delen eller närmar e 25 mil
joner kronor på skjortor och pyjamas. Efte r den na följde korsetter o. dy l.
med 8 miljoner kr onors tillverkningsvär de, sä ngk läder, för vilka tillverk
ningsvä rdet va r något lägre, sa mt kravatter, slipsa r o. dyl. med ett sam
manlagt till verkningsvärde av drygt 5 miljoner kron or.,.

P roduktionen av arbets- och överdragskläder, som är kvan titativt myc-
ket betydan de, had e endas t ett värde av un gefär 14 milj oner kron or.

2. Totalproduktionens fördelning p å olika grupper av företag

Närmare hälften av tillverkningsvärd et i konfektion s- och sömna dsin
du strien fa ller på för et ag, som hu vudsakligen till verka herrkonfekti on
d . v. s. kost ym er, överplagg o. dy l., och ung efär vardera en sjundedel på
föret ag tillverkan de huvudsakligen damko nfektio n respektive beklädnad s
a rt ikla r (damunderklä der, korset t er, skjort or och pyjamas o. s. v.) . Var
dera cirka sju procent av in du st ri ens t otala t illverk ningsvärde faller på
för et ag t illverkande huvudsakligen hattar och mösso r resp ektive ett myc
k et sto rt antal konfektion s- och sömnadsartikla r av olika slag, s. k. blan
dad t illverkning.

Ehuru ett bet yd ande antal föret ag finn es in om varje del av industrien
spela de stora företagen en mycke t betyd ande roll, dock icke lik a sto r som
in om bomulls- och ylleindust rierna . Av de 70 föret ag, som huvudsakligen
tillverka kostymer och öve rplagg, svara exempelv is de t olv stö rsta före
tagen för me r än hälften av hela tillverkningen , de 33 minsta för mindre
ä n en t iondel av denna; av 31 företag, som hu vudsakligen till verk a dam -
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kappor, sva ra de åtta största för tre fjärdedelar av tillverkningsvärdet , och
un gefär samma proportioner föreli gga beträffande da mklänningar och blu
sar; av 40 föret ag, som huvudsakli gen fra mställa skjortor och pyjamas
respektive hattar och mössor, svara halva anta let stö rst a företag för ung e
fär 90 pro cent av hela tillverkningsvärdet. Grän serna mellan industri och
hantverk äro emellerti d mycket svåra att dr aga, särskilt beträffande de
tre sist nä mnda delbrans cherna.

Föret agens sto rlek va riera r också avsevärt mellan olika delbranscher
och min skar , då delbranschens storlek (t ot ala tillverkningsvärdet) min skar.

3. Differentieringen av företagens produktion

Om differentierin gen av företagens produktion mätes eft er storleken av
produktionen per varuslag, d. v . s. arti klar med sam ma men relativt stora
anvä ndningsområ de såsom manskost ym er. gosskos tymer, skjortor och
pyj am as, visar det sig, a tt det st ora flertalet företag med den övervä
gand e delen av to talproduk tionen ha en t ämli gen specialisera d tillverkning.
De allra flest a föret agen inom t. ex. herrk onfektionsbranschen framställa
t vå a tre varu slag t ill 90 pro cent av tillverkningsvärdet, med an inom
damkonfektionsbrans chen det stora flertalet föret ag framställa ett eller
ett litet fåtal va ruslag till 80 pro cent av tillverkningsvärdet. Ett anta l
stora föret ag med mycket blandad till verkning finn es dock. Föret ag, som
ha blandad till verkning av herrkonfektion, sva ra sålunda för ej mindre än
en sjättedel av hela tillverkningsvärdet för herrkonfektion och föret ag,
vilka redovisa en blandad tillverkning av va rjeha nda slag av konfektions
och sömn ad sartiklar, redovisa un gefärli gen lika st ort tillverkningsvärde
eller sju procent av t illverkningsvärdet inom hela kon fektions- och söm
nadsindustrien.

4. Varusortimentets storlek och tillverkningsseriernas längd

I fråga om produktionens uppdelnin g på mod eller saknas dir ekta upp
gifter men att döma av uttalanden av brans chexp erter liksom av ett
st udium av antal till verkade mön st er i ylle- och bomullsindustrierna och
dessa industriers försäljningsstruktur, förefaller antalet använda väv
nadsmönster och -kvalitet er vara mycket betydande. Detta syn es sti ga
vid sti gande föret agsst orlek men i lån gsammare t akt. Antalet tillverkade
plagg per modell (alltså oavsett vävnadsmönstret) torde variera starkt
mellan olika företag beroende på olika försäljningspolitik. En tendens
till ökning av antalet plagg per mod ell vid sti gande företagsstorlek
synes finn as.
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5. Tillverkningen s fördelning på olika ordersla g och på olika delar

av åre t

Lagertill verkningen är öve r hu vu d taget obetydlig uto m i fråga om före
tag tillverk ande skj ort or och pyjamas respek t ive arbets kläder, för vilka
de n ut gör en sjättedel respektive en t redjedel av hela t illverk nings
värdet. Tillve rk ningen på säso ngorde r uppgår i stort sett t ill tre fjä rde 
delar av hela ti llve rkningsvärdet: något mera för lättare konfekti onsarti k
lar med undantag för nyssnämn da delbranscher och något mindre för
t yn gre konfektionsarti klar.

Till verkningen av t yn gre konfekt ion på säsongorder är betydligt lägre
för höga prisläge n, där t illverkningen på efterord er, va rav antagligen en
betyda nde del utgöres av s. k. måltkonfekti on, i stället är avsevärd,
ungefär 40 procent av hela t illve rk ningen. Till verkningen på efte rorder
uppgår i övrigt till ungefär en femt edel av hela t illverk ningsvä rdet u tom
beträffan de skjorto r och py ja mas samt arbetskläder, där den är avsevärt
mindre. Troligen är, i likh et med herrk onfekti on, t illve rkningen på efter
order relativt högre vid höga prislägen. Det sta tistiska materialet är emel
lertid för litet för att detta ska ll kunna kon st at eras.

Uppgifterna angående tillverkningens fördelning under olika delar av
året äro schema tis ka och därtill my cket bristfälliga .l Belastningsvaria
tio nerna sy nas växla starkt såväl mellan olika delbranscher som inom

I

samma delbransch . I fråga om herr konfektion förefa lla belast ningsvaria-
ti onern a un der olika delar av året va ra relativt begränsade för flertalet
föret ag och mindre för stora än för medelsto ra och små föret ag. Som ä
att vä nta är ti llve rkningen, mätt i vä rde, större under den största t ill
ve rk ningsm åna den på höst en än på våren. Tillverkningsv ärdet under de n
största tillverkningsrnån ad en under vå re n synes ut göra något såda nt som
en tiondel av det årliga ti llve rk ningsvä rdet , t illverkningsvärdet und er
stö rsta t illverkningsrnå naden på höst en mellan en åttondel och en niond el.
Belastningsvari ationern a äro således relativt små t rots lagertillverkningens
rin ga sto rlek.

Leveran serna äro icke utpräglat ojä mnare fördelad e under året ä n till
verkningen.

Uppgiftsma te rialet är mycket oti llfredss tä lla nde för övriga delar av
ko nfektio ns- och sömnadsindust rien. Man k an emellert id iakttaga unge
fä r samma t end enser för tyngre och lättare damk onfektion, ba rnk onfek
ti on äve nsom för skj ortor och pyjamas samt hattar och mössor som för
herrkonfekti on. Belastningens variationer under året synas dock i all
mänhet va ra något stö rre och fram för allt mera vä xlande mellan olika
föret ag.

l På grun d av up pgiftsmat eri alets bristf älli ghet ha belast ningsvari ationern a endast ku n nat
analyseras t äm ligen ytligt och ha en das t berörts här.
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köp från inhemska tillverkare. Uppgifts ma t erialet är dock mycket lit et
och bristfälligt beträffande denn a delbransch .

I fråga om föret ag tillverk ande hattar et c. är t end ensen omkastad.
De små företagen imp ortera icke mindre än hälften av sina råvaror, de
stora endas t dr ygt en ti ondel, de små företagen inköpa vardera en fjärd e
del av råvarorna från inhemska gross iste r och tillverk are, medan de st ora
företagen ink öpa fyra femtedelar av råvarorna från inhemska tillverk ar e.
D en stö rre importen hos de små företagen t ord e delvis bero på att dessa
inköp a halvfabrikat i stö rre utsträckning än de stora föret agen .

Beträffande föret ag till verk ande skjort or och pyj am as kan en relativt
större import iakttagas hos de små föret agen, som an skaffa ungefär hälften
av sina råvaror genom import och hälften genom inköp från inhemska till
verkar e. Motsvarande siffror för de medelstora och st ora företagen i
denna grupp är en femtedel och fyr a femtedelar. Orsak en till den större
import en hos de små föret agen tord e delvis vara att dessa s tillverkning är
mera inriktad på specialitet er och på högre prislägen än flertalet stora före
t ags, En reservation för uppgiftsmat erialets tillförlitligh et måst e emeller
ti d 'göras.

8. ~ntal kunder och försäljningen s st orlek p er kund och per för säl jare

Båd e försälj ningens st orlek per kund och antalet kunder v ari erar för
företag tillverk ande olika hu vudslag av konfektionsartiklar beroend e dels
på distributionsapparatens (handelns) utformning, vilken i sin tur på
ve rkas bl. a . av konsumtionsvanorna, och dels på konsumtionsvanorna
i och för sig. Därj ämte vari erar försäljningen per kund med en rad kom 
ponenter i strukturen.

Försälj ningen per kund minskar liksom företagens genomsnittsst orlek
vid sjunkande totalt ko nsumt ionsvärde för varuslaget eller gr uppen av
varuslag i fråga (min skande va ruområ de). Försäljningen ,per detalji st
uppgår exempelvis endas t till 300-600 kronor för hattar och mössor
respektive hängslen och krav atter, men till 4 000-5 000 kronor för
damklänningar, 3 000- 11 000 kronor för damkappor och 2000-1 5000
kronor för herrkostym er. Äve n om dessa t yptal äro i hög grad unge
färliga, syn as de dock visa en klar t endens .

Inom varj e grupp av föret ag kan en tendens till av sevärt öka d försälj 
nin g per kund vid ökad föret agsstorlek iakttagas . Ökningen av försälj
ningen per kund är i själv a ve rket för de mera betydande delbranscherna
utom damklänningar, skjortor och pyjamas samt hattar och mössor
mycket stark och betydligt st arkare än ökningen av antalet kunder.
Någon minskad stegringstakt för försäljningen per kund även vid starkt
st iga nde företagsstorlek kan icke iakttagas . Ökat motstånd vid ian språk
tagande av större del av marknad en kan därför icke konstateras på samma
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sätt som i fråga om ylle- och bomullsindustriern as försä ljni ng av väv
nad er.

Även försäljninge n per försäl jare stiger ungefär i oförä nd rad t akt även
vid en stark stegring av företagets storlek - un gefär parall ellt med för
sä ljnin gen per k und.

E huru enstaka företags andel av markn ad en icke är särskilt betyda nde,
är det dock a nmä rk ningsvärt att försä ljninge n per kund respektive pe r
för säl jare kan st iga så starkt vid stiga nde föret agsstorl ek - den är oftast
å tskilliga gå nger stö rre för de sto ra än för de små föret agen . Denna t en
dens kan iakttagas för näst an alla delbransch er i t extil- och beklä dnads
industrien men är sä rskilt utpräglad in om den »egent liga ko nfekt ionsin
du strien». Frågan är huruvida ick e denna utveckl ing måst e ses mot bak 
grunden av att föret agen öka sin tillverk ning vid ökade avsättningsmöjlig
heter, som kan sägas ha utgj ort en p rimär u tveckl ingsfaktor . Skulle i stället
ök ningen av t illve rk ninge n varit det primära - man har först ökat ka
pac iteten och seda n sök t a npassa försäljningen därefter - sy nes man med
hän syn till mark na dens t rots allt begrän sade st orle k kunn a vänta en
minskning av försä ljninge n per kund (eller minsk ning av stegringstakten)
vid stiga nde för etagsstorl ek - sä rskilt som va rusort imente ts t illväxt
sy nes vara rela tivt må ttlig. E n stö rre förs älj ning skulle nämligen nöd
vändiggö ra de nnas »utspridning- till ett stö rre antal och dä rmed mindre
kund er - antalet stora kunder är begränsat - och äve n till stora kun der,
som endast köp a en del av sor ti me ntet . I viss mån mot säges eme llertid
den na hypotes av det faktum att inom bekl ädnadsindustrien , t ill skillnad
frå n ylle- och bomullsindustrierna, ökningen av t ot al pr odukti on en i sto r
utsträckning skett genom en ök ning av antalet företag och endast i mindre
gra d geno m ökning av produktionen per företag.' I själva verket t orde
konsumt ion en av mån ga vik tiga grupper av konfek ti onsartiklar ha stigit
så hastigt under 1930-t alet att de »äldre fabrikerna i stor utsträck ning
inriktat sig på att tillfredsst äll a den av konsumti onsökningen föranledda
öka de efterfrågan fr ån de »gamla kun dern a». Nya fabriker ha i stället i
st or utsträckning sålt till nya kunder (ny startade butiker eller butiker som
börj at sä lja en viss grupp k onfektionsvaror). Härige nom ha skillna derna
i försä lj ningens storlek per k und sna rast accent uerats mellan fab riker av
olika st orl ek (och ålder). Både de ga mla fabrikerna och de gamla k un
derna ha haft de relativt stö rs ta expa nsionsmöjligheterna.

Som redan framhållits ökar in om flertalet delbranscher försäl jningens
sto rlek per kund m yck et hastigt - betydligt snabbare än antalet kun
der - vid växande företagsst orlek. Då sa mt id igt skillnaderna i storl ek
mellan för etag en i samma delbran sch ofta äro mycket bet ydande, före 
ligga synnerligen sto ra varia t ioner i försäljningens sto rlek per kund.
Medi an företaget i den minsta sto rleksg ruppen i delbra nsche n kost y mer

l Se härom vidare avs nitt 15 i kapi tel 4.
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och överplagg redovisade sålunda en försäljning per detaljist av mindre
än 2000 kronor men i den största storleksgruppen inemot 15000 kronor.
Samtidigt steg antalet kunder från 120 till ungefär 350. Inom delbran
schen företag tillverkande huvudsakligen damkappor steg försäljningen
per detaljist från cirka 3000 kronor till cirka 11 000 kronor, samtidigt
som antalet kunder ungefär fördubblades eller från närmare 100 till när
mare 200. Lägsta försälj ningen per detaljist och samtidigt det största
antalet kunder visade företag, som huvudsakligen sälja hattar och mössor.
Försäljningen per detaljist varierade mellan 300 och 700 kronor, antalet
kunder mellan 150 och 1 000.

Försäljningen per försäljare varierar med försäljningen per kund men
ofta icke i lika hög grad. I den största delbranschen, företag tillverkande
kostymer och överplagg, varierade den t. ex. från mindre än 200000
kronor i den minsta storleksgruppen till omkring 1 miljon kronor i den
största storleksgruppen. Försäljningen per försäljare var relativt liten i
flera delbranscher. Minst var den i delbranschen företag tillverkande
hattar och mössor, där den låg mellan ungefär 50000 och närmare 200000
kronor, och minst i förhållande till försäljningens storlek per kund i
delbranschen företag tillverkande huvudsakligen damklänningar.

Över huvud taget förefaller antalet kunder per försäljare vara lågt
och : vanligen, som är att vänta, minska, då försäljningen per kund ökar.
I d~n största delbranschen uppgick sålunda antal kunder per försäljare
till 1150 i den minsta storleksgruppen men endast till ungefär 80 i de
största storleksgrupperna.

Det sammanlagda antalet detaljistkunder för samtliga företag är mycket
stort i flera delbranscher. I den största av dessa, företag framställande
huvudsakligen kostymer och överplagg, uppgick totala antalet detaljister
till närmare 15000. Även om en viss del av produktionen i denna del
bransch försäljes till ett stort antal detaljister, vilka icke äro renodlade
konfektionsaffärer, är det uppenbart, att i genomsnitt varje konfektions
affär samtidigt köper från åtskilliga konfektionsfabriker i denna delbransch .
Antalet detaljaffärer, som huvudsakligen föra huvudvarorna inom denna
delbransch, överstiger sålunda sannolikt icke 1 000. Även inom många
andra delbranscher är det sammanlagda antalet kunder mycket stort.
Det uppgick exempelvis idelbransch 11, bestående av 40 företag till
verkande huvudsakligen skjortor och pyjamas, till 10 000 detaljister och
närmare 1 000 grossister.

9. Produktionens storlek per arbetaretimme

På grund av den heterogena produktionen inom industrien äro svang
heterna att mäta produktionens storlek per arbetaretimme mycket stora.
Ett försök har dock gjorts i fråga om manskostymer, damkappor och dam-
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klänningar. Det visar sig att någon tydlig samvariation mellan företagens
storlek och produktionen per arbetareti mme icke kan konstateras. Do ck
visa samtliga mycket sto ra företag, tillverkande huvudsakli gen mansk osty
mer respektive damkappor, bet yd ligt högre produktion per arbetaretimme
än flertalet små företag . Någr a små föret ag förefalla emellerti d ha lika
hög pr oduktion per arbet aretimme som de stora företagen . Vari ati onen i
produktionen per arbe ta ret imme mellan olika föret ag är relativt bet yd ande.
Den ligger ungefär femtio pro cent högre för företag med hög än med låg
produktion per arbet aret imme i fråga om man skostymer och hundra pro
cent i fråga om da mka ppor.

Företag, vilka hu vudsakli gen till verka damklänningar, redovisa från
tre till sju arbe ta re t imma r per pla gg. Något sa mba nd mellan produktionen
per arbe ta ret imme och föret agets storlek kan över huvud taget icke iakt
tagas; däremot en nära parallellitet mellan till verkningsvärde och antal
arbetaretimmar per plagg.

Den olika arbetsåtgån gen vid tillverkning av här behandlad e plagg
sy nes ganska mycket bero på olikhetern a i u tföra ndet särskilt i fråga om
klänningar. Up pgift sma terialet har icke medgivit någon kartläggning
av dessa olikhet er, som endas t delvis framgå av variati onern a i tillverk
ningsvärdet per plagg.

II. Konfektions- och sömnadsindustrie ns utvecklin g under
1930-taleP

1. Produktion och import

Produktionen av alla slag av konfektionsartiklar öka de mycket st arkt
under 1930-talet. Stegringen av produktionen va r betydli gt st örre än för
vävnad er. En icke obetydlig förskjutning av konsumtionen av t extilvaror
mot konfektionsvaror ägde rum.

Någo rlunda det alj erad redovisning av produktionen finn es först frå n
och med 1931. Tillverkningsvärdet för såväl herr-, dam- och barnkon-

l Samtliga i denn a avdeln ing lämnad e uppgift er äro hämtade ur kommerskollegii officiella
statist ik sa mt den av socialstyre lsen pub licerade »Löne stat. ist isk Årsbok», Någorlunda de talj e
rad produ kti onsst atistik , som dock även denn a är t ämligen sche ma ti sk, finn es först fr ån år 1931,
och uppgifter om im port och ex po rt fin nas endast uttryck ta i vikt och värde och äro alltså synner
ligen sch ematiska. P å gru n d av utrikeshandelns mycket ringa storlek p å detta områd e försämra r
dock detta icke m öjli ghet ern a att öv erblicka utvec klin gen alltf ör my cket. Av st örre betydelse
är o de synner lige n st ora svårigheterna att erhåll a en uppf attning om vad förändr ingar i kvaliteter
och utförand en av i statis ti ke n angivna varuslag bet yda lik som att få ett ens un gefärli gt mått
p å storleken av den t ot al a pro duk tionen på grund av dennas bet y dan de het erogenite t i fle ra av
see nde n.
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fektion som övrig konfektion visade någon uppgån g mellan 1929 och
1930 men sjönk und er 1931 ned till un gefär samma niv å som 1929.
Samti digt in träffade eme llertid en viss sä nkning av pri sern a på t extilva
ror . D elpost en beklädnad i levn adskostnad sin dex sjönk sålunda med fem
procent. I v ilke n omfattning jabrikspriserna på ko nfektions- och söm
nad sin du striens artiklar föllo kan icke bedömas men troligen va r prisfallet
stö rre än vad levn adskostnad sind ex visa r för detaljha ndelspriserna . Par ti
prisindex sjö nk sålunda för alla konsumtionsvaror mella n 1929-1931 med
drygt tjugo proce nt, medan generalindexet för levn ad skostnad ern a endast
sjö nk med ungefär åtta procent. Om man antager att fabriksp risern a på
k onfektionsartiklar sjönk med ungefär en ti ond el, skulle produktionen av
k onfektions- och sömna dsa rt iklar, i kvantit et er räknat, 1931 ligga på i runt
t al ti o procents högre niv å än 1929.

Som fram går av nedan ståend e tabell ökade produktionen av viktigare
ko nfekt ionsa rt iklar mycket väsent ligt under perioden 1931-19391 men
ökningen v ar mycket olika för olika arti kla r. Det må fr amhållas att en
jämförelse mella n värdeökningen och kv antit etsökningen icke visar pri s
utvecklingen, då vä rdeökninge n påverk as av såvä l pri sförän dringar som
av förändringar i kv alitet o. dyl.

, Procentu ell ök ning a v pro-

l duktionen 19 31-1 939
Varu slag

I kvan titet (st .) I värde

H err konfekt ion (huvudsak ligen "tyngre,,) . . ... . . . . . 85
K ostymer . . . .. . . . ... . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 120 96
Överplagg . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 34 51
Udd a pl agg . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . 190 294
Arbet s- och överdragskläde r . .. . . . .. . . ... . .. . . 28 10

Damkonfektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 110
Kappor, ulst rar o • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • 126 62
Bl usa r, kl ännin gar , överdr agskläder m. m . . . . . . . 230 190

Sk jort or och pyjamas . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 80 111

Produktionen av hattar och mössor etc . steg un der 1930-talet relativt
obetydligt .

Importen av konfektionsartiklar spelar förh ållandevis lit en roll. Netto
imp ortvärdet för konfektionsartiklar utgjorde under 1939 mindre än en
ti ond el av vä rdet av nettoimporten plu s inhemska produktionen dä rav .
Nästan hela importen utgj ord es av annat än ylleko nfekt ion. In förseln av
hattar, mössor o. dyl. var mycket betyd ande. Den utgjord e mot slutet
av 1930-talet ungefär två tredj edelar av den inh emska tillverkningen, i
värde räknat.

l Se ock så nästa sida, sista styc ke t.
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2. Produktionen s st orlek per arbetsställe och p er arbetaretimme sa mt

arbetskraften s sammansättning

Den starka produktio nsökningen har försiggått samtidigt med en bet y
da nde stegring av anta let för et ag och antalet arbetss tä llen. Antal ar bets 
ställen såväl som antal företag öka de un gefär i sam ma takt som t otal
produkt ionen. Det är emellert id omöj ligt att erhålla några säkra upp
gifter härom, emedan endas t företag utöver en viss st orlek redovisas i kom
merskollegii sta tist ik . Detta torde va ra av väsent lig bet yd else, emedan
antalet föret ag vid »redovisningsgränser» synes vara stort. I näst a avd el
ning (II I) beröres närmare utvecklingen av föret agsstorlekarna un der 1930
ta let.

Ett försö k har gjorts att ut röna inverka n av företagets ålder på före
t aget s sto rlek genom att jäm föra till verkningsvärdet för företag med
ungefär samma pro duktio nsinr iktning men av olika ålder. Det visar sig
emellert id att ingen t ydlig samva riation föreligger för de företag, som kun
nat undersökas , d. v . s. med hu vudsakli g tillverkning av kostym er och
överplagg , skjorto r och pyjam as respe ktive damklänningar.

Det må dock framhållas att av de föret ag, vilka enligt uppg ift börja de
sin verksa mhet 1928 eller sena re, 46 föret ag år 1938 had e et t till verknings
vä rde un derstigande och endas t fem ett t illve rkningsvärde överst iga nde
milj onen, medan av företag, vilkas verksamhet startades före 1928, 35
företag under 1938 had e ett till verkningsvärde und erstigan de och 24 ett
t illverkningsvärde överstiga nde milj onen. Tend ensen va r ungefä r den
samma för va rdera av de tre grupperna av und ersökta företag.

P å grund av ti digare berörda brister i redovisnin gen böra starka reser
va t ioner göras mot den utförd a an alysen. Den synes dock visa att äldre
företag i viss utsträckning äro stö rre än yngre företag men att en betyd ande
del av produktionsökningen und er 1930-talet uppkommit genom sta rta ndet
av nya företag . Understry kas bör också att sto ra felmöjligheter kunna
föreligga vid mätand et av för etagets ålder, emeda n upp gift er här om kunna
avse det år företaget ombildad es eller någon anna n enbart formell för
ändring vidtagits .

P å gr und av såväl det sto ra antalet hemarbetar e, vilket starkt försvå
rar uppskattningen av antalet arbe taret imma r, s.om svå righete rna att
mäta produktionens sto rlek är det icke möjligt att utföra någon mera
noggrann beräkning av förändringa rna av produktionens storlek per ar
betaret imme .

K ommerskollegium har i Komm ersiella medd eland en publicerat upp
gifte r om sömn adsindustriens produ ktionsvärd e un der olika år i 1935 års
priser. Detta st eg med 54 proce nt und er perioden 1931-1 935 och med
124 procent under perioden 1931-1939. Totalan talet arbetaret imma r, be
räknat med ledning av komm erskollegii uppgift er såsom summa n av a ntal
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timmar för egent liga fabriksarbet are och öv riga arbetare samt antal hem
a rbetare m ult iplice rat med t use n, steg under peri oden 1931-1935 med
41 procent och und er peri oden 1931-1939 med 89 procent. En ick e ovä 
sentlig starka re ök ning av prod uk ti onen än av a ntalet arbetaretimma r
har alltså enligt dessa up pgift er ägt rum särskilt un der senare hälft en av
1930-talet .

Några mera betydand e förändringar i arbet skraftens sa mmans ät t ning 
ha icke ägt rum i fråga om egent liga fabriksarbet are. Unde r hela peri oden
ut gj ord e antalet v ux na kvinnliga arbetare cirka 85 procent av samtl iga
ege ntliga fabrik sarbet are. Antalet arbetare under 18 år sjönk något , och
antalet v ux na manliga arbetare steg i mot svarand e grad. E n betydande
t illväxt av antalet hemarbet are redovisas. Ant alet av övriga arbetare ut
för da timmar mer än fördubblad es men ut gj orde dock 1939 ick e mera
än tre procent av sa mt liga arbetaret im mar.

E h uru så lunda i st ort sett ing a mera betydande förä ndringar i arbet s
kraft ens sa mmansättning ägt rum, är dock siffermateri alet i öv rigt så
osä ke rt att uppskattningen av »produkt ivit et ens» utveckling icke ska ll pres
sas för hårt. D els måste av naturliga skäl alla omrä k ninga r av produk
t ionsvärden und er olika år till et t visst års priser bli va ganska un gefärli ga
måt t på den producerade kva nt itetens utveckling under en period med
stark ök ning av produktionen och sto ra förändringar i dennas sa mman
sättning. De ls m åst e ber äkningen av antalet hem arbet aretimmar nöd
v ändigtvis bliva m ycket ap proximativ . Redovisni nge n av antalet hem
arbetare är i och för sig osäk er, vart ill kommer att antalet arbe t st immar
per hemarbet are endast kan gissningsvis upp skattas - det t orde variera
avsevärt mellan olika delar av in du strien lik som under olik a t idspe rioder.
Sv årigh eterna att jämföra hem arb et aretimmar med fabriksarbetaretimmar
äro också sy nnerlige n sto ra . Några säkrare hållpunkter för det t idigare
antagandet att ett »hem arb et areår» motsvarar 1 000 fa briksa rbet aretimmar
saknas alltså .

Slutligen må också fr amhåll as att ökninge n av produktionen per arbe
t aretimme till en del ick e to rde fr amkomma i den sta tistiska redovisningen,

l I industrist ati stiken (komm ersko llegium ) redovisas endast an ta let timmar för evid fabrika
tionen sy sselsatta arbe tare exklu siv e hernarbetarc» samt för »övr iga arbetare». Någon vidare
uppdelning på olika arb et arekate gorier finn es icke, en dast antalet arbetare i dessa.

F örändringar av arbetskraftens sam mansättning h a i det följ and e beskrivit s genom angi

vande av de relativa förändrin garn a i antalet arbet are i olika ka te gorier. Då skilln aderna i anta
let ar be t ar etimmar per år och arbetare mellan olika ka te gorie r voro i det n ärmaste lika stora
un der hela undersöknin gsperiode n (1 929~1939) ha r t ot ala an talet arbetarelimmar i olika katego
r ier förändrats i samma grad som ant alet arbetare. Uppgifter om an talet arbetareti mmar pe r
år för arbet are i olik a ka t egorier ha hämt ats ur Lö nestati stisk Årsbok . Dessa uppgifte r omfa tta
icke alla för et ag men syn as ha god representativite t. Antalet arbetareti mmar per år är ungefär
det samma för alla arbetareka tegorier. För arbetare under 18 år re dovisas doc k n ågot lägre
an tal ti mm ar per år .
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emedan den ägt rum samtidigt med en förbättring av plaggens utförande,
varigenom arbets åtgången per plagg ökat och därmed även förädlings
värdets andel av totala tillverkningsvärdet .

I det följande har 1938 valts som undersökningsperiod. Till skillnad
från övriga t extila industrier inträdde ingen avmattning av produktionen
inom konfektions- och sömnadsindustrien under 1938. Den pågående steg
ring en av totalproduktionen fortsatte, ehuru i långsammare takt än tidi
gare. 1938 synes emellert id vara ett tämligen typiskt förkrigsår för denna
i olika avseenden expa nderande industri, vars ökning av den totala pro
duktionen under 1930-talet var större än för någon annan textil industri.

Il.l. Konfektions- och sömnadsfabrikernas (arbetsställenas) för
delning på storleksgrupper efter antal arbetare åren 1930,
1935 och 1940

K ommerskollegium publicerar vart femte år i »Indust ri. uppgifter om
dels antal arbetsställen i olika storleksgrupper, mätt efter antal arbetare,
och dels antal arbetare vid de till olika storleksgrupper hörande arbet s
ställena. På basis av dessa uppgifter lämnas nedan en kort redogörelse
för storleksfördelningen mellan arbetsställen inom konfektions- och söm
nadsindustrien utom hatt- och mössfabriker åren 1930, 1935 och 1940.
Såvitt kunnat utrönas har klassificeringen av företagen utförts efter samma
grunder under hela perioden. Jämförelser mellan olika tidpunkter torde
därför ge en relativt tillfredsställande bild av utvecklingen.

I antalet arbet are ha även s. k . övriga arbetare, d. v. s. transport-,
lagerarbetare o. dyl. inräknats, däremot icke hemarbetare, vilka utgöra
ett betydande antal. Endast arbetsställen utöver en viss storlek ha med 
tagits, varigenom de små företagens betydelse und erskattas . Då gränsen
mellan industri och hantverk är mycket flytande i denna industri, är det
omöjligt att uppskatta huru mycket. De för etag, som bedriva tillverkning
i industriell skala men icke medtagits i statistiken, synas knappast svara
för någon mera betydande andel av hela produktionen." Det relativa
antalet hemarbetare har minskat starkt under perioden.

i K ommer skoll egii st at isti k omf attar i fråga om konfektionsfabriker och »ej sä rskilt n ämnda
sömnads fab riker » endas t för etag med min st 50 000 kronors årlig t t illverknin gsvärde eller m inst

10 arbetare, och i frå ga om övr iga t ill konf ektions- och sömna ds indus t rien hörande »dellndus t rier»
föret ag med minst 15 000 kronors tillverknin gsvärd e eller 4000 kr onors intjänt förädlingslön
eller minst 10 arbe t ar e. Ett icke obetydligt antal små för etag, oft ast p å grä nsen till hantverk,
fall a därf ör utanf ör statis ti ken och behandlas hell er icke i de nna utredn ing.

Enligt företag sräkningen 1931 utgjorde om sättnin gen hos för etag med högst tio person er sys
selsatta, vilke t en dast undantagsvis synes h a inneburit ett högre årligt till verkningsv ärde än

50 DUO kronor, 1-4 ' /2procent av totalomsättningen i olik a delar av konfektions- och sömnad s-
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[ Arbetsstöilen

L Arbetare

Antalet a rbetsstö lIe n respektive
arbetare i procent av tota lantalet
a rbetsstä llen respektive arbetare

50 r-- - - - - - - - - - - - - - ----- - - - --- - - - - ---- - ---,

- 30 - 35 -40-30 -3 5 - 40- 30 - 35 - 40-30 -35 - 40
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30 1---- - --- --1

40 r--- - - - ---f

20

ArbetsstölIe n med nedan st ående a ntal a rbe ta re :

- 10 . 11- 50 51- 100 101-200 201- 500 501-1000

Diagram 49. Antalet arbetsställen och ant~/et arbetare fördelat på arbetsställen av olika
stor:lek (mätt efter antal sysselsatta arbetare) inom beklädnadsindustrien i procentav total
antal arbetsställen respektive arbetare åren 1930, 1935 och 1940.

I

Som t idigare omtalats har bek lädnadsind ustrien expanderat mycket
snabbt under 1930-talet. Det redovisade antalet arbetare förd ubb lades
mella n åren 1930 och 1940. Antalet arbetsställen mer än förd ubblad es.
Antalet arbetare per arbetsstä lle sjönk avsevärt mellan 1930 och 1935,
trots den mycket stora ökningen av totalantalet arbetare, men har sedan
varit ungefär oförä ndrat:

1930 1\)35 1940

Antal arbetsst ällen .
Antal arbe tare .
Antal arbetare per arbetss t älle .

219
15 317

70

356
21553

61

508
31443

62

indu strien . Fl ertalet företag i denna st orleksklass torde em ellertid närmast driva hantverksrö
relse och ha re dovisats såsom hantverk , vilket är av betydande omf attnin g.

Industrikommissionen utlämn ade 1943 inköpslicen ser för vävnader för tillverkning av anna t
än individuellt beställda plagg till bl. a . cirka 750 »k onfek t.ions - och sörnnadsfabriker» samt 30
»korset tf abriker». 256 res pekt ive 14 för etag av samma typ äro upptagna i ko mmerskollegii
st atis ti k enligt ovan angivna grunder. Även om förh åll andena för ändrats åts killig t mellan 1938
och 1943 giva dock de stora skillnaderna i antalet redo visad e för etag en god uppfattning om det
synne rlige n st ora antalet små före tag, vilk a ick e äro repr esenter ad e i denna utredning. Dera s
konfektiollstillverkning synes emellertid vara relati vt obetydlig.
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Diagram 50, Antalet arbetare vid arbetsställen av olika storlek (mätt efter antal syssel
satta arbetare) inom beklädnadsindustrien åren 1935 och 1940 i jämförelse med år 1930,

Relat ivtal : 1930 = 100,

Av diagra m på sid , 377 framgår att arbetss tä llena äro av mycket olika
sto rlek . Antalet arbet sställen med högst 50 arbetare utgjord e cirka två
tredj edelar av t otalantalet arbetsställen - något mindre 1930 och något
mera 1940. Samtidigt uppgick antalet ar betare sysselsatta vid dessa ar
bet sställen till ej mera än en femtedel av hela antalet arbet are. Den mest
betydande storleksgruppen arbetsställen i fråga om antalet arbetare ut
gjordes av arbetss t ällen med 201- 500 arbetare, men äv en den när mast
min dr e sto rleksgruppen (101-200 ar betare) var bet yd and e, Den sena res
bet yd else har dock starkt minskat. De mycket sto ra arbetss tä llena , med
mer ä n 500 ar bet are, voro mycket få och ej särskilt bet yd and e med hän
syn till anta let arbetare , Deras betyd else har dock vuxit myc ket starkt.

F örskjut ningen mellan de olika storleksgruppern a av arbe t sst ällen är,
som framgår av diagra mmet, ganska betydande för de större storleks
gru pperna , De min st a sto rleksg ru ppernas relativa betyd else har vuxit
något. E n fallande t end ens såväl i antal arbetsställen som i an ta l arbe
t ar e rä knat kan iak ttagas för de båd a mellerst a sto rleksgrupperna . Den
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ä r em ellertid ganska svag för den mindre av dessa men mycket stark
för den stö rre . De t vå största sto rleksg ruppe rna av arbetsställen vi sa en,
ehuru icke en hetl ig, ökning av sin andel av totalan t al arbet are men un ge
fä r oförän drad andel i antal arbet sställen . P å grund av det jämförelse
vis låga antalet föret ag i de båda största sto rleksgruppe rna kunna starka
huvudsakligen endast redovisningsmässiga för skjutningar inträff a, eme
dan ett lit et få tal arbets ställen förskjutits fr ån ena till an dra sida n klassi
ficeringsgrä nse n (500/50 1 arbetare) .

Fö r att erhålla en klarare bild av utvecklinge n har i vidstående dia
gra m de relativa förändringarna av det absoluta antalet arbetare vid ar
hetsst äilen. tillhöran de olika sto rleksgrupper, red ovisats. Antalet arbe
tare und er år 1930 i res pekt ive sto rleksg ruppe r har sa tts lik a med 100 och
antalet arbetare 1935 och 1940 angivits i relation därtill.

Som fr am går av diagrammet har ök ningen av a nt alet arbetare mellan
1930 och 1940 va rit stö rst för de mind re och de stö rre arbetss tä llena . me
da n de medelstora föret age ns andel i in du strien minskat . De större ar
be t sställena svara för nästan hela ökninge n i abso luta tal av antalet ar
het~re 1935-1940. Även de mindre redovisa emellert id en betyd ande
relativ ök ning . Ingen storleksg ru pp red ovi sar minskat antal arbet are.
De~ sto rleksgrupp , vars relativa bet yd else falli t m est (me d 101- 200 ar
betare sysselsa tta), har ökat antalet a rbetare relativt litet eller med en
fjärded el 1930-1940. Särskilt stark var ökninge n 1935-1940 av antalet

I
arbet are i den största storleksgru ppen. Detta var 1940 mer ä n t re gå nger
så st or t som 1930 men svarade dock ick e för me r än 16 procent av to 
t alantalet arbetare . Som tidigare fr amhållits kunna de redovisad e för
ä nd ringarna ge en öve rdrive n bild av de ve rk liga förändringarna.

IV. Konfektions- och sömnadsindustriens distributionsstruktur
och något om dennas samband med produktionsstrukturen-

E fter en red ogörelse för upp giftsm aterial et, undersökningsp eri od en,
konf ektions- och sömna dsfabrike rnas upp delning i delbran sch er och un 
dersök ninge ns representativitet för dessa följa a na lyser av distributions
strukturen för de olik a delbranscherna var för sig.

Varje analys inledes med en k ortfattad översikt över sto rleksfö rdel
nin gen mellan företagen i delbransch en sa mt red ogörelser för ana lysens
representati vitet för olika sto rleks gruppe r av föret ag och hur sto r del av

l Kapite llinnehäller en kortfattad och kapitel 2 en t ämligen utförlig redo görelse för va d som

innefattas un der dist ri butions- r espek ti ve produktionsstr ukturen. E n my cket st ark t ko nce n
t rerad sam ma nfa t tning ä te rfinnes i kapitel 3.
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tillverkningen av huvudvarorna i de olika delbranscherna, som föll på
företag inom respektive utom dessa. l den därpå följande analysen av
de i distributionsstrukturen för företagen ingående komponenterna be
röres även sambandet med produktionsstrukturen i den ringa utsträck
ning detta varit möjligt. Efter en redogörelse för samvariationen mellan
olika komponenter kommenteras komponenternas storlek m. m. för de
olika storleksgrupperna av företag var för sig eller parvis, då komponen
terna stå i särskilt nära beroende av varandra.

Analysen av varje delbransch avslutas med en jämförelse mellan me
dian- och vägda genomsnittsvärden för olika komponenter samt en kort
fattad översikt över distributionsstrukturen för hela delbranschen, betrak
tad som en enhet.

l slutet av denna avdelning återfinnas vissa observationer om huvud
sakligen försäljningsvägarna i ett antal delbranscher, vilka på grund av
uppgiftsmaterialets otillräcklighet icke kunnat analyseras i övrigt.

1. Uppgiftsmaterialet

Undersökningen bygger huvudsakligen på svar erhållna vid en rund
fråga avseende förhållandena 1938, företagen med stöd av de textila or
ganisationerna. Därjämte ha vissa uppgifter ur kommerskollegii pro
duktionsstatistik utnyttjats - främst för kompletteringar av uppgifts
materialet vid grupperingen av företagen. De använda frågeformulären
ha avtryckts i appendix 1. Undersökningens representativitet behandlas
i samband med den följande analysen.

Avdelning II i kapitel 1 innehåller en redogörelse för de statistiska me
toderna och huru dessa måst anpassas efter de ibland bristfälliga uppgif
terna, det ofta begränsade antalet jämförbara företag, som över huvud
taget existerar, samt kraven på anonymitet.

Uppgifter om varusortimentets storlek för konfektionsindustrien finnas
endast i form av uppgifter angående antal tillverkade varuslag i kom
merskollegii statistik. Produktionen är emellertid i denna uppdelad på ett
i förhållande till produktionens differentiering litet antal -76 - varuslag. l

Då huvudvaruområdet för respektive delbranscher vanligen icke omfattar
mer än ett eller ett par varuslag enligt den tillgängliga statistiken, visar
antalet per företag tillverkade varuslag endast huru många varuslag. utan
för det för respektive delbranscher angivna varuområdet, som tillverkas.
Någon uppfattning om varusortimentets storlek inom huvudvaruområdet
erhålles alltså icke, då uppgifter saknas om antal modeller etc. av varje
varuslag.

l I bilaga 3 till denna avdelning återfinnes en förteckning över av kommerskollegium redo
visade varuslag.
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2. Konfektions- och söm n a ds fa br ikernas uppdelning idelbranscher

Tillverkningen in om konfektion s- och sömna dsind ust rien är upp delad
p å ett m ycket sto rt antal företag med sy nnerligen olika rtad produ ktions
inriktnin g (med hänsyn till de fr amställda p rodukternas anvä nd nings 
s ätt hos den slut lige förbrukaren) och av myck et olika storl ek.

Företagen ha efter inriktningen av produktionen me d hän syn till pro
d ukternas användning hos den slutlige förbrukare n (konsumenten) upp
d elats i olika delbran sch er och dessa i sin tur i storleksg rupper. H äri
ge nom ha i varje grupp samma nförts företag, vilkas sto rlek och produk
tion sinriktning är i mö jligast e mån lik artad. I den stö rsta delbra nsche n,
för etag tillverk and e huvudsakligen kostymer och överplagg, ha för et agen
även uppdelat s efter tillverkningens försä ljningsvärde per plagg, »p r islä ge».

Fö retagen ha hänförts t ill an givn a delbransch er, då enligt erhå llna
up pgifter den sam manlagda tillverkningen och försäljningen, i kronor
räk na t, till minst t vå tredj ed elar föll in om det för delbra nsc he n a ngiv na
v arnomr ådet. H omogenitet en i de olika delbransc herna och storl eks
grupp erna varierar naturligt nog ga nska avse värt. Huvudvaruom råd et s
storle k är också olika för olika delbr anscher. F ör det st ora flertal et före
t ag 'ut gör p rodukti onen av art ikla r in om det för delbran sch en angivna hu
v udvaruornr ådet avsevärt m era än två t redj ed elar av hela tillverknin gs
värdet . Delbran sch ern a i konfektions- och söm nadsindust rien äro betyd
ligt :me ra ren odlad e ä n flertalet delbransch er i bomulls- och ylleind ust ri
erna .

De olika delbranscherna sa mt antalet föret ag och dessas sa mmanlagda
tillverkningsvärde fra mgår av t ab ellen på nästa sida , som i likhet med
hela avdelning IV avser för hållandena under år 1938. F ör öve rskådlig
h et ens skull ha delb ranscherna sammanför ts till et t mindre an tal hu vud
g rupper, vi lka bet ecknats med sto ra bokstäver , meda n delbran scherna
numrerats med ara biska siffro r.

Uppst ällningen innefattar såväl »rena» in du striföret ag som så da na äg da
av gro ssha ndelsf öre tag- men ick e - äve n stora - beställningsskrädderi er.

F ör et ag t illve rka nde huvudsakligen herrkonfektion, d. v. s. främ st ko
stymer och öve rplagg men också arbet skläder samt gummi- och oljekap
por, svara för närmare hälften av h ela industriens t illverkningsvä rde och
en fjärde del av antalet för et ag. Före tag tillverkande huvudsakligen dam
k onfektion resp ektive bekl ädn ad sartiklar (skjo rt or , pyj am as, underkläd er
o . dyl.) ha vardera ett tillverkningsvärde uppgående till cirka en sjunde
d el av hela industriens t illverk nings vä rde sa mt en sjundedel resp ektive
en femtedel av t ot alantalet före tag. I övrigt må framhållas det mycket
stora antal små företag, som huvudsakligen framställ a hattar och mössor

l Se h är om vidare app endix 2.

381



Tillverknin gs-

Föret ag so m huvudsakligen tillv erk a
Tillv erknings- vär de i procent

»h u v u dvar uomr- åd e» - Ant al företag vä rde av heja
- miljoner kr . indu striens till -

verkningsvä rde

A. H errk onfektion . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. 1 120 120 ,2 47

1. Kost ym er och Överplagg, varav . . . . . . . . . . 71 81,5 32
lågt p risläge . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . ... . . (29) (31,9) (13)
m ellanprisläge ... . . .. . .. . .. . . . ... .. ... (21) (28,5) (11)
h ögt pris läge .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . . ... . (21 ) (21,1 ) (8 )

2. Arb et skl äder . . . . . ... .. . .. . .. . ... . . . .. . . 17 15,9 G

3. Gum mi- och oljekappor. . . ... . . .. . . .. . . . G 1, 2 1

4. K om bina tio n av 1-3 . . . . . . . . . .. . .... . . 2G 21,6 8

B . D a mkonfektion .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . 70 39,7 15 ~

5. K appor .. . ..... . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . 31 24, 1 9~
G. K länningar och blusa r . . . .. . . . .. .. . .... . 29 13 ,2 5

7. K ombination av 5-G . . . . . .. . . .... ... . . . 10 2, 4 l

C. 8. B a rnk onfe k tion . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6 ,1 2

D. Beklädnadsartik lar . .... ... . .. . .. .. . . . .. . 90 37,4 15

9. Damunderkläder .. . . . ... . . . . . . . .. . .. . . . 9 2,5 l

10 . Korsetter . . ..... . . .. . ........ . . ... .. .. . 14 7,9 3
11. Skj ort or och p yj amas . . . . . . . . . . ... . . . . .. 41 20, 4 8
12 . H än gslen .. . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . . .. . .. . G 1,4 l

13. Kra vatter . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . ... . . 1G 4, 5 2

14 . Kombination a v 9-13 .... . . . . . .. . . . . . .. 4 0,7 O

E. Sömnadsartik lar . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. 62 14 ,0 5 !
15. Madrasser . .. .. .. . ..... .. . .. ... ... . . .. . 17 5, 9 2

1G. T ält, fl aggo r , presenningar etc.. .. . . . . . . . . 2G 3,9 I i
17. Broderia r ti kla r . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . 10 2, 8 l

18. K ombination av 15-17 . . . . . . . . . . . . ... .. 9 1, 4 l

F. Hattar och mössor . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. .. 65 18,1 7

19 . H errhattar och -m öss or . .. . .. . . . . . . . .. .. 2G 7,0 3

20. H attar och m össor för d am er och barn . .. 28 7,6 3

21. K om bination av 19-20 .. ... .. .. . . . .. ... 11 3,5 l

G.22. Kombination av A-F .. . . . . . . . .. . . . . . 18 17 ,2 7

H. 23. L öns ömnad . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .... 66 2,7 1

Hela k onfektions- o ch söm nadsin d ustr ien ... 50 1 l 255 ,4 I 100

respektive sömnadsartiklar, samt den synnerligen blygsamma storleken
hos delbranschen barnkläder. Betydande kvantiteter barnkonfektion i
förhållande ti ll den t ot ala tillverkningen därav framställas emellertid också
av företag med blandad t illverkning. Ej mindre än 66 företag med ett
sammanlagt ti llve rkn ingsvärde av endast 2,7 miljoner kronor tillverka
huvudsakligen ko nfektio ns- och sömnadsartiklar för annans räkning, s. k .
lönsömnad.
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Ut redningens representati vite t torde för den egentl iga konfektions
in du strien i sto rt sett ku nna betraktas som t ämli gen tillfredsst ällande med
hän syn till det stora antalet företag i denna in dustri .

Som fra mgår av t ab ellen äro de sto ra företagen starkt överrepresent e
rade i undersökn ingen. Antalet upp gift slämnan de företag och dessas
tillverkningsvärde utgjo rd e k nappt en t redjedel respektive drygt hälften
av »sarnt liga företag»! i in dustrien och dessas till verkningsvär de. Denn a
öve rre presentativitet gäller för de allra flest a delbr an schern a . Fö r fler
t alet mera bet ydande delbr an scher medför dock de nna överr epr esentati
vite t inga oöversti gliga svårighete r i analysen på grund av det sto ra anta
let föret ag, som möjliggör up pd elnin g av föret agen på i sto rlekshä nse
ende någo rlunda homogena grupper.

På gru nd av brist fälliga uppgifter ha icke alla föret ag, som besvara t
den ut sända rundfråg an, kunnat medtagas i den siffe rmäss iga analyse n.
Detta framgår aven jäm förelse mellan föregå ende t ab ell och de tab eller,
som i först a avsnittet av redogörelsern a för respektive delbran scher när
mare angiva un dersökningens representativitet. Även uppgiftern a för
de företag, vilka visserligen lämnat upp gifter me n icke kunnat med
t agas i den siffermässiga ana lyse n, ha ofta kunnat utnyttj as i ana lysen
i övrigt.

4 . D elbransch l: Företag tillverkande huvudsakligen ko stymer och

öv erplagg

A. F ör et a g e n s u p p d e l n i n g p å s t o r l e k s g r u p p e r o c h u n d e 1'

sö k n i nge ns r epr e s ent a tivit e t f ör d es s a

Av samma nlag t 70 föret ag i denn a delbrans ch med ett sam ma nlag t
t illve rkningsvärde av dr ygt 80 milj oner kronor ha 27 företag med ett
tillverkningsvärde av drygt 50 milj oner kronor kunnat siffermäss igt ana
lyseras.

Tillverkningsvärdet för kostymer, sport dräkte r, udda kavaj er, västar
och by xor sam t överplagg för herrar - huvudvaru områd et för denna
delbr an sch - va r enligt kommerskollegium 101 milj oner kronor. Av
företagen i denn a delbran sch icke tillverk ad e plagg - cirka en fjä rdedel
av samt liga efter t illve rkningsvä rde räkn at - faller den alldeles öve r
vägande delen av pro duktio nen på föret ag med blanda d t illverkning av
herrk onfekti on (delbransch 4) samt med blanda d tillverkning av alla slag
av ko nfekt ion (delbra nsch 22) . Tillverkningsvärdet för dessa delbran
scher va r 21,6 respektive 17,2 milj oner kronor eller tillsamman s dr ygt

1 Se härom också no t på sid . 37G.
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en och en halv gå nger tillverkningsvärdet för de t ill här behandlad e del
br an schs huvudvaruområd e hänförliga arti klar, vilka icke fram st älld es av
föret agen idelbranschen .

Nedanst ående t ab ell visar de olika sto rleksgruppern as andel av t otala
tillverkningsvärdet och antalet före tag samt hur sto r andel av t ot ala till
verk ningen och a ntalet föret ag de siffermä ssigt ana lysera de företagen
representera.

Samtliga föret ag Siffer mäss igt analyserade föret ag

St or leks- t illve rkni ngsvärde
i pro cent a v sa mtliga

T illv erkn ings- företag
gr upp värde per absolu t

I föret a g
mi lj on er kr. I

a nta l
an ta l

m iljoner k r .
ande l i tillverknings -I an ta l

Iprocent vä rde

l 0,2 6, 5 8 33 21 15 5
2 0,7 11, 1 14 15 51 53 8
3 1,8 17,5 21 10 73 70 7
'4 3,9 46,4 57 12 68 58 7

1-,--4 1,2 I 81,5 I 100 I 70 I 63 I 39 I 27

Som framgår av tab ellen utgör produktionen hos företagen i den störst al _

st orleksgruppen över hälften av hela tillverkningsvärdet. Aven de mindre
föret agens andel av totala till verkningsvärdet är emellerti d bet ydande.

I den siffermässiga a nalys en äro de stö rre föret agen överr epresenterad e
i alla storleksgrupper utom st orleksgrupp 2 men icke i någon högre gra d.

E n uppdelning av föret agen har äv en gjorts efte r prisl äge, ehuru då
icke helt samma uppdelning på st orleksg rupper kunnat genomföras . En
viss samvari ation mellan föret agsstorlek och prisl äge för ekommer för de
ana lyserade föret age n. I den minsta storleksgruppen finn es sålunda i den
siffermässiga analysen hu vudsakligen företag tillhörande den lägsta pri s
lägesgruppen, medan i de tre större storleksgrupperna för etag frå n samt 
liga tre prislägesgrupper väga ungefär lika tungt. Den min sta storleks
gr uppen är såled es i fråga om prisläget icke jäm förb ar med övriga stor
leksgrupper. Som sena re kommer a tt visas inn ebär detta att försäljningens
st orlek per kund och per försälj are redovisas lägre i den sifferm ässiga ana
lysen än vad den skulle vara, om den min sta sto rleksgru ppen varit sam
mansatt av föret ag med samma prislägen som föret agen i övri ga storleks
grupper .
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B. K o m p o n e n t e r n a s s t o r Ie k f Ö r f Ö r e t a g e n o I i k a s t o r I e k s
o c h p r i s Iä g e s g r u p p e r l

a) Samvariation en m ellan olika komponenter

En jämförelse m ellan de fyra sto rleksg rupperna visa r vid växande före
t agsstorlek en geno mgående ök ning av a ntalet kunder , försäljningen per
kund och försäljningens sto rlek per försälj are m en en minskning av a n
t al et kunder per förs äljare. Ökningen av a ntalet kunder är avsev ärt
lån gsammare än ök ninge n av såväl för säljningen per kund som försälj 
nin gen per förs äljare. Skillnad en i stegringstakten acce ntueras eme llert id
av den minsta storleksgruppen s bristfälli ga representativitet med avseende
på prisläget. Även m ed beaktan de härav k an dock icke någon avma tt
ning av stegringstakten ho s storl ek en av försälj nin gen per kund och per
för sälj are vid växande företagsstorl ek iakttagas ens när företagen bli vit
mycket stora.

D e relativa för ändringarnas storlek för olika k omponenter framgår av
nedanstående diagram och tabell, i vilka komponentern a uttryckt s i re
lativtal. l bilaga 1 till denna avdelning har a ngivit s storleken av samt
liga komponenter i absoluta t al.

Det är med hänsyn till det sn abbt avtaga nde a ntalet detaljister, då
dessas st orlek ökar-, a nmärk ningsvärt att för säljningen per kund kan öka
starkt vid stigande förs äljning per för et ag. E n större försäljning synes
sko la nödvändiggöra dennas utspridning på flera och mindre kunder re
sp ektive till stora kunder, som endast köp a en del av sorti me ntet. F ör
kl aringen till att ändå försä ljninge n per kund st iger synes vara dels att
äve n de my ck et stora för etagen endast t äck a en my cket liten del av mark
nad ens behov och dels att förs älj ningsmöj ligh eterna i först a hand dirige-

l I det föl jande i detta avsn i tt angivna si f fer uppgifter avse samtliga medianvärden. Dock h ar
per föret ag i hela delbran schen i förekommande fa ll vägt geno msnitt (vägt ari t metiskt me dium)
angivits - annars ovägda genomsnittsvärden (t. ex . antal k under per föret ag).

Ovägt geno ms nitt för en ko mponent visa r endas t summa n av de individu ella värdena div i
de ra d me d an tale t föret ag och icke - sås om vägda- genomsnittsvä rden - för kvot er sum ma n
av respektive vä rde n för samtliga föret ag div idera de med varandra. Det påverkas emellertid
av värdena för sam tliga för et ag i gruppen.

Medianen är lik a med värde t av de n mitterst a en he ten i en serie, där enheterna äro ord na de i
storleks följd. Vid jäm nt an tal en heter är den lika med summan av de t vå mi tterst a enhete rna

div ide rad med två. Med ian en p åverk as alltså icke av ex trema vä rde n. Summan av me dianerna
för procentuella andelar beh över icke - i mo tsats t ill aritmetiska med ia - vara lika med 100.

Med ianvärdena av olika komponen t er äro icke lika me d de individuella värde na för det företag,
som med avseen de på t illverkni ngsv ärd et är medianföretag, me n kunna give tvis ibla nd överens
stämma med dessa .

I det t a avsnitts t ab eller öve r storleken av de in div iduella ko mponenterna äro de ang ivna
genomsnittsvärde na ju st erad e me d h änsyn till den varierande repr esen tati vitet en i analysen av
olika storleksg rupper.

2 Se h är om kap it el 9.

386



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Anta l detalj ister Försäljning Försäljn ing
per detal jist per försäljare

120 1 700 kr. 167000 kr .

400 1-- _

Index (Respe kt ive komponenters medianvärde storleksgrupp 1 = 100 .)

2000

1 000 1---- - 
800 f------ - - -

600 1-- _

200

Index 100 = 283000 kr .

100 l.-.I_ ...........

Storleksg rupp 1 2 3 4
Försäljningsvärde

Dip,gram 51. Distributionsstrukturen för olika stora företag inom konfektions- ochsömnads
industrien, tillverkande huvudsakligen kostymer ochöverplagg1• 1938. Halvlogaritmiskskala.

I

l Sto rleke n av de olika in dextalen fr am går av följa nde t abell :

Sto rleksgrup p
Ko m pone n t

I I I1 2 3 4

Sal utillverkningsvärde (ef örså lj n ingsvårdc ») . . . . . . . . . . 100 270 680 1 450
Ant al kunder : detalj ister . . . . .. . . .. ... . . .. . . .. .. . . . 100 190 250 300
Försä ljningens storlek per : detalj ist .. . . . . . . . . . . . . . . 100 210 390 800

för sä ljare . . . . . . . . . . . . . . . 100 160 380 620
An tal kunder per förs äljare . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 100 60 (40) (50)



rat utvecklin gen . Vid öka de avsättningsmöjlighe ter utökas produkti ons
möjlighet ern a - icke tvärtom. På grund av den starka stegringen av
k onsumt ionsefterfrågan har de »gamla. kundern as (detaljisternas) omsä tt
ning - och därm ed köpförm åga - öka t väsentligt även under relativt
k ort a t idsperioder. I sjä lva ve rket har frå n bra nschen upp givits att före
t ag, även stö rre, icke sälla n haft i sto rt sett samma kunder und er hela
1930-talet och att försä ljningsökningen skett genom att existera nde kun
ders inköp v ux it. .!

b) K omponenterna var tör sig

1) Olika sto rleksg rup per

Några uppgift er om va rusortime ntets sto rlek ha icke erhållits . Anta- Varnomr ådets

let varuslag som fram st ällas visar endas t varusortime ntets spridning . Det och varusorti
låga antalet t illverkade varuslag per företag visa r att endast und an tagsvis storlek.. stor e
andra varu slag än kostymer och överplagg tillverkas . Ovri ga varuslag äro
vanligen udd a byxor och udd a kavaj er. I allmä nhet fram st ällas såväl
herr- som gosskostymer.

Att döma av av ylleväveriernas pr oduktionsst ruktur och uttalande av
fackm än förefaller antalet modeller etc . att st iga , då föret agets sto rlek
växer men avsevärt lån gsammar e än denn a - äve n tillverkningsseriern a
förlän gas. Fö rhållandena to rde va riera betydligt från företag till föret ag.

Anta let kunder per företag är i samtliga sto rleksgruppe r, även i den Antalet kun
minsta, så stor t at t man utan att känna storleksförd elnin gen mellan kun- der
derna dock kan utgå från att intet föret ag för sin av sättning är beroende
av en eller ett fåtal kunder.

Antalet det aljister, som utgöra i det närmaste sa mtliga kund er, v ar för
de olika sto rleksg rup perna :

F örs äljningsvärrl ein dex Detalj is ter

Sto rl eksgrupp 1 .
2 .

3 .
4 ..

1- 4 .

100
270
680

1450

(genomsni tt)

120

225
300
354

189

Prak ti skt t aget hela försäljningen gick till detaljister. Uppgifter om Försäljning
försäljningens förd elning på detaljister av olika t yp och med olika »be- e~s f?rdelninl

dei örh åll d k F " åt skilli f" t t d l b paohkakundroen e or a an en» sa nas. or a s cnuga ore ag or e en ga ns {a e- k .
Il . d f " . ategonert ydande mer e er mm re ast integration med det aljhandeln föreligga.

Liksom antalet kunder st iger försäljningens st orlek per kund my cket Försäljning
avsevärt vid stiga nde tillverkningsvärde. Spridningen mellan försälj- ens storlek pe]
ningen per k und är mycket lit en för företagen in om de olika st orleksgru p- kund
pern a. F örsäljningens sto rlek i lOOO-t al kronor va r:

1 Se även avs n it t 17 i kapit el 4.
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F örsälj ningsvärde- F örsä ljn ing
ind ex p er kun d

Storl ek sgru p p 1 .

2 .

3 .
4 .

1- 4 .

100

270
680

1 450

(ge n om snitt)

1,7

3,6

6,7

13,6

6,6

Försäljning- Uppgifte rna angåe nde sto rleken av försälj ningen per försäljare influeras
~~s ~~?rlek per i denna delbran sch synnerligen väsentligt av i vilken omfattning andra
orsa Jare ä n försälj ar e delt aga i försä ljningsarbete t . I allmä nhet synes detta före

komma i inte så liten utsträckning. Bl. a . deltaga ofta företagens chefer
i betydande gra d i försäljningsarbet et. Då därtill antalet försälja re per
företag är mycket lågt bliva upp gift ern a om försäljningens storlek per
förs älj ar e ganska osäkra . E n t ydli g tend ens till st arkt stigande förs älj 
ning per försälj ar e vid stigan de företagsstorlek kan dock iakttagas.

F örsäljningens storlek per försä lja re i 1000-t al kronor var :

För säljn ingsvärde - F ör sälj n in g
ind ex p er försälj a re

Storl ek sgrupp 1 .

2 .
3 ..
4 ..

1- 4 .

100

270
680

1450

(gen om sni tt)

167

259
635

1 028

654

Antalet kun
der per för 
sälja re

Antalet kunder per försä lja re va riera r relativt lit et för företag av olika
storlek utom för de min st a företagen, vilka redovisa ungefär dubbelt så
många kunder per försälj ar e.

Antalet kunder per försälj ar e va r:
Fö rsäljningsvärde index An t al kun der

Storl ek sgrupp 1 .

2 ..

3 ..
4 ..

1- 4 .

100

270
680

1 450

(ge n omsnitt)

150

82
(67 )

(80)

(97)

Försä ljnings
områd ets
st orlek

I stort sett redovisa alla föret ag försäljning över hela land et utom
Norrland. I den min st a st orleksg ruppen sälja dock t vå företa g endast
inom de närmast e tre-fyra län en. Två företag i storleksgrupp 2 redovisa
försäljning över hela landet utom Norrland; övriga - liksom samtliga

Till k' företag i de två största sto rleksgrupperna - över hela landet .Iver nmg-
ens fördelning Tillverkningens förd elnin g på lager, säsong- och eft erorder varierar rela-
på lager , sä- tivt litet mellan olika företag. Ungefär tre fjärdedelar av tillverkningen
song- och ef- sker på säsongord er och åte rsto den på eft erorder.
terorder
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Tillverkningsvärdets pro centuella fördelning på de tre orderslagen var:

Försäljningsvärd eind ex Lager Säsongorder E fterorder

Storlek sgrupp 1 .. . . . . .. . .. ... . . .. . 100 1 75 20
2 ... . . .. . . . . . . . . . . . . 270 O 79 20
3 . . . .. .. . . . .. .. . . . . . 680 O 76 28
4 . . . .. . . . . .. . . . .. . .. 1450 5 68 25

1-4 . .. . .... . .... . .. (gen om snitt) 5 67 28

2) Olika prislägesgrupper

Företagen i denna delbransch ha efter det genomsnittliga tillverknings
värdet för kostymer indelats i tre prislägesgrupper efter tillverknings
värdet per kostym, varvid 33-55 kronor betecknats som lågt, 56-64
kronor som medel- och 65- kronor som högt prisl äge.' Då tillverkningen
av kostymer utgör den övervägande delen av hela tillverkningen och pris
läget för överplagg visar en nära samvariation med prisläget för kostymer
för de individuella företagen, har grupperingen av företagen i prisläges
grupper helt utförts efter tillverkningsvärdet per kostym. Tyvärr har
det icke varit möjligt att i sin tur inom varje prislägesgrupp uppdela
företagen i samma storleksgrupper som tidigare.

Tabellen nedan visar för de tre prislägesgrupperna olika storleksgrup
pers, andel av totala tillverkningsvärdet och antalet företag samt hur stor
andel av totala tillverkningsvärdet och antalet företag de siffermässigt
analyserade företagen representera.

Som framgår av tabellen är tillverkningsvärdet ungefär lika stort för
de båda lägre prislägesgrupperna men avsevärt mindre för den högre.
Storleksfördelningen mellan företagen är ungefärligen densamma för samt
liga prislägesgrupper. Den minsta storleksgruppen i de två lägre pris
lägesgrupperna är relativt otillfredsställande representerad i analysen 
de stora företagen äro starkt överrepresenterade. Den minsta storleks
gruppen i den högsta prislägesgruppen har ej alls kunnat analyseras.

På grund av denna snedhet i representativiteten och på grund av det
låga antalet företag är det icke möjligt att göra några noggrannare jäm
förelser mellan de tre prislägesgrupperna.

Av intresse är emellertid att konstatera hur försäljningen per kund i
motsvarande storleksgrupper är ungefär av samma storleksordning i de
två lägre prislägesgrupperna, medan i den högsta prislägesgruppen för
säljningen per kund är förhållandevis mycket stor för de mindre företagen
men för de större företagen ungefär lika stor som för företag av samma
storlek inom övriga prislägesgrupper. Beträffande försälj ningens storlek
per försäljare kan ungefär samma tendens konstateras. Uppgifterna om
försäljningens storlek per försäljare äro dock knappast representativa för
den högsta prislägesgruppen.

1 Med ledning av kommerskollegii industrist atistik.
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Samtliga föret ag Siffermäs sigt a na lysera de för et ag

Till verknings-
i pro cent av samtl iga

Storleks- värd e pe r tillverkningsv ärde
företa g

grupp företag a b solu t
mil joner k r.

milj on er kr. I
an tal

anta l
a ndel i tillver knings-! a n tal
p ro cen t värde

L ågt pri släge

1 I 0, 1 5 1, 7 5 11 45 27 3

2 0,6 5,2 17 9 30 33 3

3 2.8 24, 9 78 9 64 56 5

1- 3 1, l 31,8 100 29 57 38 11

Mellanprisläge

1 - - - - - - -
2 0,4 5,4 19 14 52 29 4

3 3,8 23,1 81 6 74 67 4

1- 3 1,4 28, 5 100 20 70 40 8

H ögt pris läge

1 I 0,14 1, 1 5 8 - - -

2 0,8 5,5 26 7 54 43 3

3 2, 4 14,5 69 6 68 67 4

1- 3 1,0 I 21, l I 100 I 21 I 61 I 33 I 7

I fr åga om t illverk ningens fördelning på lager, säsong- och efterorder
kan en tydlig stegring av tillverk ningen på efterorder ko nstateras för
företagen i den högsta prislägesgruppen. Siffermateria lets spridning är
dock så sto r att man icke skall pressa uppgifterna för hårt , särskilt icke
i fråga om den högst a prislägesgruppen .

I fråga om försä ljningsområd ets storlek kan in gen olikartad t endens
ko nstateras för de olika prislägesgrupperna . I den lägsta prislägesgruppen
återfinnas do ck förhållandevis flera små för etag, vilka - som tidigare fram
hå llits - ofta ha ett geografiskt tämligen begränsat förs älj ningsområde .

Medianvärdena för respektive komponenter ha angivits i bi laga 1 till
de nna avdelning.

C. J ämföre lse me ll an m e d i a n - o c h genomsn ittsvä rden för
r e s p ek t i v e k o m p on e n t e r samt dessas stor lek för he la
d e l b r a n s c h e n-, betra ktad som en enhet

I den föregående analysen ha använt s medianvärden såsom bästa till
gä ngliga typtal för angivande av olika komponenters storlek för de indi-

l Det är icke möjligt at t ge en bild av huru produktions- och di stributionsstrukturen skulle
se ut om sa mtliga företag i en st orl eksgr upp eller i h ela delbran sch en samm ans loges till ett före -
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viduella föret agen i respektive sto rleksgrupper. I syfte att erhå lla en upp
fat tning om sned heten i förd elningen av de in dividu ella vä rdena av re
spektive ko mpo nenter jämföres nedan de vägda genomsnittsvärde na! för
respektive komponenter med mot svar an de median värd en . Därjäm t e läm
nas en redogörelse för komp onentern as storlek för hela delbr an schen, be
t ra ktad som en enhet . I sist nämnda fall visas k omp onentern as storlek
av vägda genomsnittsvärden för de komponenter , som äro kvo ter, och
av summ an av komponenternas värde n hos de i delbrans chen ingående
företagen för de kompo nenter, som icke äro kvoter .

Skillnaderna mella n median vär den och genomsnittsvärden ku nna bero
av många förhåll an den. Som framgår av kapitel 1, avdelning II, med
föra höga extrema vä rden i en serie högre genomsnitts- än median vär den,
låga ext rema vä rden högre median- än genomsnittsvärde n. Då såsom förut
fr amhållits, icke sällan ett eller enstaka mycket sto ra företag i en grupp
visa extremt höga värden för vissa ko mponenter, komma genomsnitts
värdena ofta att ligga högre än median värdena. I allmä nhet är dock för
delnin gen av värdena så symmetrisk att några betydande skillna der mellan
genomsnit ts- och me dia nvärden för olika komponenter icke up pst å jäm
för t med skillnaderna mellan värdena för komp onenter i olika gruppe r av
företag.

Som framgår av t abellen på sid. 385 är de siffermässigt analyse rade före
t agens andel av samtliga företags t illverkningsvärde och antal ungefär lika
stor i respekti ve sto rleksg ruppe r. De i bilaga 2 t ill denna av delning ang iv na
vägda genoms nittsvärdena för respekti ve storleksg rupper äro därför i den
meningen representativa att de bygga på före tag av ungefär genoms nitt
lig sto rlek. Däremot inverk ar den variera nde represent ati vit et en för olika
sto rleksgrupp er på genomsnittsvärdenas represent ativitet för hela delbra n
sche n.

Sto rleksgrupp 1, som sva rar för åtta proce nt av delbran schens t illverk
ningsvärde, har sålunda endas t en tredj edel så hög representativitet i ana
lysen som de stö rre sto rleksg rup perna och sto rleksgrupp 2 har icke obe
t ydligt lägre representativitet än sto rleksgrupperna 3 och 4. Hä nsy n t ill
denn a snedhet i repr esentativitet en har t agits vid berä kningen av de vägda
genomsnittsvärde na för hela delbran schen på så sätt att den absoluta sto r
leken av olika komponenter i respektive storleksg ru pper omräknats så att
dessa bliva av den sto rlek de skulle varit vid lOO-procentig representa-

tag. Båd e produk ti ons- och distributionsst ru kt ur en skulle, åt mins t one på längre sikt , ändras
väsentligt, då de för ändrade konkurrensekonomiska för ut sättningarna skulle medföra en helt
annorlunda för et agspolitik i åtskilliga viktiga avseenden.

l I förekommande fall ovägda genomsnittsvärden (t. ex . antal ku nder per företag). Oväg t
genoms nitt för en komponent visa r endast summan av de indivi duella värden a dlv iderad med
antalet företag och ick e - såsom vägd a geno msnittsvärden - för kv oter summa n av respek
tive vä rd en för sa mtli ga före tag dividerade med varan dr a. De påverkas emellerti d av värd ena
för samtli ga föret ag i gru pp en.
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tivitet under vissa förutsättningar." P å grundva l av dessa »upprä k nade
uppgift er ha seda n vägda genomsnit tsvärden och övriga totalvä rden för
hela delbran schen (just erade vä rden) beräk nats.

Skillnadern a mellan de ju st erad e och icke ju st erade vägda genomsnitts
vä rdena äro relativt betyda nde . Som är att vänta äro de ju sterade genom
snittsvärdena icke obetydligt lägre för antal kund er samt försä ljning per
kund och per försä ljare, emedan dessa komponenter äro avsevärt min dre
i de mindre sto rleksgrupperna, vilka genom ju st erin gen får ökad tyngd.

Skillnaderna mellan median värd en och vägda genomsnittsvärden inom
de olika sto rleksg rupperna äro för hålla ndev is små. De äro endas t und an
t agsvis av högre sto rlekso rdning än t io procent och i intet fall så sto ra
att icke en t ämligen god överensstä mmelse föreligger mellan de på grund
val av median värden och genomsnittsvä rden utförd a ana lyse rna.

I fråga om prislägesgruppern a äro skillna derna mellan median värd en och
vägda genomsni ttsvärden för k omp onenter i olika storleksgrupper något
stö rre än i fråga om delbran schen utan uppdelnin g på pri slägesgru pp er.

De sjuttio för et agen i denn a delbransch fra mställde drygt 400 varuslag,
av vilka nästan hälften föll på de 33 företagen i den minst a sto rleksg rup 
pen, vars andel i totala tillverkningsvärd et icke uppnådde en tiondel. Det
sammanlagda ant alet det alji stkunder i hela delbra nschen var av st orleks
ordningen 14000. Antalet det aljistkunder va r ungefär lika i de t re mindre
storleksgruppern a, något stö rre i den st örst a. De tolv företagen i denn a
redovisad e mer än 4000 detalji stkunder.

I förh ållande t ill antalet »renodlade konfekti onsaffär er är antalet de
t alji stkunder mycket stort. Som fram går av kapitel 9 syn es antalet det alj
affär er, som hu vudsakl igen försälj a herrkonfektion och herrekip erin gsar
tiklar, ick e överst iga 1 000 och antalet det alj affärer, för vilka t yngdpunk-

l En redogörelse för hur olika kompon ent ers värden för en delbransch ju st erat s med hän
sy n till den för olika st orleksgrupper inom delbranschen var ieran de representati vit et en åter
finnes i not på sid. 301. På grund av den inom här behandlade delbr an sch ova nligt fram 
trädande ojä mna representat ivit et en inom vissa sto rleksgrupper för siffermäss igt ana lyserade
föret ag i förhålla nde till samtl iga företa g inom storleksg ruppe n, må här n ämn as hu r kompo 
nentern as värden ju st erat s med hänsyn härtill.

Då inom en sto rleksgrupp de siffermässigt analys erade företagens me delstorlek avviker
(me ra väsentligt) fr ån medelst orleken för samtliga före tag i st orleksgruppen ha vid beräkni ngen
av k omponentern as sto rl ek f ör hela delbranschen dessas storlek ju st erats på följan de sätt.
De komp onent er , som icke av se belopp, ha vägts med hänsyn t ill anta let föret ag och de, som
avse belopp, med h änsyn till t illverkning svärde. De kompo nente r , som äro kv oter , ha dä rpå
beräk nat s med hj älp av de på ny ssnämn da sätt erhållna värdena för t älj ar e och nämn ar e.
P å detta sätt har t . ex. försäljningens storlek per kund ju sterat s genom multiplik ati on med
kvoten av representativitet st alet för ant al företag och tillverkningsvärde. In verk an på kompo
nentern as sto rlek för delbranschen av den ojämna representativit et en inom olika storleks 
gruppe r har över lag visat sig vara liten . De för uts ättninga r jus teringen bygger på synas
vara de rimligast tänkbara med hänsyn till den observerade samvariationen mellan olika
ko mponente r etc.
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t en i försäl jningen låg på herr- och damkonfektionsvaror i kombinat ion,
m ellan 100 och 200. Därutöver försälj es eme llertid hu vudvar orn a i denn a
delbran sch dels i varuhus o. dyl. , som dock äro mycket få taliga, och dels
i viss ut sträckning i affärer, som hu vu dsakli gen sälja annat än texti lva ror,
t. ex . spo rtaffärer o. dyl. Också andra t extil a det alj affä rer än konfekti ons
affärern a t ord e icke sälla n sälja herrkonfektionsartiklar, ehur u i liten ut
st räckning .

Även om hän syn tages ti ll att må nga olika delar av texti ldeta ljha ndeln
sä lja av företagen i denna delb ran sch t illve rka de varor, synes det dock
vara up pen bart, att de renodlade herrk onfektion saff är ern a i allmä nhet
k öpa frå n ett flert al för et ag i denna delbransch. Antalet det alj istkunder
i de två stö rsta storleksg rupperna uppgår sålunda till icke mindre än un ge
fä r 7 000, och försä ljnin gen t orde t ill större delen ske t ill specia laffärer
att döma bl. a . av den höga försäljningen per försälj are och även per kund .
Antalet spec ialaffärer sy nes samtidigt icke va ra större än 1 000. Om före
t agen i de två största storleksgrup perna enba rt sålde till specialaf färerna
skulle alltså va r och en av dessa i genoms nitt köpa från ungefär sju kon
fektionsfabriker inom denna delbr an sch .

5. Delbransch 5: Företag tillv erkande huvudsakligen damkappor

A. iFö retage n s uppd elnin g p å s to r le ksg r u ppe r oc h und er
sö k ni nge ns r epr e s ent a t i v it et f ör d e s s a

Av 31 föret ag med cirka 24 miljoner kronors t illve rk ningsvärde, v ilka
huvudsakligen tillverka damkappor, har ej mera än en fjä rdedel av antalet
för et ag med sex tio pro cent av tillverkningsvärdet kunnat siffermässigt ana
lyseras. Antal föret ag, som lämnat delvis fullständiga uppgift er är dock
avsevärt större eller drygt fy rtio procent av to talantalet med tre fjärde
delar av t otala t illverkningsv ärd et. De st örre föret agen äro alltså starkt
öv errepresenterade.

Tillverkningen är icke lika renodlad som beträffande kostymer och öve r
plagg. Tillverkningen av damkappor utgör dock för varje föret ag minst
två tredj edelar av t illverkningsvärdet .

Tillverkningsvärdet för damkappor utgj ord e en ligt kommerskoll egium
27, 3 milj oner kronor , varav för et agen i denna delbransch svara för cirka
tre fj ärdedelar. Aterstode n av t illverkningen av da mkappor torde t ill
stö rsta delen fall a på föret ag med huvudsaklig tillverkning av da mkappor,
klänningar och blu sar (delbransch 7) samt med blandad konfektionstill
ve rkning (delbransch 22). Till verkningsvärdet för dessa delbran scher var
2,4 respekti ve 17,2 miljoner kron or. Produktionen i sist nämnda delbran sch
utgöres emeller ti d huvudsakligen av herrkonfektion.

T ab ellen nedan visar de olika sto rleksg ruppernas andel av t otala t ill-
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Antalet kun
der m. m.

ve rkningsvärdet och a ntalet före tag samt hur sto r andel av t otala tillverk
ningen och a ntalet fö retag som de siffe rmässigt a na lyserade för etagen re
presen t era.

Samtliga för et ag Siffermäs sigt analyserad e företa g

Storleks- t illverkningsv ärde
i p ro cen t a v samtliga

T'Illverkni n gs- för et ag
grupp värde per absolu t

fö retag I I
an tal

a ntal
miljoner kr . m iljoner kr.

a n d el i tillv erk nings- I a n ta l
procen t v ärde

1 0,25 I 5,7

I
24

I
23

I
40

I
17

I
4

2 2,3 18, 4 76 8 66 50 4

1-2 0,8 I 24,1 I 100 I 31 I 60 I 26 I 8

Som framgår av t abellen fall er icke mindre ä n t re fjärd edelar av hela
t illverk nings v ärdet men endast en fj ärdedel av antalet företag på den
stö rre storleksgruppe n . Före tagen i den större sto rleksgruppe n ha ge
nom snittligt ungefär t io gå nger högre tillverkningsvärd e. För de i den
siffermässiga analysen m edtagn a för etagen äro skillnad erna i tillverknings
värde icke så stora, m en detta är do ck i ge noms nitt un gefär fem gån ger
större i st orleksgrupp 2 ä n i st orle ksgrupp 1.

B. K o m p o n e n t e r n a s s t o r l e k f ö r f ö r e t a g e n d e o l i k a s t o r
l e k s g r u p p e r n a'

P å grund av det stat istiska m aterialets begränsad e tillförlitligh et kunna
någr a närmare jämför elser m ellan storlek en av olika ko m po ne nter icke
göra s. Dock må fr amhåll as den betydligt st örre försäljningen per kund
och per förs älj are i den stö rre storleksgruppen ä n i den mindre. Varia
t ion en i övriga komponen t er s storlek är rel ativt måttlig i förhållande till
variationen iför etagsstorl ekarna.

An t alet kunder är för varje företag så stort att man utan att känna
storle ks fördelningen m ellan kunderna kan utgå fr ån att intet föret ag för
större del en av sin avsättning är beroende av en eller ett fåtal kund er.
Det re dovisa de antalet kunder är ick e representativt, men en relativt svag
t endens till s tigande a ntal kunder vid st igande företagsstorl ek k an dock
ia kttagas . Antalet kunder i respektive storl eksgrupper var cirka 100 resp ek
tive 200 .

Sa mtliga för etag sä lja uteslutande till detaljister.

l I det följan de i della avsn ill angivna si fferuppg ifter avse samtliga medianvärden . Dock har per
före t ag i heja delbr ansch en i förekommande fall väg t genomsni tt (vägt ar itmetis kt medium)
ang ivits - an nars ovä gda geno msnittsvärden (t. ex . an ta l kun der per företag).
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F örsäljningens storlek per det aljist är av ungefär samma storleksordning Försäljning
som för motsvar ande stora föret ag in om delbransch 1, kostym er och över- ens storlek pe
plagg. Den växer, liksom idelbransch 1, hastigt med föret aget s storlek. kund
Den var av storleksordningen tre resp ektive tio tusen kronor i de båd a
sto rleksgrupp ern a .

F örsäljningens sto rlek per försä ljare, för vilka samma reserv ationer böra Försäljning
göras som i fråga om delbran sch 1~ den påverkas allt så starkt av i vilken e~s ~t?rlek pe
omfattning andra än försälj are deltaga i försäljningsarbet et - sti ger lika- för säljare

ledes starkt vid stigande företagsstorlek, ehuru icke så kraftigt som för-
säljningen per k und. Försäljningens storlek per försäljare är för den mindre
sto rleksgruppen av ungefär samma st orleksordning som för motsvar ande
sto rleksg ru pp idelbransch 1 men avsevärt mindre i den större sto rleks-
gruppen. D en uppgick till ungefär 200 och 600 tusen kronor i de båda Antalet kun-
storleksgrupperna. d.~r. per för-

Antalet kunder per försälj ar e visar ick e någon ökning vid stigande t ill- ;:;~:~f'nin s.
ve rkningsvärde . Antalet kun der per försälj are är - liksom antalet kund er områdets g
- frapperande lågt: i runt t al endast 50. storlek

Samt liga föret ag sälja över hela landet, ett dock icke på Norrland. Tillverkning
Ungefär t re fjärd edelar av hela tillverkningen ske r på säsongord er. p.~ lager,

Aterst oden på efte rorder. Lagertillverkningen är helt obetydlig. sfasong-doeh
e teror er

C. :Jä m fö re lse mell an m edian- o ch ge n o ms n i tts v ä r de n f ör
re s pe k t i ve k omp o n en t er

l den föregåend e analysen ha anvä nt s medianvärden såsom bästa till
gä ngliga t yptal för angiva nde av olika komponenters storlek för de indi
viduella föret agen i respektive st orleksgrupper. l syfte at t erh ålla en
uppfattning om snedhete n i förd elnin gen av de indi viduella värdena av
respektive komp onenter jäm föres nedan de vägda genomsnittsvä rdena I
för respektive komponenter med motsvarand e medianvärd en.

Ehuru representativiteten är ganska ojämn och de större företagen över
representerad e i båd a storleksgrupperna, har på grund av det st atistiska
materialets osäkerhet försök icke gjorts att justera de vägda genomsnitts
värden a med hänsyn till snedh eten i representativitet en.

Justerade genomsnittsvärden skulle öve r lag ligga något lägre än de
icke justerade såväl för respektive storleksgrupper som för hela delbran
schen.

Skillnadern a mellan me dianvärden och vä gda genomsnittsvärden för
komponentern a i respektive st orleksgrupper äro ganska avsevärda . Trots
att skillnad ern a mellan vägda genomsnittsvä rden och medianvärden äro
betydande, erhå lles dock i stora drag samma bild av strukturen vid en
analys på grundva l av båd a dessa slag av värden . Skillnad erna i de olika

1 I för ekommande fall ovägda genoms nittsv ärden (t. ex. ant al kun der per för et ag).
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komp onenternas sto rlek i respekti ve sto rleksg rupper äro nämli gen sto ra
i förh ållande till spridningen inom sto rleksg ru pperna . Framhå llas må dock
att antalet kunder per försä ljare , som ökar något från sto rleksgrupp 1 till
st orleksgrupp 2 enligt medianvärde na i stället min skar något enligt de
vägda genoms nittsvärde na .

Till sist må bet rä ffande denn a delbransch en särskilt stark reservation
göras för den statisti ska tillförlitli ghet en av sifferuppgifte rna över huvud
t aget, emeda n analyse ns representativitet är så svag. Detta gäller såvä l
median- som genomsnittsvä rden.

På gru nd av upp giftsmaterialet s osäkerhet har icke någon överslags
beräkning över sammanlagda an talet varuslag eller antalet kunder i del
branschen utförts. Det är dock t ydlig t, att antalet det alji stkunder är
mycket st ort i förhållan de till anta let detalj affä rer, som huvudsakli gen
försälj a i delbrans chen tillverk ad e va ruslag . Varj e specialaffär t orde köpa
från ett bet ydande anta l konfektionsfabriker.

6. Delbransch 6: Företag tillverkande huvudsakligen damklänningar
och blusar

A. F öret a g en s uppd elnin g p å s to r le ksg r u p pe r o ch und er
s ö k n in g e n s r e p r e s e n t a t i v i t e t f ö r d e s s a

Tjugosex företag med ett sammanl agt tillverkningsvärde av nära tolv
milj oner kr onor tillverk a huvudsakli gen damklänningar och blusar. Åt 
skilliga företag framställa icke obetydliga män gder andra varuslag . Endast
föret ag, vilk as tillverkningsvärde uppskattningsvis till minst två tredj e
delar utgöres av klänningar, blu sar o. dyl., ha emellertid förts till denna
delbransch.

Tillverkningsvärdet för damklänningar och blusar upp gick enligt kom 
merskollegium till femton milj oner kronor, varav icke mera än cirka två
t redjedelar är att hänföra till föret agen i denna delbransch. Återstoden
av tillverkningen utföres till största delen av företag tillverkande huvud
sakligen damkappor, klänningar och blu sar (delbran sch 7), skjorto r och
pyj amas (delbransch 11) samt företag med bland ad konfekti onstillverk 
ning (delbrans ch 22). Tillverkningsvärdet för dessa delbranscher var 2,4,
20,4 respektive 17,2 miljon er kronor eller till samman s ung efär åtta gån ger
så st ort som det till verkningsvärde för damklänningar och damblusar, som
icke fall er inom här behandlade delbran sch.

Tab ellen nedan visar de olika st orleksg ruppernas andel av t otala till
verkningsvärdet och antalet företag samt hur stor andel av t otala till verk
ningen och anta let föret ag de siffermässigt analyse ra de företagen represen
t era .
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Sam tli ga företag Siffermässigt a na lysera d e för et ag

TillverkningS,' i proce nt av samtl iga
S t or leks- vä rde per t tll v er k n ingsv ärde

före tag
grupp

m,::::~g" I I
a bsolut

ant a l
an ta l

m iljon er k r .
a n de l i ti ll verk nin gs I a n tal
procent värde

1 I 0, 14 I 2,6

I
22

I
18

I
33

I
22

I
4

2

I
1, 15 9,2 78 8 47 50 4

1-2 0,4 5 I 11, 8 I 100 I 26 I 44 I 3 1 I 8

Som framgår av tab ellen är represen t ativitet en mycket låg för båd a
sto rle ksgruppe rna . Spridningen i siffermaterialet är eme llert id relativt
måttlig och skillna dern a mellan komponenternas sto rlek i båd a storleks
gru pperna avsevä rda , T ämligen säkra utvecklingst end enser kunna därför
iakttagas .

B . K o m p o n e n t e r n a s s t o r l e k f ö r f ö r e t a g e n d e o l i k a s t o r
l e k s g r u p p e r n a-

Vid st igand e tillverkningsvärde ökar antalet kunder i det närmaste lika
hastigt som företagets tillverkningsvärde, medan försäljningen per kund
underg år en myck et måttlig ök ning. Försälj ningen per försälj are och antal
kun der per försälj are ökar lik a myck et och un gefär en tredj edel så hastigt
som föret agets tillverkningsvärde.

Antalet kun der växer förhåll and evis hastigt vid växande tillverknings- Antalet kun

värd e. I den stö r re storle ksg ruppe n är antalet kund er ej mindre än fem der
gång er så sto rt som i den mindre. Antalet kun der är för varje för et ag så
stort att det före faller osa nnolik t att någo t föret ag för sin avsättning huvud-
sakligen är be roende av en eller ett fåt al k under.

Antalet ku nd er utgjorde i runt t al 50 respektive 250 i de båd a storleks
gr upperna .

P ra ktiskt t aget hela försä ljninge n i den större och mer än nio tiondelar Försäljning-
i den mindr e sto rl eksgru ppen sker till detalj ist er. Troligt är att huvud- e~s f?rdelnini

t Iö "l' . till ' t b t O f Il t f " pa olika kun dpar en av orsa jrungen l grossis er es ar av varor, som a a u an or k .
o at egon er

delb ran sch ens huvudvaru ornr åde.
F örsäljningens storlek per kund öka r relat iv t lit et mellan de båd a sto r- Försäljning

leksgruppern a och utgör fyra respek ti ve drygt fem tusen kronor per kund . ens storlek pe
Fö rsä ljningen per kund ä r av samma sto rlekso rdning som för företag av kund
u ngefär mo tsvara nde storlek idelbran sch 1, företag tillverkande hu vud-
sak ligen kostyme r och öve rplagg ,

I I det följande i della avsnitt angivna sifferuppgi fter avse samtliga medianvärden. Doc k

har per för et ag i hela delbranschen i förekommande fall v ägt genoms nitt (vägt ar it m etiskt

m ed ium) a ng iv its - annar s ovä gda gen om sni ttsv ärden (t. ex. a nta l k un d er pe r för et ag) .
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Försäljning- E n säker ehuru ga nska svag t end ens till ökad försälj ning per försälj are
ens storlek per lik som öka t antal kun der per försäljare vid ökat till verkningsvärde kan
försäljare och . ltt B åd k t ern a ä f" d bb lt ' t . d t ö

l k d la et agas . a a omponen erna aro un ge ar u e . sa s ora l en s orreanta et un er . .
per försäljare som l den min dr e sto rleksgruppen.

Försäljningen per detaljist och per försälj ar e i 1 aaa-tal kronor samt
antalet kunder per försä ljare var :

Försä lj ni ngs - F örsä lj ning Försäljning Anta l kun der
värdei ndex per detal jist per försäljare per försäljare

Storleksgrupp 1. .. . .. .. .. .. . 100 4,0 151 36
2 . .. .. .. .... .. 470 (5,3) 297 65

1-2 .. .. .. .. .. (genomsn itt) (5,4) 289 53

Försäljnings
områdets
storlek
Tillverkning
ens fördelning
på lager,
säsong- och
efterorder

Samtliga föret ag sälja över hela landet, tre i den min dr e storleksgruppen
dock icke på Norrland .

I båda sto rleksgrupp erna utgör tillverkningen på säsongorder den all
deles öve rvägande delen av t ot ala tillverkningen . Tillverkningen på efte r
order är avsevärt st örre i den mindre sto rleksgruppen, som också redovisa r
någon tillverkning på lager.

Den proce ntuella förd elnin gen av tillverkningen var på:

F örs äljningsvärdaindex Lager Säsongorder Efterorder

1- 2 . . . . . . . . . . . . (genomsnitt)

St.orlek sgr upp l .
2 .

100
470

3
O

75

90

86

17
7

13

C. J äm f ö r el s e m e ll an m edi an- o ch ge n o m s n i tts vä r de n f ör
r e sp e k ti v e k ompon enter s a m t d e s s a s s t o r le k f ör h el a
d e l b r a n s c h e n-, b e tr aktad s o m e n e n het

I den föregåend e analyse n ha använts medianvärd en såsom bästa till 
gä ngliga typtal för angiva nde av olika komponenters sto rlek för de in
dividuella föret agen i respektive st orleksgrupper . I syfte at t erhå lla en
uppfattning om snedhete n i förd elnin gen av de individuella värdena av
respektive komp onenter jämföres nedan de vägda genomsnittsvä rdena 2

för respektive komp onenter med motsvarande medianvärden . Därj ämte
lämnas en redogörelse för komponenternas storlek för hela delbranschen,
betraktad som en enhet. I sistnämnda fall visas komponenternas storlek

1 Det är icke möjligt att ge en bild av huru produktions- och distribu ti on sst ru kt uren sk ulle
se ut om sa mtliga föret ag i en storleksgrupp elle r i hela de lbransc he n sa mma ns loges till ett före
tag. Både produktions- och distribu tionsst r uk t ure n skulle , åt minsto ne på län gre sik t, än dras
väsentligt, då de förändrade konkurrensekonomiska förutsättningarna sk ulle m edför a en hel t
annorlunda före tagspolitik i åtsk illiga vi ktiga avseenden.

2 I för ekommande fall ovägda genomsnittsvärden (t. ex . anta l ku nder per före tag).
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av vä gda genomsnittsvärden för de kom ponenter, som äro kvoter, och av
summan av komponentern as värden hos de i delbranschen ingåend e före
ta gen för de komponenter, som icke äro kvoter.

Denna snedh et i representativiteten inverkar på genomsnittsvä rdenas
representativitet såväl för respektive storleksgrupper som för delbranschen.
Vid jämn representativitet skulle genomsnittsvärdena, liksom också me
dianvärdena, ligga lägre ä n vad som nu är fallet särskilt i den mindre
storleksgruppen. På grund av det låga antalet företag synes det knappast
vara befogat att företaga någon justering av genomsnittsvärdena med hän
sy n till representativitet ens snedhet .

De vägda genomsnit ts vä rdena för hela delbran schen skulle likaledes
komma att ligga lägre än de redovisade, icke justerade genomsnittsvärdena
men troligen icke i någon högre grad .

Skillnadern a mellan medianvärden och vägda genomsnittsvärden för
komponentern a i resp ektive storleksgrupper i denna delbrans ch äro t äm
ligen små. I stort sett samma bild av strukturen erh ålles på grundval av
dessa värden .

En överslagsberäkning visar att de t j ugosex föret agen i denna del
bransch tillsammans icke framställa mer än ungefär 100 varuslag, varav
tjugosex utgöres av huvudvarorna. Det sammanlagda antalet detaljist
kunder i denn a delbransch synes ligga mellan 2000 och 3 000. Då i denn a
delbrans ch tillverkade varuslag synes kunn a säljas i ett mycket stort an
t al det alj affärer. förefall er snaras t ant alet detaljistkunder förhå lla ndev is
lågt. Det bör till sist framhållas , att på gru nd av den låga representa
tiviteten alla överslagsberäkningar måst e bliva synnerligen ungefärlig a .

7. Delbransch 11: Företag tillverkande huvudsakligen skj ort or och

pYjamas

A. För eta g ens uppd elning p å storl eksgrupp er och und er
söknin gens repr es entativitet för dessa

Ej mindre än 40 företag med ett sammanlagt tillverkningsvärde av dr ygt
30 miljoner kronor redovisa tillverkning av skjortor och pyjamas till min st
två tredj edelar av tillverkningsv ärd et. Företagen i denn a delbransch äro
av mycket olika storlek. Äv en tillverkningens art torde variera avs evärt.
Tyvärr har det icke varit möjligt att skilj a mellan produktionen av arb ets
skjortor, andra skjortor och pyjamas vilkas försäljningsstruktur också
t orde vara ga nska olikartad.

Produktionen av andra artiklar än skjortor och pyjamas är betydande
inom denna delbrans ch. Tillverkningsvärd et för skjortor och pyjamas upp
gick sålunda enligt kommerskollegium till 23,4 miljoner kronor, vilket
endast utgör 77 pro cent av det av företagen i delbranschen redovisade
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Anta l kun
der

t illve rkningsv ärdet. Övriga av före tagen i den na delbran sch producerad e
arti kla r äro hu vu dsakligen a rbe ts- och öve rdragskläder sam t klä nninga r
och blu sar.

Tabellen nedan visar de olika sto rleksg ruppernas ande l av t ot ala till
verkningsvärdet och anta let företag samt hur sto r ande l av t otala t ill
verkninge n och antalet föret ag de siffermässigt ana lysera de före ta gen re
presentera.

Samtli ga före tag Siff ermässigt analy se ra de för etag

S t orleks - tillverkning svärde
i procent av sa m t liga

T illverknings - för et ag
grupp värde per abso lut

före t ag I I antal
a n t a l

mil joner k r . miljo ner k r. a nde l i tillverk n in gs-! a n ta l
pro cent värd e

O 0,08 0, 9 3 12 - - -
1 0,25 2,8 9 11 42 45 5
2 1,6 26 ,6 88 17 18 35 6

0-2 0,75 I 30,3 I 100 I 40 I 19 I 28 I 11

Som fra mgår av t abellen har de n minsta sto rleksg ru ppen ej alls kunnat
analyseras och endas t en tredjedel av för etagen i den största storleksg rup
pen . I denna äro de mindre föret agen starkt överrepresente rade.

B. K o m p o n e n t e r n a s s t o r l e k f ö r f ö r e t a g e n i d e o l i k a s t o r
l e k s g r u p p e r n a'

E n jäm förelse mellan sto rleksgruppern a visar en viss stegring av för
säljningen per kund och i mindre ut sträckning av antalet kunder vid ökat
ti llve rkningsv ärde. Det stat istiska materialet är så osäke rt att några obser
vat ioner i övrigt icke kunna göras .

Antalet kunder varierar så starkt mellan olik a föret ag att de i bilaga 1
t ill denna av delning redovisad e uppgiftern a icke är o representativa. Intet
företag to rde emellert id att döma av antalet kund er, vilkas st orleks för
delning icke är känd , vara beroende aven eller ett fåtal kunder för hu
vuddelen av försäljningen.

Som naturligt är med hän syn till att denna delbran schs huvudvaror
säljas av ett mycket sto rt an tal det alj affärer, är det samm anlagda antalet
kunder mycket st ort - mer än 10000 detaljister och närmare 1 000 gros
siste r.

Försäljning- Liksom i fråga om trikåind ust rien sälj a för etagen den alldeles öve r
e~s f?rd elning vägande delen av sin tillverkning antingen till detaljis te r eller till gros 
Pkatohka.kund- sis te r. Det sto ra flertalet föret ag i den mellersta och flertalet företag i dena egoner

störs ta sto rleksg ruppen sä lja uteslu tande eller hu vudsakligen till det al-

l I de t följ an de i de tta avs nitt angiv na uppgifter av se medianvärden.
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jister. De redo visad e uppgiftern a i bilaga 1 till denna avdelning åte rspegla
endast detta förh ållande och kunna i och för sig icke anses represe ntativa.

F örsälj nin gen per detaljist är icke obetydligt stö rre i den största sto r- Försäljning
leksgruppen . F örsäljningen per gross ist förefall er va ra åtskilliga gånger ens st~rle~ pe]
h ö . d t ö t t l k .. . d . t kund l ohkaogre l en sorsa s or e sgruppen an l en mins a. kate orier

F örsäljningens st orlek p er det al jist är den lägsta i konfektions- och g
sömna dsind ustrien för mot svar ande sto ra föret ag utom i fråga om herr
hattar och -mössor.

Sto rleke n av försä ljninge n per försä ljare vari er ar avsevärt men en t ydlig Försäljning
t endens till ökad försälj nin g per försälj are vi d öka d för et agsstorlek kan e~s ~t?rlek pe]
iakttagas . I åtskilliga fall t ord e för säljningens sto rlek per försäljare på- forsallJkare doeh

anta un er
verkas av att försälja rn a äve n sälja andra än av föret aget till verk ade pro- per försäljare
dukter. Beträ ffa nde antalet kund er per försälj are kan ingen utvecklings- . ~ .. .. ' .
t endens iakttagas. Fors.adIJntmgs

omra e s
Samtliga föret ag redovisa försä ljning över hela landet. storlek
U ngefär fy ra femtedela r av t illverkninge n ske r på säsongorder, åte r- Tillverkning

stoden på efte rorder. Tillverkningen på lager är mycket lit en . på lager, sä
song- oeh ef
t erorder

8. Delbransch 19: Företag tillverkande huvudsakligen h errhattar
och -mössor

"

Tjugoen företag med ett sammanlag t tillverkningsv ärde av fem mil
jo ner kronor tillverk a huvudsakligen herrhattar och -m össor. F em företag
med ett sammanlagt tillverkningsv ärde av un gefär två miljoner kron or
idka grossist rö relse och ha därför icke medtagits i denna delbran sch.

Fö retagen i de nna delbran sch till verk a till alldeles öve rvägande del mös
sor. Tillverkningsvärdet för herrmössor uppgick enligt kommerskollegium
till 5,1 milj oner kron or, varför stö rsta delen av tillverkningen av herr
mössor fall er på föret agen i denna delbransch.

Tabellen nedan visar de olika storleksgru ppe rnas andel av total a till
verkningsvärdet och antalet företag samt hur stor andel av totala tillverk
ningen och antalet företag de siffermässigt ana lyse ra de företagen repre
sentera.

Sa mtliga företag Siffermässig t analyserade föret a g

Storleks - Tillver kn in gs- tillverkningsv är d e i proce nt av sam tliga
föret ag

grupp vä rde per ab solut

föret ag I I antal
antalande l i t illverkningS-jmilj on er kr. mil joner k r.

procent värde
an t al

1 I 0,05

I
0,7

I
14

I
13

I
30

I
31

I
4

2

I
0,55 4,4 86 8 60 38 3

1-2 0,24 I 5,1 I 100 I 21 I 58 I 33 I 7
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Som framgår av tabellen är analysens representativitet mycket svag för
denna delbransch . I bilagorna 1 och 2 till denna avd elning an givn a vär
den illustrera därf ör end ast den mycket ungefärlig a sto rleksordningen av
olik a komponenter. Till skillnad från red ogörelsen för övriga delbranscher
skall här icke de olika komponent erna behandlas var för sig, utan enda st
viss a allm änna observationer göras på gru ndva l av medianvärd ena.

Den alld eles övervägande delen av försäljningen sker till detaljist er .
Antalet detaljister är mycket st ort och förs äljningen per det aljist är den
lägst a, som redovisats i någon delbransch. Den är av st orleksordningen
500 kronor med någon ehuru my cket svag t endens till ökning vid st eg
ring av företagets tillverkningsvärde.

Försäljningens storlek per försäljare är, som är att vänta, likaledes
my cket låg.

Den alld eles övervägande delen av tillverkningen faller på säsongorder
och praktiskt t aget hela åte rst oden på eft erorder.

9. Korta observationer beträffande delbranscher, vilka på grund

av uppgiftsmaterialets bristfällighet endast delvis kunnat analy

seras

Delbransch 2: Företag tillverkande huvudsakligen arbetskläder

De fjorton föret agen i denn a delbransch ha ett sammanlagt tillverk
ningsvärde av närmare femton miljoner kronor. Storleksfördelningen mel
lan företagen är synnerligen ojämn. De åtta minsta företagens tillverk
nin gsvärde är till sammans end ast 800 tusen kronor och intet föret ag har
större tillverkningsvärde än 200 tusen kronor. De sex åt erstående företagen
hade ett sammanlagt tillverkningsvärde av dr ygt fjorton milj oner kronor.
Det största föret aget av dessa har ej mindre än tio gånger högre tillverk
nin gsvärde än det minsta.

Samtliga företag sälja övervägande till detalji ster, vanligen ung efär fyra
femtedelar av hela förs äljningen, med an åte rst oden utgör försäljning till
grossister och, i relativt obetydlig omfattning, till industrier och allm änna
inrättningar.

Försäljningen per detaljist varierar avsevärt men ligger i allmänhet mel
lan dr ygt 1000 och cirka 5000 kronor. Försäljningen per grossist är unge
fär tre gånger så stor. Försäljningen till lanthandeln, som torde ske i
mycket små poster, synes helt ombesörjas av grossister. F örsäljningen
per kund visar en tämligen svag och osäk er t end ens till st egring vid sti
gande tillverkningsvärde för företaget.

Samtliga företag redovisa försäljning över hela landet .
Tillverkningen på säson gorder variera r avsevärt , från 40 till 90 procent

av totala tillverkningsvärdet . Lagertillverkningen är för flertalet företag
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bet yd ande, i runt tal en t redj edel. Tillverkningen på efterorder utgör i
allmä nhe t så mycket som en femtedel av totala tillverkningsvärd et , tro
ligen i hu vudsak av andra artikla r än arbets kläder.

Delbransch 3: Företag tillverkande huvudsak ligen gummi- och oljekappor

I denn a delbransch inbegrip as icke föret ag, som visserligen bl. a . t ill
v erka gummi- och oljeka ppor men som i officiella statistiken hänf örts till
gummiindust rien. Den sammanl agda tillverkningen för de sex föret age n
i delbran schen är 1,2. milj oner kronor, medan tillverkningsvärdet för
gummika ppor och oljekläder enligt den officiell a st atisti ken uppgår till
2,2 milj oner kronor, va ra v mindre än en miljon rubri cerats under ko n
fekt ions- och sömnad sindustrien, åte rst ode n under gummiindustrien. I
ge nomsnitt utgör alltså tillverkningsvärdet för gummikappor och oljeklä
der endast två tredj edelar av hela t illv erkningsvä rdet i här behan dlade
delbran sch.

Fem företag ha lämnat upp gifter. Den alldeles öve rvägande delen av
försäljningen, ung efär fyra femtedelar, sker till detaljister och av åte rsto
de n un gefär vardera hälften till gross iste r och till industriella förbrukare,
allma nna inrättningar o. dyl.

Försäljningen per detaljist vari erar avs evärt. Den utgör för median
föret aget endast 500 kronor.

Samtliga föret ag redovisa försäljning över hela landet.
Den alldeles övervägande delen av tillverkningen ske r på säsongorder.

Delbransch 4: Företag tillverkande huvudsakligen blandad herrkonfektion

Ej mindre än 26 företag ha hänförts till denn a delbransch . Det samma n
lagda tillverkningsvärdet är 21,6 milj oner kronor. Tillverkningsvärd et för
de elva minsta företagen varierar mellan 50 och 180 tusen kronor samt
utgör sammanlagt end ast drygt en miljon kronor. Åtta föret ag ha ett
tillverkningsvärde mellan 250 och 500 tusen kronor eller sammanlagt när
mare 3 miljoner kronor. Åt erstående sju företag ha ett sammanl agt till
v erkningsvärde av ej mindre än 17,5 milj oner kronor eller drygt fyra femte
delar av hela delbranschens tillverkningsvärde. De olika företagens sto rlek
vari erar kraftigt i sist nämnda st orleksgrupp. Det störst a föret agets till
ve rkningsvärde är ej mindre än fem gå nger st örre än det minstas.

Uppgifte r om distributi onsstrukturen ha enda st kunnat erhå llas för före
t agen t illhöra nde den störst a sto rleksg ruppen. Praktiskt t aget hela för
sä ljningen går till det aljist er. Försälj ningen per detaljist va rierar st arkt
men är för flertalet föret ag av sto rleksordningen fyra- sju tu sen kronor
eller av ungefär samma sto rlekso rdn ing som för för et ag av mot svarande
storlek, vilka tillverk a huvudsakli gen kostymer och överpl agg.

403



Samtliga före tag sälja över hela landet.
Ungefä r två tredj edelar av tillverkningen faller på säsongorder, åter

stoden på efte rord er. Lagertillverkningen är helt obetydlig.

Delbransch 7: Företag med blandad tillverkning av damkonfektion

Till denn a delbran sch ha"hänförts ti o företag med sam ma nlagt 2,4 mil
joner kronors tillverkningsvärde. De sex minst a föret agen ha mindre än
100 tusen kronors tillverkningsvärde och tillsamm an s 400 tusen kronor.
De tre stö rsta föret agen sva ra för drygt hälften av totala tillverknings
värdet . P å gru nd av bristfälliga uppgifter kunna några observationer i
övrigt icke göras i denna delbransch.

Delbransch 8: Företag tillverkande barnkonfektion

Av de ti o föret agen i denna delbran sch me d ett samma nlagt tillverk 
nin gsvärde av sex milj oner kronor uppnå fy ra, ungefär lika sto ra företag,
icke 150 tusen kronors tillverkningsvärde, medan de fyra stö rsta företa
gen svara för dr ygt två tredj edelar av t otala till verkningsvärdet.

Fyra föret ag med någorlunda jämn sto rleksför delning ha lämnat upp
gifter. Samtl iga utom ett sälj a uteslutande till det alji st er. Försäljningen
per detaljist varierar så avsevä rt att något t yptal icke kan erhå llas. I ge
nomsnitt uppgår den emellert id t ill tre t usen kronor.

Samtliga företag sälja över hela landet, ett dock icke på Norrland.
Tre fjärd edelar av tillverkningen sker genomgående på säsongorder och

ungefär en femtedel på efte rorder. Lagertillverkningen är alltså förh ål
landevis obetydlig.

Delbranscherna 9 och 10: Företag tillverkande huvudsakligen damunder
kläder respektive korsetter

Då grä nsdragningen mellan dessa tvenn e delb ran scher är mindre skarp
och föret agen i fråga om distributionsstrukturen m. m. förefalla vara t äm 
ligen likartad e, behandlas delbranschern a i ett sammanha ng.

De nio företagen, tillverk ande huvudsakligen damunderkläder, ha et t
sammanlagt t illverkningsvärde av un gefär t vå och en halv miljoner kronor
med t ämligen starkt varierande tillverkningsv ärde mellan de olika före
tagen. D e fjorton företagen, tillverkande huvudsakligen korsetter, ha ett
sammanl agt t illve rkningsvärde av närmare åtta milj oner kronor. De sex
minsta föret agens andel av tillverkningsvärdet utgör mindre än fem pro
cent av t ot ala tillverkningsv ärd et. de fyra st örsta föret agens andel cirka
två tredj edelar. Till verkningsvärdet variera r sålunda mycket av sevärt
mellan olika företag.
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Tre föret ag tillverkande damunderkläd er och sex föret ag t illve rkande
korsetter ha lämnat uppgifter om distributionsstrukturen , bland de senare
hu vudsakligen de större företagen.

F em för et ag i båda delbran scherna redovi sa mer än tre fjärd edelar av
totalförsälj nin gen till detaljist er, återst ode n t ill grossister. De t vå övriga
företagen sälj a huvudsakligen till grossiste r .

F örsäljningen per det aljist vari erar så avsevärt att något t ypt al icke
kan erhå llas . Den är eme llertid i allmä nhet av sto rlekso rd ninge n t vå till
fyra tusen kronor. Någo n tendens till ökad försäljning per detaljist vid
stigande före tagsstorlek kan icke iakttagas, sna ra re m otsatsen.

Samtliga företag sälj a enligt uppgift öve r hela landet , ett dock icke på
Norrland .

Den alldeles öve rväga nde delen av tillverkningen sker på säso ngorder.
D ock finnes i ett par fall en icke obetydlig tillverkning på efte rorder .

Delbranscherna 12 och 13: Företag tillverkande huvudsakligen hängslen
respektive kra vatter

Tillverkningen inom dessa delbranscher är synnerligen het erogen. Sex
för etag av mycket varierande sto rlek med ett sammanlagt tillverknings
värde av 1,4 milj on er kron or ha hänförts t ill delbransch 12 (hän gslen) och
sexton föret ag av lik aledes mycket varierande sto rlek och med ett sam
manlagt tillverkningsvärde av fy ra milj oner kron or till delbransch 13 (kra
vatter) . De nio minsta för et agen i sistnämnda delbransch sv ara ej för
mera än en ti ondel av hela tillverkningsv ärdet .

Endast t vå föret ag ha lämnat uppgifter idelbransch 12 (hän gslen), fyra
mindre och et t stö rre företag idelbransch 13 (kravatter).

Samtliga företag utom ett i sist nä mnda delbran sch sälja min st två tredje
delar av sin tillverkning direkt till det aljister , återst oden till gross ister.
Försäljningen per detaljist är av storleksordningen 200 kronor. Fö rsä lj
ningen torde i stor utsträckning ske i kombination med av andra för etag
tillverkad e arti klar .

Samtliga företag, äve n de minsta, i båd a delbran scherna rapp ort era för
säljning över hela landet.

D en alldeles öve rväga nde delen av tillverkningen ske r på säso ngorder .

Delbransch 14: Företag med blandad tillverkning av beklädnadsartiklar (del
branscherna 9- 13 i kombination)

F yra föret ag med samma nlagt 0,7 milj on er k ronors tillverkningsvärde
ha hän förts t ill denna delbran sch. På grund av bri stande uppgift er kunna
in ga observat ioner göra s.
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Delbransch 15: Företag tillverkande hu vudsakligen madrasser

Av de sjut to n t ill denna delbransch förd a företagen med ett sammanlagt
tillverkningsvärde av 5,9 milj oner kr onor, ha uppgift er kunnat erhå llas
från fyra stö rre och ett min dre föret ag. De åtta minsta föret agen uppnå
icke 100 tusen kr onors tillverkningsvär de och svara samma nlagt för endast
en t iondel av t otala tillverkningsvärdet, medan de nio större företagen
svara för nio ti ond elar.

Minst tre fjä rde delar av försäljningen sker till detaljister, återst oden
t ill gross iste r. Fö rsä ljningen per det alji st är av sto rleksordningen 400
800 kronor.

Samtliga föret ag sälja enligt upp gift över hela land et.
Tillverkningens förd elning på lager, säsong- och efte rorde r va riera r

mycket starkt, men tillverkningen på säson gorder är den vida stö rre .

Delbransch 16: F öretag tillverkande huvudsakligen tält , fla ggor, presen
ningar etc.

De tjugosex föret agen ha ett samma nlagt tillverkningsvä rd e av närmar e
fy ra miljoner kronor. De sjutton mindre företagen uppnå icke 110 t usen
kronors till verkningsvärde eller samma nlagt en milj on kr onor.

På gru nd av bristfälliga uppgifter kan endas t konstateras att försä lj
ningen förefaller till överv äga nde del ske till de ta ljiste r, att försäljningen
per det alji st är av sto rleksordningen 200- 500 kronor samt att ungefär
tre fjärdedela r av tillverkningen sker på säso ngorder.

Givet vis är bilden av denn a delbran sch mycket ofullständig. Bl. a . har
ingen uppfattning kunnat erhållas om omfattningen av uthyrning av pre
senningar, som lär vara mycket betyd ande;

Delbransch 17: F öretag tillverkande huvudsakligen broderiartiklar (tapisseri
arbeten)

Tio företag med et t samma nlagt tillverkningsvär de av icke mindre än
2,8 miljoner kronor ha hänförts till denna delbran sch. De fyra minsta
företagen ha tillsammans ett tillverkningsvärde av ungefär 80 tusen kro
nor, medan de stö rre för etagen ha ett tillverkningsvärde av åtskilliga
hundra tusen kronor. De tre stö rsta företagen sva ra för icke mindre än
två tredj edelar av to tala tillverkningsvärdet. På grund av bri stfälligt upp
gifts mate rial kunna inga observationer i övrigt göras beträffan de denna
delbran sch.
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Delbransch 18: F öretag tillverkande huvudsakligen madrasser, tält och pre-
senningar .

Nio föret ag med ett samma nlagt tillverkn ingsvärde av 1,4 miljon er kro
nor ha hänfört s till den na delbransch . F öret agen äro synnerligen het erogena
i fråga om produkti onsinriktningen och av sy nnerligen va riera nde sto rlek .

Liksom beträffan de företag t illverka nde hu vudsakligen ma drasser (de l
bra nsch 15) eller hu vu dsakli gen t ält, prese nn ingar etc. (de lbra nsch 16) sker
de n huvudsakliga försä ljninge n till detaljister . I övrigt kunna icke några
observatio ner göras .

D elbranscherna 20 och 21: För etag tillverkande huvudsakligen hattar och
mössor för damer och barn respektive ny ss
nämnda artiklar i kombination med herrhattar
och -mossor

Fö retagen av olika storlek i dessa delb ran scher äro av olika karaktär.
De mindre föret agen to rde vara starkt hantverksbet onade, medan de större
föret agen driva full industriell tillv erkning.

Av de t jugoåtta företag med ett sam manlagt t illve rk ningsvärde av 7,6
miljoner kron or , vil ka hu vu dsakligen tillverk a hattar och mössor för damer
och 'barn, ha åtta ett t illverkningsvärde und erst igande 50 tusen kr on or ,
sex i150 tusen kro nor, åtta 500 tusen kron or och sex föret ag ett tillverk
nin gsvärde överstiga nde 500 t use n kronor. De sex största företagen svara
för drygt hälften av t ot ala tillverkningsvärd et.

De elva föret ag, som hu vudsakligen tillverk a hattar och mössor för her
ra r, dam er och ba rn (de lbra nsch 21), ha ett sammanlag t tillverkningsvärde
av 3,5 milj oner kronor. Fyra företag ha ett t illverkningsvä rde un dersti
ga nde 50 t usen kron or, fy ra 500 tusen kron or och tre högr e tillverknings
värde än 500 tusen kron or. De tre st örsta företagen svara för icke mindre
än tre fjärdedelar av t otala tillverkningsvärdet.

Uppgifter ha i båda delbra nscherna erhållits endast från sa mmanlagt
sex före tag, samtliga relativt st ora. Fö r bå da delbra nscherna gä ller ge
nomgående att i sto rt sett hela försäljningen ske r till det aljister. Fö rsä lj
nin gen per det aljist variera r stark t . De n är av storleksordninge n 600
1 200 kron or. Någo n samvariat ion med företagets till verkningsvärde kan
icke konstateras. Fö retagen sälja över hela landet. Tillverkninge n sker t ill
un gefär tre fjärdedelar på säso ngorder. Lagert illverkningen är obe tydlig.

Delbransch 22: Företag med blandad tillverkning av ett flertal slag av kon
[ektions-; beklädnads- och sömnadsartiklar

Till denna delbra nsch ha hänförts aderto n föret ag med ett samma nlagt
tillverkningsvärde av 17,2 miljoner kronor. Samtl iga föret ag ä ro relativt
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sto ra . Intet företags tillverkningsvärde understiger 200 tusen kronor och
hälften av företagen ha ett tillverkningsvärde översti gan de en miljon kr o
nor.

Fem företag med ungefärl igen jämn storleksfördelnin g inom delbran
schen ha lämnat upp gifter. Som är att vänta sälja dessa företag uteslu
tande till det alji st er. Försäljningen per det aljist visar en tydlig t endens
till st egring vid växande tillverkningsv ärde och ungefär i samma takt som
detta. För medianföretaget utgör den två tusen kronor men är blott en
tredj edel så sto r för det minsta föret aget och ung efär tre gånger så stor
för de stö rsta företagen. Försäljningens sto rlek per försälj ar e vari erar icke
obetydligt och visar en klar t end ens till ökning vid st iga nde t illverknings
värde per föret ag.

Samtliga föret ag sälja över hela landet, ett dock icke på Norrland.
Drygt tre fjärdedelar av tillverkningen sker på säsongorder. Åte rsto den

nästan helt och hållet på eft erorder .

Delbransch 23: Företag, utf örande huvudsakligen lönsömnad

Till denna delbran sch ha förts icke mindre än 66 företag med ett sam
manlagt förädlingsvärde av end ast 2,7 milj oner kronor. F örädlingsvärdet
per företag är därf ör icke mera än 40 tu sen kronor.

Tabellen nedan visar antalet föret ag i olika storleksgrupper och dessas
andel av totalantalet och totala förädlingsvärdet.

Antal för et a g

I
Fö rä d lingsvärde

Stor lek sgrup p Fö rädlingsvärde I
I

I
p er för et ag I absolut

i procent av

I
milj . kr. Iand el i procen t

(1 OOO-ta l k r .) sam tl iga

1 I - 15 16 24 0,1 4
2 16-25 16 24 0,5 19
3 26- 50 15 23 0,3 11
4 51- 100 12 18 0,7 26
5 101- 7 11 1, l 40

1- 5 41 I 66 I 100 I 2,7 I 100

Som framgår av tabellen svara äve n i denna delbran sch de sto ra före
tagen för en bet ydande del av tillverkningen (förädlingen) . Två t redje
delar av hela förädlingsvärdet fall er på mindre än en tredj edel av ant alet
företag . Betyd elsen av små och mycket små företag är dock givetvis
mycket större än vad som framgår av ova nstående t ab ell, emeda n 
såsom tidigare framhållits - endast föret ag utöver en viss storlek kunnat
medtagas i undersökningen.
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B ilaga 1 (löpan de nr 12).

Pr oduktions- oc h distributionsstrukturen för vissa de lbranscher inom konfekti ons - och sömnadsind ust rie n 1938.

Samtli ga uppgifter äro medianvärden och avse end ast siffermässig t analyserade företag.

1
1 2 3 I 4 I 5 6 I 7 S I 9 10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 I 17

Tlll v erk- ---- - -
ran gsv är d e

F örsälj-
F örsäl jnin gsv ärd et s

De lbransch per före- Ant al pe r föret ag procentuell a för-
Antal kund er pe r F örsäljnin g per kund! F örsälj ning Antal kun -

TiUv erkningsvärde ts procent u-

tag l m il j . Storleks- ni ngs- Ant al t illv erka de del ning på
r öret a gs 1 000-tal k r. per försa l- etta fördelning på

kr. grupp värde företa g jare 1 000-
det per rör-

I
säljare

Index ~;:Ia;~;rt I varuslagt det alji st l gro ssts r detalj ist I grossi st d et alj ist gro ssi st I d e + gr tal kr. lager ISäSOngOrderl et teroruer

Företag huvudsakligen t fll -

ve rkande:

1. Ko sty m er o . överplagg

Alla prislägen . . . .. . . . . O,, l 100 5 2 7 100 - 120 - 1,7 167 150 1 75 20

0,7 2 270 8 1 4 100 - 225 -'- 3,' 259 82 O 79 20

1,8 3 680 7 2 7 100 - 300 - 6,7 635 (67) O 76 28

3,9 4 1450 7 2 13 100 - 35 4 -;- 13,' 1028 (80) 5 68 25

( Lågt prisläge (33- 55 kr. O, , l 100 3 2 7 100 - 150 - 1,7 239 175 2 80
18)

per kostym) O,, 2 170 3 1 5 100 - 110 -e- 4.5 336 78 O 75 25

2,8 3 1 410 5 1 7 100 - 350 I 9.1 796 SO 2 76 22

( MeIianpriSläge (56-64 - 1 - - - - - - - -;- - - - - -
~)kr. per kos ty m) 0 ,_ 2 100 4 2 5 100 - 26 3 2, _ 247 63 O 83

3.8 3 580 4 2 12 100 - 327 - 14,3 1024 8S 3 74 26

(HÖgt prisläge (65-133 0, 14 1 - - - - - - - - - - - - -

~)kr. per k ostym) 0,8 2 100 3 1 5 100 - 4S - 19,' (910) (99) O 60

2,_ 3 330 4 2 5 100 - 26 6 - 10,1 (635) (69) O 46 37

5. Damkappor . .. .. ... .. O,, 1 100 4 2 4 100 - (84) - (2,6) (209) (36) 5 73 23

2,3 2 450 4 l 4 100 - (170) - (10.S ) (560) (49) - 72 30

6. Damklänningar . . . . . 0.1 1 100 4 1 3 100 O 48 3 4.0 151 36 3 75 17

l , ' 2 470 4 1 3 100 - 257 - 5,3 297 65 O 90 7

11. Skjortor och pyjamas 0 ,3 l 100 5 1 1 (100 ) (O) (300) (13) 0,7 4.3 1,1 97 ( 108) O 80 10

1, 6 2 350 6 1 2 (81) (17 ) (4 13 ) (41) 1,5 19, ' i.s 208 (167) 2 88 7

19. Herrhattar o . - m össor ( 0,05 1 100 4 1 1 95 5 150 6 0.3 1,5 0,3 52 179 - 90
2~)0 ,5 2 940 3 2 5 85 10 1 00 0 15 0,7 9, _ 0, 8 181 164 3 75

l Alla till respektive storleksgrupper förda företag, ej endast de siffermässigt analyserade.
! Vilka varuslag och varu grupper, som avses, framgår av bilaga 3 på sid. 409.
3 Företag, vilka sakna försäljning till viss kategori och därför icke redovisa några kunder i denna kategori, ha utes luti ts vid beräknin gen av medianvärdet för antal kunder och försäljningen per kund i ifrågavarande

kat egori.



B ilaga 2 (löpan de nr 13).

Pro duktio ns - oc h distribu tionsstr ukturen för v issa de lbr anscher in om konfektion s - och s ömnadsin du st r ien 1938.

Samtliga uppgift er äro vägda genomsnitt respek tive, i förekommande rall. ovägda genomsn itt.

1 2 3 4 I 5 fl I 7 8 I 9 10 I 11 I 12 13 14 15 I re I 17
Tt llverk- --- - - -

nt ngsv ärd e
F ör-sälj- F örsätjntngs v ärdets

D el bran sch per före- Anta l pe r föret ag /\ nta l k under pe r F örsäljnin g p er ku nd Försä lj ning T illverkningsv ärdet s pr ocemu-

t ag! mil j. Storteks - nin gs- An la l tillv erkad e
proce ntue lla rör-

rör etag" 1 000·l a l kr. per t örsäl-
An tai ku n- ella fördeln ing på

h. grupp vä rde företag
delning på

jare 1 000-
der per rör-

Index g~~;I\I;r' I va rus tag ! I grossis t detaljist I detalj ist I gro ssi s t I de + gr tal kr.
säljare

lsäsongorderj efterorderctet a tns t grossist la ger

Fö retag t illverkande huvud-
sa kltgen:

1. Ko st yme r o . över plag g

Alla prislägen . 1,2 1- 4 justerades 70 1,6 6 99 189 6,6 654 97 5 67 28

1,2 1-4 27 1,6 7 100 248 ,. 7 ,8 712 90 5 66 29

0,2 1 100 5 1.6 6,0 99 113 2,' 215 188 1 77 22

0,7 2 279 8 1,3 4,8 100 246 3,0 275 116 1 73 26

1.8 3 727 7 i.e 6, ' 100 249 7,8 fl07 87 1 65 34

3,' 4 1 764 7 2,1 10.0 99 370 . , 12,5 1 118 10 1 7 66 27,
5. Da m ka p po r . . . 0,8 1- 2 8 2 ,0 4 100 220 I 8, 2 460 54 I 72 27

0,2 1 100 4 2,5 5.0 100 (162) (3,5) 219 (66) 6 75 19

2,3 2 532 4 1,5 3.5 100 (278) (10.') 606 (56 ) - 72 28

6. Darnkfän nfn g a r 0,45 1- 2 8 1,1 3 98 I 138 3 5,4 289 53 I 86 13

0, 1 1 100 4 1,0 3 91 9 48 3 4,2 14 4 32 4 78 18

1,2 2 602 4 1,2 4 99 - 229 - 5,7 3 47 61 1 87 12

11. S kjor tor och pyjamas 1,0 1- 2 11 1,3 2 65 35 (384) (26) 1,1 18,6 1,6 220 147 15 78 7

0,3 1 100 5 1,' 1,8 (90) (10) (268) (13) 0, 8 4,6 0,9 98 137 2 82 16

1,0 2 410 6 1,2 1,7 (60) (40) (48 1) (35) 1,2 21,' 2,0 261 (157) 17 78 5

19. H er rhattar o. - rn öss o r C' 1-2 7 1,3 3 83 15 542 12 0,7 7,7 0 ,8 67 189 3 79
18)

0 ,0 5 1 100 4 1,3 1,8 92 8 175 6 0,3 1,5 0.3 39 103 - 87 13

0,5 2 1 474 3 1,7 4,3 82 16 1 033 15 0,7 9 ,5 O,, 196 225 3 79 18

l Alla t ill respektive stor lek sgrupper förda företag, ej endast de siffermä ssigt analyserade.
2 Vilka var ugruppe r och var uslag, som avses, fram går av bilaga 3 på sid. 409.
3 Före tag, v ilka sakna försäl jning till viss katego ri och därför icke redovisa några kunder i denna kat egori, ha utes lutits vi d beräkn ingen av vägda geno msnittet för anta l kun der i ifrågavarande kategori.
t Genomsnitts vä rdena i denn a rad ju sterade med hänsyn till den varierande representativiteten i nedan ang ivna storleksg ruppe r.



Bilaga 3 (löpan de nr 14).

Förteckning över varugrupper och varuslag ingående i kornrner'skollegfi statistik

1. H errkotiiekiion

Kl äder av yllev ävnad.
kostymer
spor t dräkter
kavajer och jackor
västar
byxor
öve rplagg (rockar, p alet åer , ul strar , tren chcoats, r egnkragar o. dy l.):

impregn erade
andra

arbe ts - och öve rd ragsklä der
m or gonrock ar, badrockar o. dyl.

K läd er av bomulls- , linne- o. dyl. vävnader:
kost ymer
spo rt drä kter
kavajer och jackor
väs tar
byxor
öve rplagg (rockar, pal et åer , ulst rar, tren ch coats, regnkragar o. dyl. )
arbe ts - och öve rdragskläde r
mor gonrock ar, badroc ka r o. dyl.

Uniformer och un iformseffekter

2. D amkonfektion

Dräkter
Sp ortdräkter
Sportbyxor
J ack or
K ap por av impregn erat t yg
An dr a kappo r och ul strar
Kj olar
Blusar
Kl änningar
Morgonrockar , badrock ar o. dyl.
Arbets- och öve rdragskläder
Fö rk lä den

3. B arn k onfektion

K ost ymer
Impregn erade ro ck ar och kappor
Andra rock ar och kappo r
Kl än ningar m. m .
Byxor..
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4. Diverse konjek tions- och sömnadsarlik lar

Gummika ppor
Oljeklä der
Be nlindor , bält en, sk ärp, st rumpe band o. dyl.
Damasker
Da m- och barnunderkläd er :

av trikåv äv
andra

H än gslen
Korsetter , ref ormIiv , korsettskyddar e o. dy l.
K ragar , man sch etter och skjortveck
Kravatter , halsdukar, rosetter och slipsar
Skjo rto r och pyj am as
Broderi- och t apisseri arbet en
F laggor, standertar och vimpl ar
Presenningar
Ryggsäckar , skol- och t orgv äskor m. m .
Segel
Säckar
Sä ng klä der:

m adrasser, bol strar, täcke n, kuddar o. dyl.
lakan och örngott

Tält och markiser

5. L önsömn ad

Up pburen bruttoersättning för utförd sömnad åt andra firm or

6. Hattar

Dam- och barnhattar:
filt- och fä lbhattar
st råhattar
tyghattar

H errhattar:
filt- och fälbhattar
st råhattar
t yghattar

H attstommar, filtstumpar, hattflätor m . m .

7. M össor

Dam- och barnmössor:
t ygmössor
pälsmö ssor
skinnmö ssor

H errmössor :
t ygm össor
pälsmös sor
skinnmössor
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8. Övriga till verkn ingar

F örbandsartiklar (bandage, för bandsbomull, gas bindor o. dyl.)
K on st gjorda blommor
P reparera de naturliga väx te r
Para plyer och parasoller
K äppar
Rullga rd ine r
Mekaniska rullgardinskäppar

V. Anta l arbetaretimmar och tillverkningsvärde per plagg hos
olika stora företag inom konfektionsindustriens tre största

delbranscher

1. Un de rs ök ningens omfattning och r epresentativitet

Undersökninge n omfattar företag, t illverkande hu vudsakligen endera av
de betyd ande konfektionsartiklarna manskostym er, damkappor, andra än
impregnerade (frä mst »regnka ppor» och damklänningar. Fö r att ernå
bäst a möjliga jämförbarhet mellan företagen ha endast företag, vilkas till
verkn ingsvärde till minst åttio procent utgjorts av respektive va ruslag,
m edt agit s i undersökningen. Ett avsevärt antal föret ag med betydande
produktion av nämnda artiklar men som dock icke upp gått till åttio
procent av t illverkningsvärdet ha icke medtagit s i undersökningen. Några
företag ha måst ut eslut as på grund av bristfälliga uppgift er.

Av 70 företag, vilka hu vudsakligen tillverka kostym er och överplagg
(delbra nsch 1), ha endas t 31 föret ag kunnat med tagas i undersökningen;
av 31 företag t illve rka nde hu vudsakli gen damka ppor (delbransch 5) 29
och av 26 företag t illve rka nde huvu dsakli gen damklänningar (delbransch
6) 19 företag.

För va rje grupp av föret ag ha uppgjort s t re punktdiagram , utvisande
för de olika föret agen:

1) antal t illve rkade plagg och salut illve rkningsvärde per plagg,
2) anta l arbetaretimma r per plagg och antal tillverk ade plagg sam t
3) antal ar betareti mma r per plagg och salutillve rkningsvä rde per plagg .
Efter diagrammen över respekti ve delbran scher illust reras genom en

t abelluppställning samvariat ionen mellan antal tillverkad e plagg per före
tag, salutillverk ningsvärde per plagg och antal arbetaretimmar per plagg .

Samt liga uppgift er avse år 1938.
Uppgifter angående antal tillverkad e plagg sam t tillverkningsvär de per

plagg ha hämtats direkt ur komm erskollegii statistik . Även antalet arbe
t ar etimmar har beräkna ts med ledning dä rav . Tot alantalet arbetare
timmar har upp skattat s genom att t ill antalet arbe taret imma r »i dri ft en»
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lägga det angivna ungefärli ga antalet hemarb etare, multiplicerat med
ett up pskattningsvis beräknat genoms nittligt anta l t immar per år: för
fabriker tillverk ande kostymer 1 200, kappor 1 200 och klänningar 1 000.
Det sålunda erhå llna t otalan t alet arbetaret immar har därefte r redu cerats
i förh ållan de t ill den andel av hela tillverkningsvärdet , som t illverk nings
värdet för respektive va ruslag utgjort. Om ett företag exempelvis red o
visat ett till verkningsvärd e för man skostym er ut görande nittio procent av
totala till verkningsvärdet samt 10 000 arbetareti mma r, har anta let arbe
t ar etimmar per man skost ym erhå llits genom att dividera 9 000 med redo
visade anta let manskost ymer.

De n här använda met oden för beräkningen av anta let arbetaret immar
är ga nska approximativ. Dels torde redovisningen av anta let hemarbetare
var a osäker och dels vari erar antalet ar bet aretimmar per hemarbe~are avse
vä rt liksom dessas »betydelse i förhålla nde till antalet fabriksa rbet are
timmar. Däremot t ord e redukt ionen av anta let arbetar eti mm ar i för
hållande till de i undersökningen medtagna plaggens andel av t otala till
verkningsvärdet icke innebär a sam ma gra d av approxi ma tion. Dels ut
gör här und ersökta plagg min st åttio procent av den t otala till verkningen
(värd et ) och dels t orde den övriga delen av till verkn ingen ha ungefär
samma proportioner mellan ma te ria l- och arbetskostnad er som de under
sökta plaggen, t. ex. mans- respektive gosskostym er, klänningar respek
tive blus ar.

I den efte rfölja nde ana lysen ha föret ag med och utan (eller med synner
ligen lågt - äve n relativt - antal) hemarbetare redovisats var för sig.
Någo n skillna d i samvari ationen mella n olika faktorer för företag med
respektive utan hemarbetare kan icke iakttagas, vilket t yd er på att något
större sys te ma t iskt fel icke vidlåder beräkningen av totalantalet ar betare
timmar.

2. Analys av de olika grupperna av företag

A. F ör et ag, vilkas tillv erknin g sv ärde f ör m an skost ymer
ut g ör min s t å tt i o pro c e n t a v tot al a tillv erknin gsv ärd et

De sto ra föret agen sva ra för en mycket bet ydande del av t illverkningen;
de sju stö rsta för mera än hälft en av till verkningen hos alla i denna und er
sökn ing medtagna 31 föret ag. Sto rleksfö rdelningen mellan här und ersökta
företag är i stort sett densamma som för samtl iga t ill delbr an schen kos
t ym er och överplagg hänförliga företag.

Som framgår av diagram 52 på vidstående sida vari erar såväl antalet
tillverk ad e plagg per företag som t illverkningsvä rdet per plagg mycket
avsevä rt mellan olika föret ag. Drygt hälften av företagen ha dock ett
tillverkningsvärde per plagg mellan 52 och 62 kr onor.
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1000-tal till 

ver kade plag g

x = fö retog u ta n hema rbetar e
X = » med »
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X
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26

24
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16
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4

o
O 30 40 50 60 70 80 90 100

Tillverkn ingIvä rde per plagg, kron or

Diagram 52. Antal tillverkade kostymer och tillverkningsvärde per kostym för individuella
företag, vilkas hela tillverkningsvärde till minst 80 procent utgöres av kostymer. 1938.

Någo n samva riat ion mellan antalet t illve rkade plagg per företag och
Lillverkningsvärdet per plagg kan icke ko nstat eras i anna n mån än att inga
mycket sto ra föret ag redovis a lågt t illverk ningsvärde (un der 45 kronor)
per plagg .

Någo n olikhet i samvariationen mellan antal till verk ade plagg och till 
ve rkningsvärde per plagg för föret ag med och utan hemarbetar e kan icke
iakttagas. Antalet hemarbet are är med enstaka un dantag relativt obe
t ydligt .

Som framg år av diagram 53 på omstående sida varierar an talet arbe
tareti mma r per plagg för de i und ersökn ingen behan dlad e företagen mycket
avsevärt. Sju företag ha fjorto n eller mindre antal ar betareti mmar per
plagg medan åtta företag redovisa t jugo eller flera arbetaretimmar per
pl agg. Sexton företag ligga mellan dessa vä rden.

Någon t ydli g samvariation mellan antal arbetaretimmar per plagg och
a ntal tillverk ad e plagg per föret ag kan inte iakttagas. Dock ha de mycket
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x = för eta g utan hem ar bet a re

X = » med »

..
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~
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19

20
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17

Ant a l a rbet a re

t imma r pe r pla gg

m:~ I ;? - D O
22 . Y- _ _ --'- -.C-_ -----'_

22

15

26
mer än24201612

1 OOO -tal t illve rkade plagg

8

-------'-_ _ -----'------_I~ D
4

Diagram 53. Antal arbetaretimmar per kostym och antal tillverkade kostymer förindividu
ella företag , vilkas hela tillverkningsvärde till minst 80 procent utgöres av kostymer. 1938.

st ora företagen - m ed en årst illverkning av mer än 26 t usen plagg 
icke oväsentligt lägre antal arbetareti mmar per plagg än flertalet mindre
företag, m edan flertalet föret ag med mycket högt antal arbetaret imma r
per plagg äro mycket små .

Diagram 54 på sid. 415 visa r antal arbetaret imma r och t illv erknings
värde per plagg för de i undersökni ngen behandlad e föret agen . Som fram-
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Antal nr betcre

timmar per plagg

x = företag ut a n hemarbetare

X = » med »
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Tillverkningsvä rde per plagg. kranor

Diagram 54. Antal arbetaretimmar och tillverkningsvärde per kostym för individuella
företag, vilkas hela tillverkningsvärde till minst 80 procent utgöres av kostymer. 1938.

går av diagrammet kan över hu vud t aget icke någon samvariat ion kon
stat eras mellan antalet arbetaret immar per plagg och tillverkn ingsvärd et
per plagg. Detta syn es annars, i den mån det icke påverkas endast eller
till alld eles överväga nde del av i plagget ingående material ut an äv en av
utförand et , skola öka vid st igande ant al arbeta ret immar per plagg .

Antalet arbetaret imma r per plagg påverkas givetvis inte endas t av före-
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tagens tillverkningseffektivitet utan också av skillnader i utförand et av
de tillverkade pla ggen. Uppgift sma te rialet medgiver icke en redovisning
av dessa skillnader i utförande. De framkomm a endas t delvis i storleken
av ti llverkningsvärdet per plagg, som i sto r utsträcknin g påv erkas av priset
på i plaggen ingående vä vnader.

Någ on tydligare samvariation har, som ti digare visat s, icke kunnat iakt
tagas mellan vardera två av faktorern a anta l till verk ad e pla gg, till verk
ningsvärde per plagg och antal arbetaretimmar per plagg. Det skulle dock
kunna t änkas att ett samband förelåge mellan alla tre faktorern a. Före
t ag med ung efär lika stort tillverkningsvärd e per plagg respektive ant al
tillverkade plagg skulle vis a likn an de antal arbetaret immar per plagg. Ej
heller något sådant samband kan konst ateras i annan mån än att , såsom
t idigare fram hållits, de mycket st ora företagen ha ett icke oväs ent ligt
lägre antal arbetaretimmar per plagg ä n flertalet övriga. Särskilt frap
perande är den stora spridningen mellan ant alet arbetaretimmar per
plagg äv en hos företa g, för vilk a båd e tillverkningen och ti llverknings
värdet per plagg är av samma st orleksordning. Detta fram går av nedan
stående tabell , i vars »rut or» a ngivit s antal arbeta ret immar per plagg för
de olika företagen, förd elade dels eft er ti llverkningsvärde per plagg och
dels efter antal tillverkade plagg.'

Tillverkningsvärde
1 ODD-ta l t illverkade plagg

p er pl agg, kronor

I I-o 7-18 19-

-50 I 14, 18, 18, 23 I 17, 21 I 14, 16

51--65

I
15, 15, 16, 16

I
15,17, 18,20

I
14, 14, 14, 15

20, 20, 22, 22

66- I 14, 23 I 17, 19 I 12, 15, 15

B . F ö r e t a g, v i l k a s t i 11 v e r k n i n g s v ä r d e f ö r d a m k a p p o r u t g ö r
min st å tt i o pro c ent av totala tillv erknin gsvärdet

Såväl antalet tillverkade plagg som tillverkningsvärdet per plagg varie
rar mycket avsevärt mellan företagen. Som fram går av diagram 55 på
vidstående sida tillverka fem företag 30 000 eller flera plagg, medan icke
mindre än fjorton företag tillverka så litet som mindre än 4 000 plagg. E n
dast fyra företag tillverka mellan 10 000 och 30 000 plagg .

Tillverkningsvärdet per plagg är my cket olika för olika företag . Endast

1 Av t abellen fr am går t . ex. att de fyr a föret ag, som tillverk ad e hö gst 6 000 plagg under

1938 och vars tillverkningsvärde per plagg h ögst upp gick till 50 kronor, redovisad e 14, 18, 18
respektive 23 arbetaretimmar per pl agg. (,)Rutan ,) överst till v änster.)
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1 ODD-ta l t ill.
verka de plagg

x = före tag utan hemar bet a re
X » med »

~ Im~~ D 0'--__1'--- 1D
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I
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"

X

X x X

X " X
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~

x X

I
X X

(

TIllverkningsvä rde per plagg , kro nor

30

20

10

o
O 30 40 SO

x
X

mer än

56

Diagram 55. Antal tillverkade damkappor och tillverkningsvärde per damkappa för in
dividuella företag, vilkas tillverkningsvärde till minst 80 procent utgöres av damkappor.
1938.

ett av de stö rsta företagen har ett lägre t illverkningsvärde än 40 kronor
pe r plagg, med an sju min dre företag und erskrida denna siffra. Fyra mindre
företag visa ett förhå lla nd evis högt tillverkningsvä rde, mer än 56 kronor
per plagg. E ndast sex föret ag, va rav dock tre mycket sto ra , ha ett till
verkningsvärd e överst igande 40 och und erstigand e 50 kronor per plagg.

Någon samvariat ion mellan anta l t illverka de plagg och till verknings
vä rde per plagg kan icke konstateras . Ej heller mellan antal arbetare
timmar per plagg och antal t illverkade plagg kan någon närm are sam
variatio n iakttagas. Dock gäller, liksom i fråga om man skostym er, att
de stö rst a företagen ha ett förhålland evis lågt antal arbet areti mmar per
plagg och endast små föret ag mycket högt antal arbetareti mmar per plagg.
F örh ållandet är dock ej lika utpräglat som beträffand e manskost ymer.
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Diagram 56. Antal arbetaretimmar per damkappa och antalet til1verkade damkappor för
individuel1a företag. vilkas hela til1verkningsvärde til1 minst 80 procent utgöres av dam
kappor. 1938.

Antalet arbetaretimmar per pla gg och anta l till verkad e plagg fra mgå r
av diagram 56 ovan.

Som framgår av diagram 57 på sid . 41g över antalet arbetaretimma r
per plagg och till verkningsvärdet per plagg finnes ej någon samvaria tion
mellan dessa tvenne 'faktorer. E n stark koncentration av företag kan
iakttagas kring cirka 12 arbetaret imma r och 50 kr onors tillverknings
vä rde per plagg.

E hur u ett betyda nde antal företag redovisa ett relativt avsevärt antal
hemarbetare, torde dock inte tidigar e påtalade svårighete r vid beräkningen
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Diagram 57. Antal arbetaretimmar och tillverkningsvärde per tillverkad damkappa för

individuella företag. vilkas hela tillverkningsvärde ti II minst 80 procent utgöres av dam
kappor. 1938.

av antalet hemarb etaretimmar i förhå llande till fabriksarb etar etimmar i
någon högre grad ha äve ntyrat den bild man erhå ller av samvariationen
mellan antalet arbetaretimmar per plagg och an dra fakto rer. Även vid
ett st udium icke endast av företag med och ut an hemarb etare ut an även
av företag med förhå llandevis mycket lit et antal hemarbetar e kan icke
någo n av det rela tiva an talet hemarbet ar e beroende te ndens iakttagas.

Någon samvariat ion kan lika lit et som mellan va rdera två faktorer kon
stateras mellan samtliga tre fak to rer, antal t illve rkade plagg, t illverkn ings
vä rde per plagg och antal arbetaret immar per plagg.
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l ruto rna i nedan st ående t ab ell har angivits antal ar be ta re timmar per
plagg för de olika föret agen, fördelade dels efter till verkningsvärde per
plagg och dels efte r antal tillvet kade plagg .

Sprid ninge n mella n de individuella uppgiftern a är, som synes, för flera
grupp er av företag myck et sto r. Skillnadern a i utförande, som icke be
höva medföra motsvaran de skillna der i t illverkningsvärde per plagg, äro
emeller tid ocks å st ora me lla n olika föret ag .

T illv erk ning svärde 1 OD D-t al tillverkad e pla gg

per p lagg, kron or

I I-4 4- 11 11 -

- 46 I 10,11 , 13, 16 112, 12, 21,23, 30\ 9, 10, 27, 33

47-52 I 10, 13, 15, 16 112, 12 I 12, 14, 21

52- I - 110, 12, 12, 13, 151 -

C. F ör et a g, vilk a s tillv e rknin g sv ärd e f ör d amkl ännin g ar
u t g ör min st å tt io p r o c en t a v to ta la ti l l ve r k n i ngsvär de t

Som framgår av diagr am 58 va rierar i de nna grupp tillverkningsvärd et
per plagg ännu mera mellan olika företag än inom tidigar e behandlad e
grupper av föret ag. Detta syn es naturligt med hänsyn t ill den mycket
sto ra olikhet bå de i fr åga om t ygkvalitet er - och där med priser - och
utförande, som kan vara utmärk ande för damklänningar. Uppenba rligen
lid er ana lysen i detta avsnitt av ännu större svagheter än i de föregåend e
på gru nd av omöjlighe ten att på grund av uppgift smaterialets bristfällig
het t aga hänsyn till en mycket stor del av existerande skillnader i utfö
ra nd e, vilka starkt påv erka arbetsåtgången vid framställn ing av plag gen.

Fyra företag ha ett t illverkningsvä rde av 10 kronor eller lägre och tre
föret ag mer än 30 kron or per plagg. Fö retag me d ännu högr e tillverk
ningsvärde per plagg ha uteslutits, då dessa företag icke ans etts vara
jämförb ara med övriga föret ag, emeda n de legat på grä nsen till hantverk .
Var grä nsen ska ll dragas är i sto rt sett en sma ksak . Det till gängliga upp
gifts ma te rialet medgiver inte någon rationell gr än sdragning - om en grä ns
över huvud finn es.

Antalet tillverkade plagg per föret ag växlar sta rkt . Åtta för et ag fram
ställa mindre än 12000 plagg, sju mer än 28000 plagg, medan endast fyr a
företag red ovi sa en tillverkning mellan 12 och 28 tusen plagg.

Någo n t ydlig samvaria t ion mellan antalet tillverkad e plagg och till verk
nin gsvärdet per plagg kan ej konst ateras. Do ck ha de relat ivt sm å före
tagen samt liga ett tillverkningsvärde per plagg mellan ti o och tjugo kronor,
medan halva a ntalet större företag ha ett t illverkningsvä rde per plagg över
stigande tjugo kron or.
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Diagram 58. Antal tillverkade damklänningar och tillverkningsvärde per damklänning
för individuella företag. vilkas hela tillverkningsvärde till minst 80 procent utgöres av
damklänningar. 1938.

Någ on skillnad i berörd a hän seend en mellan företag med och utan hem
arbeta re kan icke iakttagas .

Diagram 59 visar anta l ar beta retimmar per plagg och anta l t illverk ad e
plagg för de olika föret agen. Som framg år av diagram met vari erar antal
arbet ar et imm ar per plagg i hög gra d, från ungefär tre till ungefär nio tim
mar. De sto ra skillna derna mellan olika föret ag i fråga om antalet arbe
t ar etimmar per plagg synas t ill mycket av sevärd del bero på sto ra olik
het er i utföran det . Härpå tyder bl. a. att antalet arbetaret immar per
plagg stiger starkt vid öka t t illverkningsvä rde per plagg.

Någon samvariat ion mellan ant al arbetare timma r och ant al t illve rkade
plagg kan icke iak ttagas.

E n tydlig sam va riat ion kan däremot konstateras mellan antal arbeta re-
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Diagram 59. Antal arbetaretimmar per damklänning och antal tillverkade damklänningar
för individuella företag. vilkas hela tillverkningsvärde till minst 80 procent utgöres av
damklänningar. 1938.

timmar per plagg och till verkn ingsvärde per plagg . Som framgår av dia
gram 60 är detta samba nd ut präglat både i fråga om företag, som syssel
sätta hemarbet ar e, och företag, vilka sakna sådana . Antalet hemarb et ar e
är relat ivt stort.

Den mycket starka stegringen i antalet arbetaretimmar per plagg i för
hållan de t ill t illve rk ningsvärde t per plagg beror säkerligen därav, att en
posit iv korrelation föreligger mellan pri set på ingående råvaror (tyger)
och »kvalit et er» i utföran de. Ju dy rare tyger, j u dyrare utförande - i
sto rt sett. Använ da kalk ylsystem to rde förstärka denna par allellitet .
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Diagram 60. Antal arbetaretimmar och tillverkningsvärde per tillverkad damklänning
för individuella företag, vilkas hela tillverkningsvärde till minst 80 procent utgöres av
damklänningar. 1938.

Den nära samvariat ionen mellan antal arbetaret imma r och tillverknings
värde per plagg jämte den sna bba st egringe n av antal arbetaretimmar
pe r plagg vid st iga nde t illverkningsvärde per pla gg sy nes visa a tt utföran
det av plaggen är så olika, att det redovis ad e antalet arbetaret imma r per
plagg för olika företag t ill a lldeles öve rvägande del påverk as av plaggens
utförande och icke av föret agens »eff'ekt ivit et».

E n upp delning av föret agen efter såväl antal t illverka de plagg som t ill
ve rkningsvärde per plagg visa r ocks å endast den mycket starka samvaria
tionen mellan antalet arbetareti mmar och tillverkningsvärdet per plagg .
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Det är därf ör icke möjligt att bedöma samba ndet i denn a delbransch
mellan för etagens storlek, tillverkningsvär de per plagg och antal arbe
t aretimmar per plagg. Av visst intresse synes dock va ra att observe ra
den synnerligen sto ra spridningen mellan olika föret ag av samtliga nyss
nämnda komp onenter. H är beh andlad e delbransch t ord e vara en av de
mest het erogena inom hela -k onfek t ions- och sömnadsindust rien.

Med detta kapitel har an alysen av de t extila industriern as pr oduk
ti ons- och distributionsstruktur avslut at s. De textila industriernas, del
br an schernas, sto rleksg ruppernas och för et agens st ruktu r påv erk as emel
lertid - som berörts i många samma nha ng - av marknadens st ruk t ur,
d . v. s. för väveri er huvudsakli gen beklä dna dsindust rien och grossha ndelns
st ruktur, för trikåindustrien gro ss- och det aljhandelns struktur samt för
beklädnadsindustrien detaljhandelns struktur. Analyse n beh över därför
kompletteras med en undersökning av åtminst one vissa delar av gross
handelns och det aljhandelns st rukt ur, om vilken vissa fakta lämnas i
följa nde kapitel.

Strukturen såvä l in om de t extila industriern a som t extilhand eln st år,
direkt eller indirekt, und er infl ytande av kon sumtionen. För denn a
lämnas redogörelse efte r nä st a kapitel,
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I(ap. 9. VISSA FAl(TA olVI TEXTILHANDELNS

STRUI(TUR

Något om betydelsen av olika företagstyper och olika
stora företag i handeln med textila halv- och hel

fabrikat samt i textilhantverket

I olika samma nha ng har i denn a utredning fr amhållits det inflytande på
de t extila indust riern as st rukt ur , som t extilhandelns st rukt ur utövar, och
vice versa . Av särski lt sto rt intresse för bedömande av de textila indu
st riernas st rukt ur synes vara bet yd elsen av handeln med olika varu grup
per :,- in om olika varuområd en - samt bet yd elsen av olika sto ra föret ag.

Detta kapitel lämn ar kortfattat och utan anspråk på full st ändighet
några uppgift er om främst betydelsen av olika typer av företag och olika
stora föret ag i t extilhandeln .'

r. Uppgiftsmateriale t

I 1931 års före tagsrä k ning- har, förd elat på vissa delbranscher och sto r
leksgrupper in om dessa, redovisats bl. a. a nt al för etag år 1930, an ta l sys
selsatta personer september 1931 samt omsättningens storlek und er ka
lenderår et 1930 eller dä rmed närmast sammanfallande räk enskap sår.
Varje föret ag har hänförts till den delbransch, " in om vilken det bedrivit
sin huvudsakli ga verk samh et. I den mån verksamhet bedrivits i bet y
dande omfattning inom mer än en delbransch ha r i fråga om vanli ga kom-

l E n undersökning av textilha ndelns struktur utföres, såso m re dan näm nts i inlednin gen,
av professor G. Tö rnqvis t med bi t räde av a manuensen T . P au lsson Fre nck ner . Då under sök
nin gen ännu inte slutförts, ha upp gifter från den na icke kunnat utnyttjas.

2 ] 931 års {öretagsr äkning, ve rks tälld av ko m me rsk olleg ium, St atistisk a Med delanden , Ser.

A. Band IV: 10, Stockho lm 1935.
3 Benämningen delbran sch har använts i ana logi med utredningen i övrigt. Till sk illna d

från denna har däremo t i detta kap it el , i likhet med Iörct a gsr äkni ngen, genomg ående arbe ts 
ställe, alltså lokalt avgränsad en het, ka llats föret ag, äve n om - sås om dock endas t sä llan
t orde vara fall et - flera ar be tsstä llen skulle d rivas som en eko nomisk enhet och så lunda en

ligt den ti d iga re använda t erm inologien till sam man s sk ulle räknats som ett företag.
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bination er, t . ex. herrskrädderi samt handel med herrkonfek t ion m. m.,
k ombinationen redovisats såsom sä rskild ve rksamhe tsgre n, delbransch.

Med företag avses i för etagsräkningen varje fri st å ende »arbet sstä lle».
E n detaljhand elsfi rma med frå n butiksrörelsen avs kilt huvudkontor och
fem fili al er räknas exe m pelvis som sex före tag. Med omsättning förstås
i fr åga om industri och hant verk »försä ljningsvärde, rabatter av dragna ,
av va ro r av ege n pro duk t ion» och när det gä ller handel »försälj ningsv ärde,
rabatter av dragna, av v aror, v armed handel bedrivi t s, äve n i agent ur och
kommission». Vid utförand e av reparation er avses med omsättning »in
t jänad bruttoers ättning för utförda arbe ten och tj änster , in beräknat av
för etagen t ills lä ppta materi ali er och an dra omkos t na den). Med för etag,
för v ilka redovisas O sysselsatta per son er, me nas företag, h os vilka ingen
person haft sin huvudsakliga v erksamhet.

U r här aktuella sy npunkter lid a de av för etagsr äkningen lämnade upp
gifterna av åtskilliga brister. D e all varligaste sy nas vara dels att uppgif
t erna äro för åldra de och dels att uppdelningen på olika t yper av för etag
omöjliggör en k on sekvent uppdeln in g av för etagen efter funktion er.
En m ed hänsyn t ill utredningen om de t extila industriernas st rukt ur all
varlig olägenhet är vidare att företagsr äkningen icke behandlar ek ono 
mi sk a enheter utan lok ala enhe ter. Trots dessa brister sy nes dock ett åt er
giva nde av vissa uppgifter ur företagsrä k ninge n kunna giva en viss , om
ä n ungefärlig, uppfattning om betydelsen av olika t yp er av »Iöretag. och
olika stora för etag - åt minsto ne i t extildetaljhandeln ochtext ilha ntverket.

II. Grosshandeln med te xtila halv- och helfabrikat

T extilgrosshandeln k an ick e tillnärmelsevi s ren odl as i den p ublicerade
företagsräkningen . D en red ovisas såsom partihand el och verksamhet av
partihandelsk araktär tillsammans med agentur verksamhe t under t re sa m
lingsrubriker: industri och hant v erk i k ombination m ed anna n näring,
partihandel och ve rksamhe t av partihan delskaraktär sa mt de taljhandel
även i k ombination m ed partihandel. D en öve rvägande delen av gross
hand eln m ed text ilvaro r sy nes emeller t id fa lla un der sa mlings rubriken
partiha nde l och ve rksam het av partihand elsk araktär.

I före tagsräkninge ns tabell 8 redovisas und er ovan nämnda sa mling sru
brik företag m ed hu vudsaklig omsättning av dels hattar, mössor, pälsverk
sa mt handsk ar och dels ga rn, väv na der samt bekl ädnads- och söm na ds
varor, ej sä rskilt nä mnda . I de n först a grup pe n sålde in alles 75 för etag
för i de t närmast e 20 milj on er k ro nor, i de n a ndra gruppe n 822 företag
för drygt 400 milj oner kron or.'

1 Ä ven under gruppen 232 »Spå n ads ärnne n, lum p , skrot , säckar och dy l.» å te rfinnas å tsk illiga
tex t ilgro ssiste r och -a genter (i sy nnerh et ull- och bomullsagenter). Lik aså förekommer et t ant al
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Antalet till den andra och helt dominerande gruppen hörande företag
och dessas omsättning redovisas i följande tabell för olika storleksgrup
per av företag, mätt eft er antal sysselsatta personer, dels i absolut a tal och
dels i procent av totalantalet företag resp ektive totaioms ättningen-:

Fö retag med nedan st ående antal sys selsatta person er

O
1

1
1

2
-

3
1

4-- 5 16-10111- 501 51-2001 Samtligafor et ag

Antal företag . . . . . . .. . . . .. . 32 293 212 100 97 79 9 822
Antal företag i proc ent av

sa mtliga .. . . .. . . . .. . .. . . 3,9 35,6 25,8 12,2 11,8 9,6 1,1 100,0
Anlal t örelag i procenl av

samtliga - ackumulerade lal 2 3,9 39,5 65,3 77,5 89,3 98,9 100,0 100,0

Om sättning, milj . kr. . , . . . . . 2,0 42,5 79,9 55,1 69,5 108,1 50,5 407,6
Om sättning i procent av total

oms ättning . . . . . . . . .. . . .. 0,5 10,4 19,6 13, 5 17, 1 26,5 12,4 100,0
Omsällning i proceni av tota l

omsåi ininq - ackumulerade

iai ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 10 ,9 30 ,5 44 ,0 61,1 87,6 100 ,0 100 ,0

Om sättning per för etag, 1 000
kr . . .. . ... . . . . . . . . . . . .. . 63 145 377 55 1 716 l 368 5 611 496

Ay tabellen fr amgår att de relativt stora företagen, vilka utgöra ett
absolut sett stort antal, svarade för en avsevärd del av omsättningen sam
t idigt som det stora ant alet relativt små föret ag även äro av stor be
tydelse. De 11 procent största företagen - - inalles 88 och med en genom
snittsomsättning av 1,8 miljoner kronor - uppnådde sålunda nästan 40
procent av totalomsättningen, medan de 65 procent minsta företagen 
in alles 537 med högst tre personer sysselsatta och med en genomsnitts
omsättning av 230 tusen kronor - svarade för 30 procent av totalomsätt
ningen . Av denna föll, slutligen, knappt en tredjedel på 197 medel
stora företag - med 4-10 personer sysselsatta och med en omsättning
per företag av 630 tusen kronor.

Som tidigare framhållits innefattas i ovan beh andlade företag även
»renodlade agent urföret ag men däremot icke grossist - eller agenturföre
tag, som äve n bedriva tillverkning, liksom inte heller detaljhandelsföre
tag, vilka äve n idka partihandel i någon form. I ett på basis av Affärs
ekonomiska Forskningsinstitutets bearbetning av företagsräkningens pri-

fö retag med hu vud sakligen textilvaruförsäljnin g i grup p 233 »Blan da de varuslag och varuslag, ej
särskilt n ämnda», Det är eme llerti d ogörlig t, att utan tillgån g till primärmat er ial et ren od la de
för et ag, som syssla t med t extilhan del inom dessa grupper.

l Direkt ur f öret agsr äkningen. a . a., t abell 8, gru pp 228, sid. 235, eller ut räknat på grundv al
av där lämnad e up pgift er.

2 l denna ra d h a siffro rna i före gående rad adderats kolumn för kolumn : 3,9 + 35,6 = 39,5;
39,5 + 25,8 = 65,3 ctc. : 0,5 + 10,4 = 10,9; 10,9 + 19,6 = 30,5 etc .
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märmaterial utfört semina riea rbete- har bl. a. olika sto ra företags bety
delse inom gross- och age nt urha ndeln berä knats var för sig. Undersök
ningen omfattar drygt 90 procent av omsättningen och knappt 80 pro 
cent av antalet i ovanstående tabell me dtagna företag . Den visar, att
endast något mer ä n hälften av to talomsättningen föll på renodlade gros
sistfö retag, mer än fyra t iondelar på renodlade agenturföretag och någo t
mer än en t jugondel på företag, som drevo både grossis t - och age ntur
ve rksamhet .

De statistiska geno msnitts- och spridningsta len för omsättninge n hos
de renodlade 255 gross ist- och 352 age nturföretage n voro -:

Ar itm. Kv artiler'

medium Med ian

I1:st a 3:dje

Gro ssist er . . . . . ...... 728,3 145 35 850
Ag enter .. . .. . . .. . . .. 482,5 275 85 650

Tab ellen visa r i stora drag samma huvudtendens i fråga om företage ns
sto rleksför delning som kan observeras i den ti digar e med ledning av den
publicerad e före tagsräk ningen sammanställda tabellen. De sto ra gros
sistföretagens bet ydelse acce ntueras dock tämligen starkt , medan mot
satsen gäller bet räffande age nturföretagen. Ungefä r en fjä rdedel av anta
let grossha ndelsföretag sy nes svara för uppåt t re fjä rdede lar av totala
gross ha ndelsomsättningen. P å grund av det mycket sto ra antalet företag
är dock omsättningen per företag relati vt lit en.

Omsättningen hos de 58 föret agen med partihan delsverksamhet i kom
binati on med in du st ri och hantverk up pgick inalles t ill 39 miljo ner kro
nor .! Omsä ttningen per företag va r i stort sett densamma som för övriga
redovisade grossistföretag.

I det av Westerlund utförda seminariea rbetet övervä rderas av flera
orsaker de stora gross istfö retagens betydelse. Dels äro de företag, som
icke medtagits i undersökn ingen, beläg na på små orter - och föret agens
storlek förefaller minska vid sju nka nde samhällsstorlek - och dels om
fatta r un dersökningen icke- den parti ha ndelsverksamhet, som bedrives i
kombina t ion med detaljha ndelsverksamhet. Denna to rde va ra av mycket

1 Undersöknin gen är utförd av civilekonom Harald West erlun d och framlades i ste nci lerad

form vid Handelshögskolan i Stockholm vinterterm inen 1945 som föret agsekonomiskt semi
narium me d titeln : En undersökning av textilgrossi sters och tex lit agenters verksamhet i S verige.

2 Ur \Vest erlu n d, a . a. , tabell 4.
3 Första kv artilen innebä r a tt en fj ärdedel av företagen had e en omsättnin g understi gan de

detta vä rde och tredj e k vartilen att en fj ärd ed el av företagen had e en omsä ttning översti gande
detta värde.

4 Ur West eriun d, a. a., tabell 3.
s Lik som ej he ller t ab ellen på föregående sida .
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.m indre omfa ttning, per föret ag räknat, än i fr åga om föret ag, som sp ecia
l isera t sig på partihan delsrörelse.

Ov an stående med nödvändighet ofullstä nd iga och un gefärliga sk iss
a v betydelsen av olik a stora för et ag inom gros shandeln med textila halv
och helfabrikat avser förhålla ndena under 1930. Under 1930-t alet ha sä
k erl igen stora förän dringar inträffat. D en avsevä rt öka de totala omsä tt
ningen av t extilvar or i landet t ord e i och för sig snarare ha m edfört en
ökning än en min skning av gross istföretagens storlek . Samtidigt torde
så väl fr ammarschen för k onfektions- och söm na dsind ust rien - vilken
till största delen köper direkt frå n fab rik erna och sä ljer direkt till det alj
handeln - som försäljningsp olitiken hos övriga t extila industrier på
grund av a npa ssninge ns trögh et ha medfört en t end ens till min skning
av för et agsstorlek en inom text ilgr osshandeln med halv- och i synnerhet
helfabrikat . Hur starka dessa utvecklingste nde nser i olika riktningar varit
liksom vilka andra utvecklingst end ens er, som förekommit, är icke känt:
Den bild av olik a stora gross istfö retags be tydelse, som här erhå llits ,
t orde emellert id i sto rt sett och i stora drag korrekt visa läget även
mot slute t av 1930-t alet.

III. i Textilclctaljhancleln och textilhantverket

1. Den »egentliga t extilcl etaljhancleln»

Försäljningen inom det som i dagligt t al kallas för t extildetaljhandeln
(»egentliga textildetaljha ndeln»), d. v . s. inom det aljhandelsföretag, vilka
huvudsakligast sälja t extil var or, uppgick und er år 1930 enligt företags
räkningen till 415 miljoner kron or. En - t ro ligen obetydlig - del av
de nna försälj nin g har haft »partihandelskaraktär» men torde gissnings
vis un gefärligen motsvaras av försäljning av »det aljhandelskaraktä r» inom
p artihandeln .

Antal föret ag, omsättning och antal sysselsatta m . m . inom olika del
branscher av den egent liga t extildetaljh an deln redovisas i oms t åend e ur
företagsräkningen hämtad e t abell.

Som framgår av t ab ellen ut gjorde in om den egentl iga t extilhandeln
omsättningen hos föret ag, som huvudsakligen sälja de »t radit ionella ma
nufakturvarorna» närmare hälf t en av t ot ala omsättninge n. F öretag säl
jande huvudsakligen konfektionsvaror intogo andra platsen och företag
med i stat ist ike n icke sä rsk ilt specificerat varusortiment - troligen kom
binationer av varusort ime nten i flera delbran scher - den tredj e. Om
sättninge n per föret ag varierade starkt mellan olika delbranscher : frå n när
mare 150 tusen kronor om året för »kornbinera de affärer och heminred-
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Detaljhandel, äve n i kombina- Om sätt- Antal
Om sätt- Antal Om sätt-

Antal n in g p er syss el- n in g pertion m ed p artih andel, sä l- föret ag ning syssel- företag sa tta per syss elsattjande huvudsak tlgen! milj . kr. sa tta 1 000 kr . föret ag 1 000 kr.

267 Garn, vävnader , trikå- o.
vitvaror, sybehör o. dy l: 3880 186, 5 10390 48 2,7 18,0

275 T extil- o. bek lädn ads-
v aror i div. komb . ej

särskilt nämnda . . . . . . 640 87,1 4282 136 6,7 20,3
272 H errkonf. o. herrekipe -

rin gsartiklar . . . . . . . . . . 849 69, 3 2825 82 3,3 24,5
273 Dam - o. barnkonf.v aror 412 36, 3 2271 88 5,5 16,0
269 Mattor, m öbeltyger . gar-

din er, sängkläder o. dyl. 97 14,2 549 147 5,7 25,9
274 H err - o. damkonf. va ror

i komb . . . . . . . .. ... . . . 133 13,7 555 103 4, 2 24,7
270 H errhattar o. -mössor .. 127 3,5 290 28 2,3 12, l

268 Tapisserivaror, mö nst er
m. m . . . . . ... . . . . . . . . 153 3,4 392 22 2,6 8,6

271 Damhattar o. andra mo -
dev aror .. . . . . . . .. . . . . 97 1, 5 184 15 l/Z 1,9 8,2

Summa 6388 I 415,5 [ 21738 I 65 I 3,4 I 19,1

ningsaffärer t ill 80- 100 t usen kro nor för konfekt ionsaffärer och ungefär
50 tusen för de »t radit ionella- ma nufakturaffärerna ned t ill omkring 20
t usen kronor för affärer, som sålde specialsort iment med relati vt lit en
t ot al försäl jning på marknaden.

Även omsättninge n per sysse lsatt, som i genomsnitt för alla deIbran
scherna uppgick t ill drygt 19 t usen kronor, varierade starkt mellan de
olika delbranscherna, ehu ru icke lika kraftigt som omsättningen pe r före
tag. I allmänhet redovisade delbran scher med relativt hög omsättning
per företag också relati vt hög omsättning per sysse lsatt person .

In om varje delbransch varierade såväl sto rleken av företagens omsätt
ning, som, ehur u icke på långt när lika starkt, omsättningen per sysse l
satt person. Stigande omsättning per företag synes vanligen påverka
omsättningen per sysse lsatt perso n i st igande riktning, ehuru relativt
svagt, ti lls företagen blivit relat ivt mycket sto ra, varefter omsättningen
per sysselsatt sjunker.

De olika stora företage ns betydelse framgår av vidstående komb i
nerade diagram och tabeller .s Först visas de olika storleksgrupperna av
föret ag (eft er antalet i företagen sysse lsatta perso ner) var för sig; dä refter
ack umulerade tal med början från den minsta sto rleksgruppen.

l De framför de olika varugrupperna an givna numren överensstämma m ed dem , som angivits
i företagsräknin gen s tabell 8, ur vi lken upp gifterna äro hämt ade. F öre tags rä kningen, a. a. ,
sid . 238 -239.

z Ut arbet ade på grundva l av uppgifter fr ån före t agsr äkningen, a. a. , t ab ell 8, sid. 238-239.
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Proce nt

Antal fö retag

Varje sto rleksgrupp (ör sig .

O msä tt ning

50

40

30

20

10

o
Fö retag me d vidstående

a nta l syssel sa tt a : O

An tal fö re tag : 74

O msättning mi lj. k r. 0.4

01å~~tn~~~ pe r för e tag , 5

An tal sysse lsa t ta

Om ~ättning pe r sysselsa tt
pe rso n. 1000 kr .

Procen t

2-3 4- -5 6-10 11-50 51-200 201-
500

1813 2935 858 488 205 13 2

22.4 105.7 74.9 84.0 94.5 23.6 9 .9

12 36 87 172 461 1817 4974

1 81 3 6873 3725 3 572 3 774 1330 651

12.!. 15 .4 20 .1 23. 5 25 .0 17.8 15.3

Ackum ulerade tal.
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

o
Fö re tag med vidståen de

a nta l sysse lsatta :

An tal fö re t a g :

Om sä t tn ing mil j. kr.

O msät t ning pe r företa g ,
1000 k r.

Antal syssel sa tta

Om sä tt ning pe r syssel sat t
person . 1000 kr .

f----- '--

- '--

'-- - ,.. ,-....
f----- ,..---- - - .. r--,
f-----

fL
--'- - ,-

r-- - - '--

...
r-- - - - I< ;--

- '-- - - 1- -

- '-- - ,- ,- e-

- In
o 0-1 0- 3 0 ~5 0- 10 O- 50 0-200 0-500

74 1 887 1.822 5680 6 168 6 373 6386 6388

0.4 22. 8 128.5 203 .4 287.4 381 .9 405.5 415.5

12 27 36 47 60 64 65

1813 8686 12 411 15 983 19 757 21 087 21 738

12.6 14 .8 16 .4 18.0 19.3 19.2 19 .1

Diagram 61. Procentuell fördelning av antalet företag och omsättningen på olika stora
företag.
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Som framgår av diagrammen och tabellerna dominerade de små före
tagen såväl antalet företag som, ehuru naturligtvis i mindre uts träckning,
den totala omsättningen . Tre fjärded elar av antalet företag hade t . ex .
tre eller färre sysselsatta, och ha lva omsättningen föll på före tag med
fcm eller färrc personer sysselsatta. Omsättningen pcr företag med
4-5 personer sysse lsatta utgjorde icke mer än 87 t usen kronor. Om
till nyssnämnda storleksgruppers omsättning lägges omsättningen i när
mast större storleksgrupp - med 6-10 personer sysse lsatta och med en
genomsnittsomsättning av 172 t usen kronor - stiger den sammanlagda
omsättningen t ill mer än två tredjedelar av to talomsättningen och sam
man lagda antalet företag t ill mer än 95 procent av totalantalet .

2. Detaljhandelsförsäljning av textilvaror utanför den egentliga tex
t ildetalj handeln

Textilvaror försäljas till slutliga förbrukare i stor omfattning även utan
för den egcntl iga textildetaljhandeln . I sjä lva verket synes försäljningen
inom denna icke utgöra mycket mera än hälften av den totala textil
varuförsä ljningen till slutliga förbrukare.

De med hä nsyn till försä ljningcns sto rlek viktigaste typerna av det alj
handel utanför den egentliga textildetaljh andeln synas vara diverse-,
lant- och skeppshandeln, allmänna varuhus, enhetsprisaffärer och lik
nande samt postorder- och efterkravsaffärer. Antal företag, omsättning
(för samtliga varor - textilvaror och andra) etc. inom dessa typer av
detalj handel var enligt I öretagsr äkningen ' :

Om sätt- Antal Om sätt- An tal Om sätt-
Antal ning syss el- ning per syssel- ning per

för etag milj . kr. satta
för et ag satta per syss elsatt

1 000 kr. för et ag 1 000 kr .

I
284 Divers e-, Iant- o. skepps-

handel .. . . . . . . . . .. . . . 15 596 868,3 33757 56 2,2 25,7
282 Allmänna varuhus . .. . 9 64, 1 3803 7 119 422,6 16,8
283 E nhets prisaffä rer, varu- r

magasin, ba sarer o. dyl. 308 25,1 1821 82 5,9 13,8
287 P ost order- och efter-

kravsaffärer . . . . . .. . .. 100 18,6 I 663 186 6,6 28,1

Summa 16013 I 976, 1 I 40044 I 61 I 2, 5 I 24,4

H ur stor del av ovan redovisade omsättning, som utgjordes av textil
varor, kan icke avgöras. Det torde vara en betydande del av va ruhusens,
enhetspris- och postorderaffärernas omsättning men säkerligen endast en

1 Ur företagsräkningen, a. a. , tab ell 8, sid . 239- 240.
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lit en de l av omsättninge n ino m diverse-, lant- och skeppsh andeln . I
de t följande har gissningsvis antagits att sextio proc ent av omsättninge n
i de t re sena re t yperna av detaljha ndel utgj ordes av text ilvaror. E n un ge
fä rl ig uppfattnin g om sto rlekso rd ninge n av försäl jningen av t extilvaror
in om diverse-, lant- och skepps ha ndeln m. m. har vidare kunn at erhå llas
på följa nde sä t t.

Som förut visats fanns enligt föret agsräkningen 6 388 affärer, som sålde
enbart eller huvudsakligen t extilvaror." Vid ransone ringe ns ikraftträ
dande re dovisa de in all es cirka 36000 det aljhan delsföretag lager av ran
so nera de t extilvaror i någon omfattning. Drygt 80 procent av des sa
dekl arerad e lager på mindre än 10 000 poän g. Om man räknar m ed att
d essa mindre det aljhandlare omsatte lagret a v text ilvaro r en gå ng om
å ret och vidare att de omsatta varo rna kostad e det a ntal kron or per po
ä ng , som erhå lles vid en genomgå ng av po ängtalen fö r och de med hän
syn t ill prisstegringen uppskattni ngsvi s justerade priserna på de billigare
prisk ontrollerade manufakturvarorna sa mt stru mpor, skulle i genomsnitt
omsättninge n av t extilvaror i dessa bu tiker varit av sto rle ksordningen
2 500-4 000 kronor pe r å r . Hit t orde därför kunna hänför as enda st en
m yck et liten del av den ege ntl iga t ext ild etaljhand eln m en däremot i stort
se tt 'hela div erse- , lant- och sk eppshandeln samt företag, vilka tillhöra
a ndra branscher än t extilbranschen me n äve n sä lja t extilvaror, d. v. s.
huvudsakligen sko -, sport- och sjukvårdsaffäre r sa mt turisthotell. Där-

I
j ämt e t ord e gå rdfariha nde ln - enligt före tagsrä k ninge n drygt 600 för e-
t ag - sa mt möjligen någon liten de l av de hantverk are, v ilka även sälja
a ndra varor än de av dem själva tillv erkade, innefattas i här behandlade
fö retag. In all es sk ulle omsättninge n hos dessa små m en många för etag
(försäljningss tällen) varit av st orl ek sord nin gen 100-150 milj on er kronor.

3. T extilvaruhantverket

F örutom av detaljhandeln fö rsäljas t extilvaror (eller reparation av så
dana) till slutliga förbrukare av hantverket. I företagsr äkningen har detta
uppdelat s på olika delbransch er dels un der sa mlings ru brike n »indust ri
och hantverk ej i k ombination m ed anna n näring» och dels under sa mlings
rubriken »indust r i och hantverk i k ombination med anna n näring». Skill
naden m ellan de tvenne huvudgrupperna framgår av den avsevärda skill
naden i omsättninge n per sysselsatt person. Denna uppgick exem pelvis
för »herrskrä dderier ej i kombination m ed anna n näring» till 3 100 kronor
p er år och för »herrskrä dde rier samt handel m ed herrkonfektion m . m. .
t ill 11 700 k ronor per år. F ör jämförelsens skull m å nämnas, att omsätt
ningen per sysselsatt för »herrk onfekt ion och herrekiperingsartiklar» under

1 Se tabell på sid. 430.
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samlingsrubriken »detaljharidel även i kombination med partihandel»
var 24 500 kronor.

Tab ellen ned an vi sar a ntal för etag, omsättning m . m . in om hantverk
ej i k ombination m ed a nna n n äring.' I sy fte att så vit t möjli gt elimine ra
för etag, som bedriva industriell rör else och icke sälj a t illve rkade produkter
direkt till k on sumenterna , ha företag m ed mer än tio per son er syssel
sa tta uteslutits.

Industr i o. h antverk ej i kom- Om sä t t- Antal
Om sätt- An tal Omsätt-

bina ti on med ann an närin g An t al ning syss el- nin g pe r syssel- n ing per
(end ast företag med hö gst tio före tag milj . k r. sa tta

företa g satta per sy sselsatt
persone r sysselsa tta) 1 000 kr. föret ag 1 000 kr.

I
120 H errskr ädderier ... .. . . 6011 31,8 11340 5 1,9 2,8

121 Herr- o. damskrädderier
i ko mb ina tio n . . ... . . . 139 1,5 421 11 3,0 3, 5

122 Damskrädderier o. sy-
atelj eer . . . . . . . . . . .. . . 875 5,7 3 161 6 a,o 1,8

123 Sömmerskor .. . .. . . ... 5591 4,0 6304 1 1, l o.e
124 Tillver k ning o. rep ara-

t ion av hattar o. m össor 75 0,5 145 7 1,9 s,e

Sum ma 12 691 I 43,5 I 21 37 1 I 3 I 1,7 I 2,0

I stort sett h ela den i tabellen redovisad e om sättningen t orde utgör as
av försälj ning t ill slutliga förbrukare. Som framgår av tabellen är t extil
varuo msättningen p er företag in om dessa gruppe r m ycket liten .

Övrig hantverksmässig rör else redovisa s av för etagsräkningen i k om 
bination med »t illv erk ning» elle r »handel». Endast en del av den red ovi
sa de omsättningen utgör es därför av försäljning till slut liga förbrukare .
I syfte att såvitt möjligt söka eliminera för etag, vilka bedriva industriell
r örelse och icke sä lja produktionen direkt till konsumenterna, h a, liksom
beträffande för egåend e grupp, före tag m ed m er ä n ti o per soner syssel
satta uteslutit s . Omsättningen h os de m edtagna företagen, för vilka
antal föret ag , omsättninge ns storlek m. m. redovisas i nedanstående t a
bell-, utgjorde en fj ärded el av omsättningen hos samtliga företag in om
denna grupp . E n del av den red ovisad e omsättningen utgj ordes sä ke rligen
av försäljning till andra än slutliga förbrukare . Denna del av försälj
ningen kan eme llert id k anske a nses m otsvara försäljningen till slutliga
förbrukare hos företag m ed mer ä n tio person er sysselsat ta . Ma n sy nes
därför gissningsvis kunna våga a ntaga , att förs äljningen till slut liga för
brukare från i t abellen angivna delbra nsc he r var av st orl eksordningen
sjuttiofem milj on er kron or.

1 Ur företagsr äkn ingen, a . a ., t abell 8, sid. 226.
2 Ur föret agsräkningen , a . a ., t abell 8, sid. 23 1-232.
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Indust ri och h antverk i ko m- Om sätt- Antal
Om sätt- Antal Om sätt-

bin atian med annan n äring Antal
nin g syss el- nin g per syssel- ning per

(en dast företag med högst t io för et ag föret ag satta per sysselsatt
pe rso ner sy sselsatta)

mil j. kr . sa tta 1 000 kr. företag 1 000 kr.

189 Tillverkn . av och handel
med t rikåvaror o. dy l. . . 163 4,8 613 29 3,8 7,8

190 J{ on fekti onsvarut ill-
verkning samt hand el

med m anufaktur- och

beklädn.va ro r . ... . ... . 30 1,7 174 56 5,8 9,G
191 l-ierr skrädderi sa mt han-

del m ed herrkonfektion
m.m. . . ... ... . . . .... . 449 18,2 1 854 41 4,1 9,8

192 Damskrädderi sa mt han -

del med da mkonfek ti on
m .m. .... . .. . .. .... . . 334 11,4 1408 34 4, 2 8,1

193 Tillverkn . av sa m t h an-

del med sömnads varor,

t extil, hem slöjd o. dyl. 306 6,7 1 016 22 3,3 6,G

194 Tillverkn. o. mont. av
samt h andel med hattar,
mö ssor m . m. . . .. . . . . . 1 569 30, 5 4 514 20 2,9 6,8

Summ a 2 851 I 73,3 I 9 579 I 26 I 3,4 I 7,G

Solm fram går av tabellen är omsättningen per företag över lag mycket
lit en.

4 . Fördelningen av t ext ilvaruförsäJjnin gen t ill slutliga förbrukare p å

olika typer av han del och h antverk

Under de förutsättningar och med de förbehåll, som tidigare angivits,
skulle i mycket stora drag försä ljningen av textilvaror till slutliga för
brukare under å r 1930 fördela sig på olika typer av han del och hantverk
på följande sätt. Det behöver knappast framhållas att siffrorna måste
v ara ytterst ungefär liga .

Milj oner
kronor

1. Egentliga textildetaljhandeln .

2. Diverse-, lant- och skeppshandeln, skohandeln etc. samt gårdfarihan-

deln .

3. Allm änna varuhus, enhetspris-, postorder- och efterkravsaffärer .

4. Hantverk icke i kombination m ed handel .

5 . Hantverk i kombina t ion m ed handel .

415

100- 150
65
45
75

Summa 700-750
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Konsumtionens storlek kan på grundval av i kapitel 10 omnämnda be
räkningar upp skattas varit av sto rleksord ningen 775 milj oner kronor
under 1930, alltså 25-75 milj oner kronor mera ä n ovan angivna f örsälj
nin g t ill slutliga förbruka re . Skillnaden torde huvudsakli gen vara hän
förlig till den mycket sto ra osäk erhet, som måste vidl åda beräkninga rna .
Ganska säkert är det för 1930 upp skattad e konsumtionsvärd et någo t för
högt, då hän syn icke t agits till den lagerökning inom hand eln, som allt id
torde äga rum mot slutet av en högk onjunkturperiod . Samtidigt t orde
den i företagsräkninge n redovisade omsättningen av t extilvaror i detalj
handeln och hantverket icke va ra full st ändig, bl. a . emeda n det icke är
möjligt att upp skatta sto rleke n av försäljningen genom samt liga , även
obetydliga, distributionsform er. Exempelvis må nämnas, att icke före
t agsräkningen men vä l kon sumtionsberäkningen inn efat t ar viss kon
sumt ion av t ext ilvaror, fra mställd av egen råvara t . ex. spinning av garn
av »egen» ull. Även felkällo r, som först ora skillnaden mellan den upp
skattade storleken av försä lj ningen till slut liga förbrukar e och av kon
sumt ionen, synas emellert id finnas . Sålun da har icke hän syn till event uell
försäljning mellan det aljhandelsföret ag eller mellan dessa och hantverk
kunnat tagas, va rigenom dubbelrä kningar av omsä ttningen förekomm a.

5. Försäljningen till slutliga förbrukare efter år 1930

Seda n 1930 har konsumtionen av t extilvaror stigit avsevä rt -- till
1939 med mer än en tredj edel i kv antitet er räknat . Vilka förändringar av
strukturen hos distributions organ en för försä ljning till slutliga förbrukare
som denna starka konsumtionsökning medfört kan icke redovisas . Uppen
bart synes var a, att de s. k. enhet sprisaffä rernas omsät t ning stigit my cket
kraftigt, men att ökningen absolut sett dock t orde varit av lit en omfatt
nin g i jämförelse med omsättningsökningen för hela t extildet aljhandeln.
En åt minsto ne relativ minskning av lanthandelns omsättning av t extil
varor torde vidare bl. a . på grund av de förb ättrad e kommunikationerna
ha äg t rum. E n stegring av omsä t t ningen per detaljhandelsföretag före
fall er mera sannolik än mot satsen.

Vad som synes vara ga nska säkert är emellert id, att de förä ndringar i
t extildetaljh andelns struktur, som förekommit, icke varit så sto ra, att
den bild av de små föret agsenh et ern as sto ra betyd else och av t extildet alj
handelns mångskiftande natur, som skissera t s i detta kapitel, icke skulle
åte rge de verkliga förh ållandena vid 1930-talet s slut t ämli gen vä l - och
för övrigt även vid det andra vä rldskrigets slut.
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Kap . 10. DEN SVENSKA I(ONSUMTIONEN AV

TEXTILVARORl

I. Sammanfattning

K onsumtionsvolym en för t extilvaror har under 1930-talet - efte r en
relativt måttlig avmattning under depressionen - öka t starkt för att
efter krigsutbrottet sjunka något under 1935 års nivå. K onsumtionsvo
lym en, som för alla t extilvar or under 1930-t alet s konjunkturcyk el ökade
med mer än en tredj edel, st eg 1931-1939 för t extila beklädnadsvaror med
cirka 45 procent, för t extila heminredningsartiklar något mera. Den sjönk
1939-1 942 med un gefär en fjärdedel för båda grupperna av textilvaror.
Denna relativt starka min skning av konsumtionen inn ebar dock icke någon
sänkning, i varje fall icke någon väsentlig såd an, av konsumtionsst an
darden för beklädnadsvaror. För bib ehållande av 1939 års konsumtions
sta nda rd beträff ande t extila beklädnad svaror syn es en konsumtionsvolym
av ungefär samma sto rlek som under 1935 erford ras. Någo n mera be
t~~_konsumtions~y skulle alltså icke ha uppkommit under k!iget.
I fr åga om 'hemTnre dningsart naar-r orde dock en r~ bet yd ande så da n
ha vuxit fram huvudsakligen på grund av den starka familj ebildningen
under kriget.

E n analys av konsumtionsvolymen för textila beklädnadsvaror, real
inkomster för privatpersoner minus direkta skatter samt prisnivån på
t extilvaror jämförd med allmä nna kon sumtionsprisnivån för efall er visa ett

1 Föreliggand e ka pite l ut gör en lätt omarbetning aven av författaren i samband med en inom
Indu striens Ut re dningsinst it ut utförd u ndersöknin g angående indust riens sysselsättn ing efte r
kriget utar bet ad, op ublicerad pro memoria. Den na fu llbordades för mer än 1 ' /2 år sedan.

T rot s att så lång ti d förflu ti t sedan promemorian avslut ades har det icke var it möjli gt att
föra den deskriptiva ana lyse n av konsumtionens utvecklin g längre fr am i ti den. St or leken av
in köpen av t extilvaror under olika ti dsper ioder h ar n ämligen un der kri get så starkt påver kats
av dessas bel ägenhet un der ran sonerin gsperiodern a att någorlund a säkra uppgift er om kon sum 
tionsvo ly men enda st kunna erhållas för hela ransoner in gsperi oder. Tillgängliga uppgift er om
sto rleke n av t ext ilvaru konsumt ionen och konsume nternas ink omst er syn as emeller ti d icke giva
någon anlednin g att antaga a t t den fakti ska ut ve cklin gen föran lett några förändringar av här
dr agn a slut sa t ser angå end e samban det mellan t ext ilvarukon su mti oncn och in komst voly mcn

m. m .
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nära samband mell an dessa tre faktorer. Konsumtionen av beklädnads
varor av alla slag synes för de stora konsumentgrupperna variera direkt i
proportion med realinkomst ern a minus direkta skatter vid oförändrat
relativt prisläge för beklädnadsvaror. Efterfrågans inkomstelasticitet 
på kort och på lång sikt - för efall er liksom efterfrågans priselasticitet
vara ung efär normal. Detta innebär dels att konsumenternas utgifter
för inköpav textIlvaror för beklädnadsändamål vid måttliga förändringar
av inkomsterna minus dir ekta skatter utgöra en oförändrad andel av dessa
- konsumenternas klädinköp och inkomster minus skatter variera i samma
proportion - och dels att en prisförändring (inom rimliga gränser) på
kläder medför en lika stor förändring av de av konsumenterna inköpta
kvantiteterna därav fast i motsatt riktning - om priserna stiga med
exempelvis en tiondel sjunka de inköpta kvantiteterna med en tiondel."

För alla slag av familj ehushåll i t ätorter med upp till 8000 (förkrigs)
kronors inkomst - men också i genomsnitt för hela befolkningen - syn es
utgifterna för t extila beklädnadsvaror uppgå till en tiondel av inkomsterna
minus dir ekta skatter.

Det förefaller my cket sa nnolik t att konsumtionen av textila bekläd
nadsartiklar~_~DLLproportio!1_m~_r.eali~a.Jllinus

direkta skatter äv en om dessa skulle stiga starkt. På mycket lång sikt
<:: --_ .- -- - -._....- _...----_ ...._- ----._- , .--' . _ ---~

s.: mer än tio år --=- l{-unna -dock förändringar i befolkningens å lders-
sammansättning samt förd elning på landsbygd och tätorter tänkas komma
att påverka den »genomsnitt liga» inkomstelasticiteten ganska avsevärt.

II . Konsumtionsvolymen för textilvaror- 1931-1943

1. Beräkningen av konsumtionsvolymen

På grund av den stora mångfalden textilvaror av olika slag kan stor
leken av konsumtionen av t extilvaror icke mätas »direkb i kvantiteter.
Konsumtionsvol ymen under olika år har i stället beräknats såsom konsum
tionsvärdet (»konsumenternas inköpssumma») vid oförändrade priser."

Konsumtionsvärdet har ant agit s överensstämma med inhemsk produk
tion plus import minus export av t extila helfabrikat under respektive år.
Egentligen har allt så st orleken av de under respektive år föreliggande till
skotten av textilvaror till den svenska marknaden beräknats. Den verkliga

I P å gr und av br istfälli gh et er i det st atis ti ska m ateri alet, fra mför allt för ber äk nin gen av
pri selasticiteten, ku nna dock felm argin alern a v ar a betydande.

2 Med t extilva ror avses ned an , då ej uttryckligen annor lund a säg s, te xtil var or för »civil» be

klädna d, a llt så icke tex t ilv aro r för in dustri ella elle r militära ändamå l eller för heminred ni n g.
3 F . K ri st ensson: Social A rsbok 1940 , sid . 58 fL, för åren 1931- 1939 . Kon junkt url äget våren

194 1, sid . 41 If., för år en 1935-1939 och 1940141. -- E . T huresson: M eddeland e fr ån Kon junk

turinstitutet B : 2, sid. 109 rr., för 1941 och 194 2.
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k onsumtionen kan föret e större eller mindre avvikelser fr ån den sålunda
beräknade, beroende på la gerförändringa r hos olika led av produktionen
eller handeln. ' Vid en lagerökning komm er för hög konsumtion att redo
v isas; vid en lagerminskning motsatsen . Under normala år torde denn a
felk älla, vad gäller lagerförändringar hos handeln och industrien>, sakna
stö rre betyd else.

U nder 1933-1939 har på grund av t extilhandelns expa nsion någon
lagerökning troligen ägt rum under flertalet år - under 1939 äve n som för
beredelse för ett hotande krig. Under 1941 och troligen även under 1940
sy nes därem ot en v iss lagerminskning ha in träffat och und er 1942 åte rigen
någon, ehuru relativt obetydlig, lagerökning. Lagerförä ndringa rna t ord e
i det st ora hela ha varit av underordnad betydelse i förh ållande till kon
sumt ionens sto rlek.

F örändringarna i konsumtionen av t extilvaror registreras även av för
ä ndringarn a i t extildetalj handeln s omsättning enligt Affärsekonomiska
Fo rskningsinst it utets (AEF) oms ättningsra ppo rter. För åren 1931-1937
finnas i stort set t enda st uppgift er för Stockholm och Göteborg, vilka knap
past torde vara representativa för utvecklingen i hela landet. Från och
m ed 1938 bygga omsättni ngss iffrorna på upp gifter fr ån Iöretag i hela
lan det, ehuru de stora städerna, sä rskilt Stockholm, äro starkt överrepre
senterade, fra mför allt und er tidigare år. Då det icke va rit möjligt at t på
ett t illförlit ligt sätt justera siffrorna med hän syn till denn a överrepresen
t ation, ha dessa anvä nts oförä ndrade. U nder 1931-1937 har omsätt
ningen beräknat s såsom det arit met iska m edi et av medianförsäljningen
i Stockholm och Göteborg.

D en i AEF :s omsä ttningsra pporter redovis ade försälj nin gen i textil
det aljhandeln skiljer sig under vi ssa år väsentligt fr ån den beräknad e
t otala konsumtionen av t extilvaror. Orsaken härtill torde huvudsakligen
vara nyss nämnda förh ållande att AEF:s omsättningsrapporter i alltför
stor utsträckning bygga på t extilvaruförsäljningen i sto rs täderna, vi lken
t . ex . säke rligen fått vidkä nnas en betydligt krafti gare försäljningsminsk-

l Beräkningen av ko ns umtionsvärd et för bl. a. t extilvar or h ar enligt denna metod utförts
a v Erik Lindahl och Hans Lu nd berg och publicerats i Ekonomisk Tidskrift 1938: 1, sid. L

2 Den re dov isade konsumti onsvoly me n ka n give tvis av vik a från den »verkliga ko nsum t ionen»
(löpan de förbru kn in gen hos ko nsum en t erna) äve n på grund av för ändrin gar i konsum enter
n as lagerh åll ning.

Det behöver icke särskilt framh åll as, att berä kninge n av konsumtion svolym en oav sett lager
för än dr ingar på grund av brist er i det sta tis tisk a uppgiftsm at eria let måst e bliva gans ka osäk er 
fr amför allt i abso lut a t al. Bland de bris tfällighe ter i uppgift sma t eri alet, som sä rskilt kunna
in verka me nlig t på m öjligh et en att följa kon su mtionsutvecklin gen un der en län gre ti ds
per iod, må n ämn as fr ånvaron av t illförlitli gar e up pgifter angåen de värde t av hantverket s till 
v erknin g och u ppdelningen under olika år av importen och in hemsk a produ ktionen av vävna der
i s. k . me tervar or (d . v . s. vävnader, vilka sä ljas såsom så da na i de t aljhand eln) och »r åvaror för
kon fekt.ion sfabr iker ».
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nin g under krigsår en än landet i övrigt - särsk ilt landsbygden. En viss
skillna d i den redovisad e oms ättnings utvecklingen kan också bero därpå,
att AEF:s omsättnings ra pporte r icke t aga hän syn till den omsä ttnings
ökning, som up pk ommer genom för säljning i nystartade affärer . Denna
torde vara utan betydelse under år 1940 och senare, men haft en viss be
lyd else under 1930-talet. Slutligen må nämn as, att AEF:s omsättnings
rapporter - m en icke den beräknad e totala konsumti onen av textilvaror
in nefatta s. k. heminredningsartiklar (inklusive vitvaror) . Fö rsä ljninge n
av heminredningsartiklar sy nes under 1930-talet ha stigit och efter 1939
ha sjunkit något snabbare än försä ljningen av övriga textilvaror.

Ti digare nämnda uppgift er av se konsumtion ens resp ekti ve detalj
handelsförsälj nin gens värde. F ör att erh ålla ett mått på konsumtions
volymens storlek har under olika år hän syn t agits till prisförändringar
genomatt dividera uppgift erna .om ko,nsumtlOilSVarderespektive värdet
av t extildet al jhandelns Iörsåljningunder olik a årmed riksbankens konsum-

"tiönsprislndex för .k läder .umder mots vara nde år. P'å de tta sätt komm er
'l~ o n sumtionsvärdet under olik a år att uttryckas i oförändrade priser i
de n mån indexet korrekt redovisar den faktiska prisförä nd ringen.

I normala t ider, då prisfluktuationern a äro små, t ord e indexet vä l an giva
den ve rkliga prisutvecklingen för t extilvaror , medan dess representativitet
under krigsår en med starka prisstegringa r och bet yd an de förä nd ringa r av
konsumtionens inr ikt ning är mindre tillfredsställande. Allmä nt torde
kunna sägas, att konsumtionsprisindexet något överskattar prisstegr ing
arnas st orlek ", eme da n vid beräkning av in dexet icke i full utsträckning
hän syn t agits t ill förändringar i konsumtionens inriktning. Man sy nes
nämligen kunna förutsätta, att en viss a npassning av konsumtionen äge r
rum bl. a . efter olika starka prisstegringa r på olika varor.

2. Konsumtionsvolymens utveckling under 1931-1943

A. T ot al t

Som framgår av diagram 1 nedan st iger konsumtionsvolymen för t ex
t ilvaror mycket hastigt under 1930-tal et. K onsumtionsvolymen und er
åren 1937-1939 ligger ungefär 35 procent högr e än under åren 1931
1933. E fter 1939, för v ilket år, som tidigare fra mhållits, den redovisad e
ko nsumt ionsvo ly me n är något för hög, har denn a sjunkit mycket starkt:
under 1940 med 15 procent och und er 1941 med åt minsto ne 25 pro
cent jämfört med 1939. Nedgånge n fort satte und er 1942, då konsu m
ti on svolymen uppgick till knappt 70 procent av 1939 års . Under första
halvåret 1943 - sista tredj ede len av t extilran soneringsperioden - steg

l Under undersökn ingsperioden ha prisförändrin garn a hu vud sakli gen utg jorts av pr issteg
ri ngar.
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Konsumtionsvolym (prisjustercid nettoimport plus in
hemsk produktion) . Omfattar icke heminredningsar
tlklcr.

= <-'c = Textildetaljhandelns försäljningsvolym enligt Affärs
ekonomiska Forskningsinstitutet .

Konsumtionsvolymen under 1941 respektive 1:a ranso
neringsperioden för textilvaror (1942 jämfört med 1941
samt l:a halvåret 1943 jämfört med halva omsättningen
1941 - värdeomsättningen är normalt ungefär lika stor
under båda halvåren) .

Diagram 62. Konsumtionsvolymen (konsumtionsvärdet vid oförändrade priser) för textil
varor under åren 1931-30;6 1943.
Index: 1939 = lOD.

emellertid konsumtionsvolymen åter, att döma av AEF:s omsättnings
rapporter, så mycket att man kan räkna med att konsumtionsvolymen
under hela första ransoneringsperioden, år 1942 och första halvåret 1943,
endast var obetydligt lägre än den, som motsvarar 1941 års konsumtions
nivå. På sid . 445 återfinnas uppgifter angående detaljhandelsförsäljnings
volymens storlek under första ransoneringsperioden och delar därav jäm
fört med förs äljningsvolymen under 1941. Efter 1943 har konsumtions
volymen legat på en något högre niv å än under första ransoneringsperioden
och efter hand fått en svagt stigande tendens.

Det må erinras, att med konsumtionsvolymen avses konsumtionsvärdet
vid oförändrade priser. En viss ökning av konsumtionsvolymen behöver
alltså icke betyda en lika stor ökning av »kvantiteten» beklädnadsartiklar
utan kan i stället innebära - och har delvis inneburit - att konsumtionen
9:yergått till mera-sf örädlade»__~exfiivaior~"exempelvis ffån vävnader till
~on(~:k.~i~I}splagg. En sådan forskjutning "av-konsumtionen redovisas
alltså som en ökning av konsumtionsvolymen.
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K onsumtionsutvecklingen för t extilvaror jäm föres i avdelning III, av
snitt 2 med konsumtionsutvecklingen för andra betyda nde konsumtions
varugrupp er.

B . F örändrin g ar a v kon sumtion en s i n ri k t n i ng

a) 1931-1939

Konsumti onsökningen under 1931-1939, liksom under 1933-1939,
va r icke lik a sto r för alla slag av beklädnad sartiklar. Sålunda öka de kon
sumt ionen av stö rre kl äd esplagg, såso m kostym er och kappor, samt av
»lät t are k onfektionsvaror ut om arbet s- och överdragsklä der avsevärt
mera än genoms nittligt. E n förskjutning av konsumtionen av vävnad er
(klänningstyger) och trikåvaror mot sådana av silke eller konstsilke ägde
rum. K onsumti onen av dessa varor mer än fördubblad es under 1933-1939.

Ta bellen nedan visar konsumtionsstegringen (inhemsk produktion plus
nettoimport ) för viktigare grupper av t extilvar or under 1931-1939
och 1933-1939, d . v. s. fr ån lågk onjunkturens botten till högkonjunktu
rens t opp. Äve n den redovisade ökninge n av konsumtionen 1931-1939
är större än den, som i verklighet en inträff ade under 1930-talet , dels
emedan 1931 för t extilindustriens del var mest utpräglade lågkonjunktur
å ret, och dels emeda n under 1939 hela inhemska pr oduktionen och im
porten icke konsumerad es utan i stä llet en lagerökning, till vilken hän syn
icke kunnat t agas, ägde ru m. Spec ificera de siffror föreligga emellert id
icke för tidigar e år . I den redovisad e konsumtionsst egrin gen för vä vna der
ha äve n de i konfektionen förbrukad e vävnad ern a med rä kna ts ; däremot
givetvis icke vid beräkningen av respektive varugruppers ungefärliga andel
av totalk onsumtionen av t extil varor. Vävnad ern as andel av hela t extil
va ruko nsumtionen, vilken i och för sig enda st är en sy nnerligen grov upp
ska t t ning, avser alltså endas t de vävna der, som säljas dir ekt till allmä n
heten eller t ill hantverk et, s. k . met ervaror.

I t ab ellen ingå icke hattar och mössor, han delsgarn, pälsvar or och
skrä dda rsydda plagg, vilka 1939 uppskattats sva ra för respektive 4, 4, 8
och 10 procent av totala konsumtionsvärdet.

Ifråga om konf ektions- och söm na dsart iklar har endas t ang iv its ök
ningen av den inh emska pro dukt ionen, uttryckt i styck respektive vä rde.
Importen av and ra konfektionerad e art iklar än skjo rto r och pyj am as
to rde emellert id ha varit t ämligen obetydlig. För övriga varugrupper
angives stegringen av konsumtionen (inhemsk produktio n plu s net t oim
port) i vikt räk nat. H ärvid är särskilt att märka, att såvä l vävnad er som
trikåvaror blivit lättare under 1930-talet, varför konsumtions ökningen i
meter respektive styck sy nes vara avsevä rt stö rre än den här redovisad e.

E nligt konsumtionsberäkningarna har den to tala konsum tionsvo lyme n
för beklädnad sartiklar 1931-1 939 st igit med cirka 45 pro cent. Då pris-
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Ko nsumtionsutvecklingen för viktigare textilvarugrupper 1931-1939 och 1933-1939

Yllevävnader (utom m ask int itt etc. ) .
Bo mulls-, hel- och halvsiden- sam t konstsilke-

och cellullvävnader .
bomullsvävnader .

hel- och ha lvsiden-, konst silk e- och cell-
ullvä vn ad er .

K onf ekti on (huvudsak lig en tyngre) .
H e r r k onf ekti on .

ko stym er .

överplagg .
ud da plagg .

D a mk onf ekti o n ..

k appor, ulstrar , , .

blusar, klänn ing ar m . m .
A rbetsk läder . , , .

Sk jortor och pyjamas . , ' .
Trikåvaror , .

dv ull .

av ann at m at er ia l , .

(av bo m ull) .

(a v nat ur- och ko nsts ilke) .

Ungefärlig Procent uell ökning
vard ern äs-
sig, proeen-
t uell ande l 193 1- 1939 1933-1939
av t otala

ko nsumtio -
Kvan titet i Kvantitet lnen 1939 Värde Vär de

6 47 45 51 64

14 56 65 59 72

(9) 42 37 46 41

(5) 296 157 265 189
2 7

- 85 - 94
120 96 137 115

34 51 58 50
190 294 61 141
- 110 - 105

12G 62 117 86
230 190 195 152

3 28 10 3 7 53

7 80 111 59 92

17 44 63 42 67

(6) 46 50 40 37
(11 ) 42 70 44 89

82 80 44 70
136 217 112 155

stegringen uppgick till ung efär 8 pro cent utgjorde ökningen av kon sum
tionsvärdet cirka 55 procent. Under 1933-1939 ökade konsumtionsvär
det med ungefär 65 procent.

F örsäljningen av vävnader såsom metervara till allmänheten och hant
verkare (skräddare o. d.) har ökat väsent ligt lån gsammare än försä ljnin
gen av vä vnader till konfektions- och sömn ad sfabriker. Dessas andel av
totalförbrukningen av yllevä vnader synes under 1930-talet ha stigit från
drygt hälften till ungefär tre fjärdedelar; av övriga beklädnadsvävn ad er
fr ån kan ske en tredj edel till kn appt hälften.

En jämförelse mellan värdeökningen och kvantitet sökningen visa r
icke prisst egringens sto rlek, då vä rdeökningen påv erk as icke endast av
prisförändringar utan även av förändringar i kvalitet en (exemp elvis
minskad vikt per plagg eller met er vävnad eller andra ändrin gar av ut
förandet) och förskjutningar mellan olika material och olika varuslag
inom samma varugr upp.

Nettoimporte n av yllevävnader sjönk avsevärt 1931- 1933 men steg
däreft er betydligt hastigare än den inhemska produktionen och utgjorde
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1939 ungefär en fjä rdedel av denna . Nettoinförseln av bom ullsvävnader
un dergick samma utveckling, ehur u import ens nedgång i börj an av 1930
t alet och up psvinget därefter va r mera markera t .

Nettoim porten av k onfekti onsartiklar ökade såväl kvantitati vt (to n)
som vä rdemässigt ungefär 10 procent 1933-1 939 men minskade 1931
1939 kvantitativt med 35-40 procent och värdemässigt med närmar e
30 procent. Nettoimporten av t rikåvaro r minskad e 1933-1939 kvantita
tivt (to n) med dr ygt 11 procent men ökade värdemässigt med 25 proce nt,
medan 1931-1939 nettoimp orten minskade kraftigt båd e kvantitativt
och värdemässigt eller med 50 respektive 35 procent.' Nettoimportvärdet
för konfektionsartiklar utgjorde 1939 mindre än en ti ond el av värdet av
nettoimporten plu s produktionen och för t rikåvaror ungefär en niond el.

b) 1940-1943

Under 1940 inträ ffade inga större förä nd ringa r för försä ljningens in rikt
ning på olika grupper av text ilva ror i jäm förelse med Iörkrigstiden ."
Dock minskade försälj nin gen av herrkonfekt ion och heminredningsart iklar
mer än genomsnittligt.

Under 1941 ka n en viss nedgång i försä ljningen av herrkonfekt ion kon
stateras, vilket t ord e bero på beredskap sinkallelsern a . Under år 1942
ut vecklad e sig försäljningen av olika gru pper av textilva ror mycket olika .
Som fram går av vidstående tabell var försäljningen av metervaror, sär
skil t vitvaror, avs evä rt mindre än under 1941, medan försä ljningen av
heminredningsartiklar exklusive vitvaror synes ha hållit sig bättre upp e
än den t otala försäljningen av texti lva ror. Detta var i än stö rre utsträck
nin g fallet i fråga om dam- och barnkonfektion.

Som tidigare sagts ökad e under för st a halvår et 1943 försäljningen av
t extilvaror mycket krafti gt, säkerligen beroende på att allmä nheten dels
kommit underfund med att t extilran sonerna icke voro så små som man
först antagit och dels på att man mot slutet av ran soneringsp erioden vå
gad e utnyttj a ku ponginn ehav et . Fö rsä ljningens st egrin g var starkast
för de slag av t extilvaror, som tidigare fått v idkä nnas den stö rsta försälj 
nin gsminskningen.

Fö r att erhå lla en uppfattning om sto rleken av försäljningen under
första ransoneringsperioden i förh ållande t ill försälj ningen un der 1941,
har i näst sista kolumnen i tabellen nedan angivits försäljningens storlek
för olika slag av t extilvaror under första halvår et 1943 jämfört med för
säljningen un der 1941. Verkan av pri sst egrin gen har därvid eliminerats.

1 Importen av t extilvaror (icke råvar or) sjönk my cket avsevä rt efte r guldmy ntf ote ns upp 
hävand e och devalver ingen av den svenska valut an mo t slut et av 1931.

2 Detta fr amgår såväl av konsumti onsvolym-beräkn in garn a som av AEF:s om sät tn ing srap
port er.
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Den v er k lig a och prisjusterade värdeomsättningens förändringar i textildetaljhandeln under 1942 j ämfört med 1941 samt 1:a
och 2 :a kvartalet 1943 j ämfört med m otsvarande kvartal 1942 ä vensom under första r ansoneringsperioden jämfö rt med 1941

E nligt AEF:s omsättningsrap porter (medi an värden) och R iksbankens konsumlionsprisindex, de lindex kl äder

19 42 jämfö rt med 1941
l :akvarl.1943 2:a koa rt, 1943 Prisj usterad e om- Den prisj uste -

jä m för t m ed l :a jämfört m ed 2:a sättn ingen ( svol y-
k vartalet 1942. kvartalet 194 2. IUCnl}) under l :a

rade omsätt-

V aru gr upp Procentue ll för I Prisj ust erad Procentuell (ör Procentuell rör halvåret 1943 i
n inge n (I}voly -

ändring av omsättnin g änd r ing a v ändring av procent av (ör- men .•) 1/, 19 12

värd:omsätt- / (vvol y m en») v är d eomsält- v ärdeomsätt- sälj n ingsvoly rn en
- 30/ . 1943

nmgen 190 = 100 ni ngeu n ingen urider hela år 19 41
1941 = 10 0 1

l. Vitvaro r . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . - 29 63 + 67 + 56 50 (112)
2. Öv riga m etervar or . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . - 6 + 47 + 37 55-60

(1+ 2) 3. M eteroaror och linne, sammanlagl . .. .. .. . . - 10 80 + 47 + 39 55 135
4. Gardiner, sy behör, ga rneringar , småartiklar + 12 + 20 + 23 60
5. Linoleum och vax duk ... . . .. . . . .... . . . . . + l - 13 + 3 40
6. Öv riga hem inr ednin gsartikl ar . . . . . ... . .. . + 4 + 53 + 38 65

(4 + 6) 7. Iiem inredn ingsartiklar, sammanlagt . . .. .. . + 8 96 + 46 + 36 65 160

(3 +7) 8. Manufaktur, totalt . . .. . . . . . . . . . . . . . . . - 1 88 + 32 + 33 55- 60 145

9. Dam- och barnklänningar, bl usar . . . . . . . . . + 16 + 63 + 45 75
10. Da m - och barnkap p or och -dräkter . .. . . . . + 15 + 54 + 39 70

(9 + 10) I l. Dam- och barnkonfekti on, sammanlagt . . . . . + 13 10 0 + 54 + 41 70 1 70

12. Dam- och barnekip erin g . . . . . .. . . .. . . . . . . + 4 + 39 + 33 60
(11 + 12) 13. Dam- och barnartiklar, totalt . . . . . . . + 9 96 + 46 + 39 65 160 .

14. I-Ierr- och goss k onfektion . . . . . .... . . . . . . . - 2 + 42 + 43 60
15. I-Ierr- och gosskrädde ri . . . . . . . .. . . . . . . . .. - 12 + 6 + 23 45

16. Herr- och gossekipering . . . . . . . . . . . . . . ... + 7 + 35 + 48 65
(14-16) 17. Herr- och gossar-ttktar , totalt . . . . . . . + 3 91 + 32 + 51 60-65 155

Samtli ga textilvaro r .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .... . - 2

I
87

l
+ 38

I
+ 40

I
59

I
146

Procent ue ll p riss tegring, alla t extilvaror . . . . .. . 13 11 7

i Vid sa m ma »nivå » för omsättn ingsvoly me n un de r l /l 1942- -30 /6 1943 (1:a ranson eringsperiod en ) som un der 1941 blir a lltså ind ex =

150 (1 ' /2 x 100 ).
t At t dö m a av AEF:s uppgifter angående försälj ni nge n . av text ilvaror under olika månader skulle försäl jningsvä rd et vara un gefä r lik a st ort
C.J1 u nder förs ta och an dra h al våret. Däremot är försä ljn ingen av hem inred n ingsarliklar avsevärt st örre under 2:a än under l :a hal vå ret (ok to ber 

flyttningarna).



Ehuru denna be rä kning givet vis är mycket ungefärli g, t ord e dock kunna
sägas, att konsumtionsvolym en för t ext ilva ror un der första ran sonerin gs
perioden endas t var något lägre än den, som sva ra de mot 1941 års nivå.
Därj äm t e kan man dr aga den slutsat sen, att förä ndringa rn a i konsumtio
nens inriktning icke varit särskilt betydande. Konsumtionen av met er
varor och linn e synes ligga ungefär t io procent under 1941 års nivå, v ilket
till största delen beror på att försä ljningen av vit varor min skad e avsevärt
på grund av minskad t illgå ng. Fö rsäljningen av heminredningsartiklar,
d. v . s. gardiner, möbeltyger etc ., öka de något liksom försä ljningen av
dam- och barnkonfektion und er det att försäljningen av herr- och goss
artiklar förb lev ungefär oförä ndra d.

Hl . Sambandet mellan konsumtionsvolymen för textilvaror, In

komster och prisniv å

L Inkomstelasticiteten och b eräkningen av dennas st orlek

En und ersökning av efte rfrågans inkomstelasti cit et (sinkomstelastici
t et en») för t ex tilvaror har till syfte att belysa huru allmänhet ens inköp
(konsumti onen) av t extilvaror påverkas av inkomste rnas sto rlek. I vilken
utsträckni ng medföra förän drin gar av inkomst ern a förändringar av t extil
va ruko nsumt ionen?

Vid en ana lys av efterfråga ns inkomst elasti cit et skiljer man mella n
»utg iftse last icitet» och »kva ntitetse last icitet» , alltefte rsom sto rleken av
konsumentern as utgifter tör respekt ive konsumerade kv antitet er (kg,
styck etc.) au en viss vara eller varugrupp jämf öres med inkomst ern as st or
lek. Som t idiga re framh ållits kan man mäta sto rleken av konsum ti onen
av t extilvar or endast genom at t beräkna ko nsumt ionsvärdet, d. v. s.
utgiftern a för konsument ernas inköp. I det följande behandlas alltså
»utgiftse las ticitete n», Fråga är för övrigt , om kvantitet selastic iteten skulle
kunna beräknas på ett förnuftigt sätt eller få en rimlig innebörd .

Om man beräknar inkomst elasticiteten genom att jämföra förä ndring
arna av t extilvarukonsumtionen med förändringarna av ink omstern a
under olika tidsperioder, erhå lles en inkomstelasti cit et av anna n inn ebörd
än då inkomstelasticit et en beräknas genom en jämförelse av sto rleken
av t extilvarukonsumtionen och disponibla inkomst er inom olika hu shåll
under samma tidsperiod. I det förra fall et erhå lles närmast en korttids
elastic itet , i det senare närmast en l ångtidselasticitet. Vid en beräkning
av inkomstelasticit et en med utgångspunkt från t idsserier få r man näm
ligen en bild av hur konsumtionen förändras vid en förändring av in
komst en (och ev. andra faktorer), korttidselast icit et, med an beräkningen
av inkomstelasti cit et en på grundval av uppgifter frå n hushållsbudgetunder-
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sökningar visar inkomst ens anvä ndning (här för inköp av t extilvaror)
vi d en mera st ab il inkomstnivå, lån gtidselasticitet. De st rukt urella för
ändringarna äro avsevärt mindre framträd ande vid beräkningen av lån g
tidselasticiteten . Det är mycket svårt att avgöra , i vilken utst räckning
beträffande t extilvaror lån gtid selasti citeten skiljer sig från korttidselasti
cite ten. Som påpeka s av ' Vold (se nedan) är efte rfråga ns anpassning till
förändrad e pri s- och inkomstförhållanden tidskrävande dels av »psyko
logiska» skä l (konsumt ionsvanorna äro mer eller mindre trögr örliga),
dels av »objekt iva. skä l (hyresk ontrakt löp a på ett år, varför en anpass
nin g av bost ad en endas t kan ske på längre sikt et c.) . I det sto ra hela t or de
k onsumtionsvan orn a beträffa nde kl äd er vara trögrörliga, vilke t sk ulle
medföra en lägre korttids- än långtidsela sti cit et. ! En t end ens i mots att
riktning, som kan ha sto r betyd else, är emeller tid det förhå lla nde t, att
anska ffninge n av kläd er för att uppnå en vi ss standa rd är bet ydli gt st örr e
ä n den löpande anska ffning, som behövs för att underh ålla den en gå ng
uppnåd da sta ndarden.

Med inkomst elasticitet - närmast korttidselasticitet - av ses ök
nin gen (respekti ve minskningen) av allmä nhetens inköp av t extil varor i
relation till inkomstern as stegring (respektive minskning). Om t . ex .
inkomstern a stiga med tio pr ocent och inköpen av textilvaror lik aled es
m ed -tio proce nt är inkomstelasti citeten lik a med 1 (s. k. »normal»): stiga
inköpen exempelvi s endas t med fem pro cent är inkomstelasti cit et en 0,5
och stiga de med så mycket som femton procent är denn a 1,5 o. s. v .

E tt annat sä t t att uttrycka inkomst elasti citet en - närm ast lån gtids
elas t icite te n - är att beräkna, hur sto r del av inkomsten, som anvä ndes
för inköp av t extil varor. Skulle exe mpelvis »ut gift sprocent en. för t extil 
varo r (d. v . s. utgift ern a för t extilvaror i procent av inkomsten under en
viss tidsperiod) inom ett norm alhushåll vara densamma var e sig hu shåll et
har en ink omst av 3 000, 5 000 eller 8 000 kronor per år, är t ydligen in
komst elasti citeten för t extilvaror »no rrnal» för normalhushåll inom dessa
inkomstgrän ser . Inköpen av t extilvaror variera i samma pr oportion som
inkomsten .

E n uppfattning om inkomstelasticitet ens st orlek för textilvaror har er
hållits genom a tt jämföra utvecklingen av den totala k onsumtionen av t extil
v aror under åren 1931-1943 med inkomstern as utveckling under mot
svarande år och genom ett studium av utgifterna för beklädnadsartiklar
in om ett antal hu shåll , tillhörande olika inkomst- och socialkl asser.

Privatperson ers inkomster med avdrag för direkta ska tter, d. v . s.
det belopp , som står till konsumentern as förfogande för inköp av varor
och tj änster samt för sparande, t ord e vara det inkomstbegrepp, som när-

l I H . W old , Efterfrågan på j ordbr ukspr odukt er och dess k änslighet för pris- och inkomstf ör

ändringar , SO U 1940: 16, sid. 65 ff. och sid . 83 ff. åt er finnes en disk ussion av här berörd a för

h åll anden .
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mast är av intresse vid bedömning av hur förändringar i ink omsten på
verk a förä ndringa rna av efte rfrågan på textilvaror. Möjlighet en att köpa
varor och tj än ster påv erk as emellertid båd e av inkomst ern as sto rlek i
kronor räknat och av pri sern a på det som köpes. För att eliminera verkan
av prisförändringar ha realinkomsterna beräknats genom att divid era in
komsterna i kronor under olika år med riksbankens kon sumtionsprisind ex
för motsvarande år. I konsumt ionsprisindexet är även inräknat alla kon 
sumtio nsskatter , varf ör hän syn tagit s till dessas inverka n på köpförm ågan.I

2. Ut vecklingen av uppskattade t otala realinkomster för privat

p er soner minus direkta sk atter och totala textilvarukonsumtio

n en 1931-1943

Som framgå r av diagram 63 sjönk konsumtionsvolym en för t extil varor
från 1931 till 1933 betydligt mindre än va d inkomsterna för privatperso
ner minska de eller med tre respektive elva pr ocent s, medan un der åren
1933-1939 konsumtionsvolymen för t extilvaror steg något mera ä n in
kom stern a eller med 49 respektive 42 procent . De n st arkare st egringen av
t extilvarukonsumtionen är näst an helt hänförlig t ill perioden 1933-1935.
Under 1935-1 939 va r ökningen av t extil varukonsumtionen och inkoms
te rna i det närmast e lika st or, ehur u konjunkturavmattningen under 1938
dämpad e stegringstakte n för text ilva rukonsumt ionen avsevä rt mera än
steg ringstakten för av pri vatpersoner redovisade ink omster."

Konsumtionsst egrin gen för invent ari er var un der 1930-talet betydligt
starkar e än för t extilvaror men ungefär dens amma för t extilvar or och
samt liga industriella konsum t ionsvar or. Konsumtionen av födo- och njut
ningsämnen steg förh ållandevis lit et, vilket är ganska naturligt med hän
syn t ill utgån gsläget.

De n långsamm a sänkningen av konsumtionsvolym en 1931-1933 i
jäm förelse med sänkningen av inkomstern a t orde icke ha va rit så utpräg
lad som siffr orna antyda . De här uppskattad e inkomst erna t ord e närn-

l Se vidare bila ga 1 t ill de tta ka pit el.
2 Nationalinkomste n, beräknad enlig t produk tionsme toden, sjönk endast med sex p rocen t.
3 Det må framhållas at t ökningen av konsumtionsvoly men und er 1933-1939 på gru nd av

lagerökningar icke varit fullt så stor som här redovisas. Likn ande avvikelser för ekomma för
åren 1939-1 942. Se sid. 439 . Nämnas må även att det aljhandelsomsättningen av t extilvaror
i Stockholm och Göteborg enligt AEF:s rapporter visar en betydande ste gring under 1938 sam
tidigt som en betydande produkt ionsminskning i ylle ind ustrien ägde rum , vilket antyder att
und er 1938 en lagerminskning inträffat , varför den verkl iga konsumti onen skulle vara större
än d en red ovisade.

Som fram går av kol um n 7 i tabellen t ill detta kapitels bilaga, sammanföll under 193 1- 1939
näst an exa kt p risutvecklin gen för t extil var or m ed hela kons um ti onsprisnl v åns utveckling, var 
för re lativa pri sförändringar icke inverka t på t ext ilvarukonsumtionen.
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Berck nce kon surnrionsvdrde 19 3 9

Inkomster för pri vatp ersoner. minu s dire kta skeu er 10 SOO mill. kr.

T ext ilvaror 1 000 » »

Inventarier 900» »

0--------0 Födo- och njutn ingsämnen J ]5 0 » »

• •••••••••• A lla indust riella va ror , bostad somt tjönster 5 000 » »

Diagram 63. Konsumtionsvolymen (konsumtionsvärdet vid oförändrade priser) för vissa
varugrupper samt realinkomst för privatpersoner minus direkta skatter under 1931-1942.

lndex : 1933 = 100.

ligen vi sa en stö rre mi nsk ning än de ve rkliga ink omst erna . Unde r samma
tid sjö nk exempelvis na tiona linkom st en, beräknad eft er »produkt ionsme
t oden», m ed endast sex pr ocen t. Av sa mma orsaker t orde den v erkliga
st egringen av inkomst erna , framf ör allt under åren närmast efter depres
sione n, icke va rit fullt så stor som fr amgår av de up pskattade inkoms
t erna. Samtidigt kan, som red an an tytts, k onsumtionsn edgången 1931
1933 på gru nd av lagerförä ndringar ha un dersk a ttat s i beräk ningarn a .

U nder åren 1939-1942 för eligger en anmärk ningsvä rd para llellitet
m ellan utveck lingen av inkomsterna och ut vecklin gen av konsumtions
voly me n för t exti lv aror, om hä nsy n t ages till att prisst egringen för t extil
va ro r var väsentligt st arka re ä n för alla andra k onsumtionsvaror. Om man
antager dels att inkom stelasti cit et en för t exti lva ror und er 1940-1 942
övere nss tä mde med ink om st elasti cit eten u nder senare hälft en av 1930
t al et , då prisnivån för text ilvaror var mycket st abil, och dels att efter-
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1939 = 100.

Uppska ttad real- Prisnivå n för tex- l om inkomst- ochinkomst för privat - tilvaror jämfört Konsumti ons- priselasticitet = 1,
Ar person er minu s in- med prisnivån för volym för t extil-

skulle konsum-beta lade direkt a alla konsumtions- varor
tionsvolymen blivaskatter varor och t j änster

(1) (2 ) (3 ) (4) (5)

1931 . . . . . . ... .. . . ... 79 100 69

1933 .. . . .. .. . .. . . . . . 70 99 67

F örändring i pr ocen t . . - 11 - 1 - 3 - 10*

1933 . .. . . . . .. . . .. . . . 70 99 67

1939 . . . . . . .. .. . .. ... 100 100 100
F örändri ng i pr ocent . . + 43 + 1 + 49,5 + 42

1935 .. . . . .. . . ... . . . . 83 101 81
1939 .. . . . . . . . . . . .. . . 100 100 100
Förändrin g i pro cent . . + 20,5 - 1 + 23,5 + 22

1939 . . . . . . . . .. ... . .. 100 100 100
1942 . . . . . . . .. . . . . .. . 94 123 74
F ör än dring i proce nt . . - 6 + 23 - 26 - 27

1939 . . . .. . . .. .... ... 100 100 100
1940 . . .. . .. . . .. . . . . . 91 107 85
F örä nd ring i p rocent. . - 9 + 7 - 15 - 15

1940 . .. . . . .. .. .. . . . . 91 107 85
1941 . . . . . . . . . . . .. . .. 88 119 76
Fö rändrin g i procent .. - 3 + 11 - 10,5 - 13

1941 . . . ... .. ...... . . 88 119 76

1942- 3°/. 1943*** .. . (93) ** 123 74
F örändrin g i procent. . + 6 + 3,5 - 2,5 + 2

* Enligt nation alinkom st ber äkningen enligt »produkt ionsmet.oden» skulle rea linkomst minsk 
n in gen ha begränsats till 6 procent och de n beräknade kon sumtionsvolym en för t extilvaror
skulle ha minskat med 5 procent.

** Up pska ttad m ed lednin g av t ax eri ngarna av inkomste rna för ål' 1942.
*** Fö rst a te xtilransoneringspe rioden .

frågans prise lasticitet för textilvaror är normalt, visar det sig, att den
utifrån dessa antaganden beräknade utvecklingen av konsumtionsvoly
men nära överensstämmer med dennas faktiska utveckling."

l E fterfrågans pri selasti cit et säges var a normal, då de ink öpta kv antitet ern a min ska (ök a)
så my cket vid en pr isstegring (-sänkning) att inköpssum man förbli r oför än drad .

Det må nämnas att bl. a. Wold visat at t »priselasti cit et en för en i efterfrå gehä nseende fr i
stående vara är tillnärmelsevi s lika med dess inkomstelasti cit et» och att »priselast icit et en för

en v ar a, som in går i en substi t uti onsgrup p, k an vän tas var a stö rre än dess ink omst elasti cit et».
Wold, a. a., sid. 86 rr.

2 Om en multipel kor relation sber äkn in g med t extilv arukonsumtionen som beroende variabel
( Y), realinkomst för pr iv atpers one r minus di rekta ska tter (X , ) och pr isni vån för t extilvar or i
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,
Diagram 64. Faktisk och beräknad konsumtionsvolym för textilvaror 1931-första halvåret
1943. Konsumtionsvolymen (konsumtionsvärdet vid oförändrade priser) för textilvaror under
1931-30/6 1943, faktisk samt beräknad under förutsättning att efterfrågans inkomst
och priselasticitet antages vara »normal» (= 1). Se vidare vidstående tabell (koJ. 4 och 5).

Index : 1939 = 100.

I vid st åend e tabell och diagrammet ovan jämföres den kon sumtions
utvecklin g för t extilvaror, som skulle inträffat om t extilvarueft erfrågans
inkomst- och pri sela sti cit et varit norm al ( = 1), och den verkliga k on
sum tionsutvecklingen för t extilvaror.

förh ålland e till prisnivån för alla övriga kon sum tionsvaror samt tj änst er -- prisrela tion - (X 2 )

som oberoende var iabl er utföres på ba sis av värdena under 1931-1942 (kol. 5, 4 och 7 i ta
bellen t ill detta kapi te ls bil aga) erhå lles följa nde regr essionsekv ation .

y = 55,2 + X,, 1,11 + X , ' - 0,67

Medelfelet för regression skoefficienten för X , = 0, 15, för X, = 0, 16. Korrela tionskoefficien
t en R = 0,9 5 och, just erad med hänsyn till det ringa antalet observationer, R = 0,93.

E nligt ekvationen sk ulle efterfr ågans inkomste las t icite t uppgå till 1, 11 ± 0, 15, och dess pris 
elas tici te t till 0,6 7 ± 0,16. Alldeles oavset t de b et y dande vanskligheterna vid beräkningen av
ink om st - och pri sela stic ite ten med ledning av tidsserier må ste det erhållna res ultat et ren t sta
ti st isk t be t rak ta s med mycket stor försiktighet. Föruto m det förh åll andevis stora mede lfelet
mås te nämli gen beak tas det ring a anta le t observationer och , framf ör allt, a tt pri sre lationen varit
i de t närmast e oför ändrad vi d sju obse rvationstillfä llen för att sedan stiga vi d tre observations
till fäll en . Beräkningen av t extil varukonsu mtionens b eroen de av prisrela tio nen måst e d ärför

a nses särs kilt osäker.
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Av sä rski lt intresse är utvecklingen av konsumti onen under förs ta
ransoneringsperioden. Som framgår av t abellen ' sjönk t ext ilvarukonsum
ti onen med mella n två och tre procent un der denn a jäm fört med år 1941,
medan t extilvarukonsumtionen vid samma inko mst- och efterfrågeelas t i
citet som un der tidiga re år skulle ha stigit me d t vå proce nt . Skillnaden är
alltså ga nska liten, sä rskilt om man beakt ar den nedgån g av konsumt ionen
av textilvaror, som betingas av andra fakto rer än ran soneringen . Av
dessa må fram hå llas dels allmä nhetens benägenhet att vänta med inköp
i avvakta n på lägre priser och bättre kvaliteter efter fr edsslutet, dels de n
mi nskade t illgån gen på varor , vi lke n i v iss ut sträckning, åtminstone
blan d mera inköpskrafti ga kat egorier , torde ha medfört mi ndre benägen
het att köpa t extil varor , och dels också de för mån ga personer lån gvariga
inkallelserna t ill beredskapst jänst och värnplikt. De beredskapsinkall ad e
t ord e ofta »s åsorn civi la» va rit relati vt stora kö pare av kläder (y ngre, ogifta
män me d förhålla ndevis goda inkomster).

3. Storleken av inköpen av kläder inom hushåll m ed olika inkomst

niv åer

A. Inom vi s s a f amilj ehu sh åll i stä de r oc h t ät o r t er

Ar 1933 u tförd es inom socialstyrelsen en omfattande undersökning
av konsumtionsvanorna in om ett st ort antal arbetar-, tj än st emann a- och
medelkl asshush åll.s De i undersökningen deltagan de hu sh ållen rappor
terade varje utgift under ett helt år. In all es bearbetades rä ke nskaper
fr ån cirka 1 250 hu sh åll. Undersök ninge n begränsades t ill fa miljehushåll
i städer och mindre samhä llen och omfattade alltså icke landsbygd ens
befolkning och icke ogifta . Undersökninge n är sålu nda icke re presentat iv
för hela befolkningen och i viss mån kan ske icke heller för de befolknings
grupper, som ana lyserats , då föra ndet aven mycket detalj erad redovisning
av alla utgift er och inkomster under ett helt år säkerligen föru tsätter mer
ä n geno ms nittlig ordentl ighet och skötsam het. Däremot torde valet av
un dersökningsperiod, vilke n ju sammanfa ller med depressionen , knap
past äve ntyra re presentativiteten, eme dan de i un ders ökningen deltagande
hu shåll en ha haft inkomster av stadigvara nde kar akt är. K onsumtions
nivån har därför antagligen icke pressats ned på gru nd av dep ress ionen -
m öjligen motsatsen i någo n lit en utst räckning.

l P å sid . 450 .

2 L evnadsvillkor och hush ållsvanor i städ er och industriort er om kring år 1933. Socialstyrelsen,
Stockholm 1938.
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Utgifterna för kläder och skodon inom oli k a socialklasser'

Inkomst pr U tg ift er för

Ant al
h ush ål l

kläder skodon inkl. repara tion
Socialklass hushåll m ed avdrag

för direkt a Iip rocen t av \iprocent av
luono r kr on orskatte r inkomsten inkom sten

Arb et are . . .. .... . . . . ... .. 526 3 300 330 10,0 105 3,2

Lägre t j änst em än . . . . . . . . . 524 3900 405 10, 4 115 2, 9

Med elklass . . . .. . . . . . . . . . . . 195 6600 680 10,3 145 2, 2

Som fram går av följ ande t ab ell är den andel av inkomsten, som anvä ndes
för inköp av kläder, un gefär lika för alla tre socia lklasserna, medan den
för skodon sjunker vid st igande inkomster. En uppd elning av hushållen
i inkomstgrupperna und er 3 000 kron or, 3 000- 5 000 och över 5 000
kronor om året visar sa mma resultat. Någon större skillnad finnes ej
heller mellan st örre stä der och mindre st äder och orter. Detta t yder på
a tt för de un dersökta hu sh åll en inkomstelasticitet en för tex tilvaror un gefär
är lik a med 1 (onortnal»). Man erhåller alltså samma resultat som i an a
lys en av den totala realinkomsten minus direkta ska tter och den totala
konsumtionsvolymen av t extilvaror under olik a år. 2

Denna samstämmighe t är anmärkningsvärd, sä rskilt som de till grund
för : medeltalen liggande individuella vä rde na äro sy mmetriskt förd elade.

I

Detta fram går av oms t åe nde diagram . Spridningen är vi sserligen stor,
men detta beror antagligen till avs evärd del på att undersökningsp erioden
är kort i förh ållande till inköpsfrekvensen för störr e klädesplagg. l genom
snitt inköpas sålunda t. ex . kostym er av den vu xn a manliga befolkningen
högst va rt a nna t år och överplagg ännu mera sällan .

Siffermaterialet antyder att sto rleken av in köp en av t extilvaror hos
här und ersökta gru pper beror av deras »allm änn a standard», d. v. s.
inköpen av kläd er äro så stora, att deras storl ek icke dir ekt påv erk as av
ett »fy sisk t behovsminirnum», vilket däremot i viss mån synes vara fallet
i fr åga om skodon . Denna obs ervation bekräftas kanske ännu tydligar e
därav, a tt inköpen av t extilvaror inom hushåll med samma inkomstnivå
äro un gefär lika stora vare sig hushållet består av man och hu stru eller
man och hu stru med ett eller flera barn! (se t ab ell nä sta sid a) . Det må
äve n framhåll as att möjligheten a tt anpassa inköpssumman för kläd er
efter inkomsten är ovanligt stor, eme dan kl äd er ju i sto r utsträckning
kunna »tillverkas- i hemmen .

l T abell en är sa m m ans tä lld me d ledni ng av uppgifter fr ån socialst y relsen, a . a ., sid. 44,
80, 82 och 58- 59.

2 \Vold har i sitt tid igare a ng iv na arbe te bl. a. ber äknat inkomstelasti cit et en för kl äd er och

sko don inom ar be t ar- och lägr e t jä nst ema nnahushåll till 0,96 . Då skodon av allt att döma har

l ägre in k om st elasti citet än kl ä der , skulle in k omst elasticit eten för kläder vara hö gre.
3 Jfr socialstyre lsen, a. a. , sid. 80.
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Diagram 65. Utgifterna för beklädnad (k/äder och skodon) i procent av tota/utgif
terna inom olika arbetare-, lägre tjänstemanna- och medelk/asshushåll i städer och in
dustriorter omkring år 1933,1

Utgifter för klä der oc h skodon inom oli ka familj etyper

Genom- Utgifter i procent av

Antal
snittlig in- inkomst minu s direkt a

Familj etyp
familjer komst mi- skatter för

nus direkt a

Iskatter kläder skodon

L Familj ulan barn .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , .. 63 3 548 9,9 1, 9

2. » med 1 barn hö gst 6 år .. . . . . . . . . . . . . 170 3939 10,1 2,3

3. » » 2 eller 3 barn högst 6 år .. . .. . . . 78 3 959 9,1 2,5

4. .) » 1 barn 7--15 år . . . . . . .. .. , .. .. . 146 3 702 10,2 2,8

5. » » 2--3 barn högst 7--15 år . . . . . . . . 316 420O 10,1 3,1

6. » » 4 och flera barn hö gst 7--15 år . . 46 4 286 10, 1 3, 4

7. » » 1 barn över 14 å r . . . . . . . .... . . . 47 3 924 9,5 2,4

8. .) l} 2 eller 3 barn, av vilka minst 1
öve r 14 år .. . . .. .. . . . . . . . . . . 163 420O 10,3 2,7

9. l) .} 4 och flera barn , av vilka minst
1 över 14 år . . .. . . . . . . . . . . . . 79 4 631 10,3 3,7

1 Utarbet at på gru ndval av so cia lstyre lsen , a . a., sid . 81.
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T ab ellen har sa m ma ns tällts med ledning av detaljera de uppgifter angående inkomst er och
utgifte r för olika familjetyper i t a bell 2, sid . 180 ff. i soc ials tyrelse n . a. a.

De n låga ut gift spro cent en för kl äder för familj et yp nr 3 (9,1) är svårför klarlig. F ör den na
familj etyp ut gj ord e utgiftsprocenten för inkom stkat egorierna - 3 000 kronor, 3000- 5 000
kronor sa mt över 5 000 kro nor resp ekt ive 9,7, 9, 7 och 8, 4, medan ut gift erna för sko r och kl äd er
i proce nt av ink om st en minus dire kta skatter för familj etypern a 1- 6 m ed inkomste r öve r 5 000
k ronor u t gjorde 11,9, 12,3, 10,3, 12,1 , 12,0 och 12,7.

De beskrivna samba nden mellan utgifter för kläder och inkomst er synas
i stora dr ag gälla också för olika slag av kläder. Textilutgifternas fördel
nin g på olika slag av t extilvaror förändra sig nämli gen relativt obetydli gt
vid st iga nde inkomster, vilket fram går av nedanståend e ur socialstyrel
sens undersökning hämtad e tabell. P osterna gån gkläd er, sömlön och »an
nat» öka något och post ern a und erkläd er, t yg och garn samt sybehör
minska något vid sti gande inkomster. (Se tabell nedan.)

Textilutgifternas fördelning på olika huvudgrupper av textilvaror!

i
procentuella fördelningl Utg ift ernas

Varup ost
! Arbetare ILägre tj äns temän IMedelklasshushåll
i

Ink~mst p er hu sh åll minus direkta ska tter 3 300 3900 6 600

Ant al hush åll .. . . . .. .. . .. .. . . . . . . ... . 526 524 195

Gå ngklä der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,9 46,6 47,7
Underkläder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,1 19,1 18, 3
Hattar m . m.. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. 9,3 9,0 9,4

Tyg och garn . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . 14,8 13,3 11, 4
Syb eh ör .. . . ... .. . . . .. . . . . . . .. ... . . . . 3,7 3,2 2,7
Sömlön . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ·3,7 4,6 5,2

Annat . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 3,5 4,2 5.3

Summa I 100,0 I 100,0 I 100,0 I

B. H ela befolknin g en

Som fram gått av tidigar e lämnade upp gifter synes den andel av in
komsten, som användes för inköp av t extilvaror, vara av samma sto r
leksordning såväl vid höga som vid låga inkomster och utgör ungefär
en tiondel av inkomstern a minus direkta skatter enligt den av socials ty
relsen föret agna intensivundersökningen. Det totala konsumtionsvärdet
1933 för kläd er, uppskattningsvis beräknat till cirka 625 miljoner kron or,
utgör ungefär 10,1 pro cent av den uppskattade totalinkomsten för privat
personer minus direkta ska tter under samma år.

1 T abellen är hämtad ur socialst y relsen, a . a. , sid . 81 n edre t abellen .
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Samstämmigh et en beträffande utgiftsprocentens storlek bör på grund
av de använda siffrornas betyd ande un gefärligh et icke t agas som ut gån gs
punkt för lån gt gåe nde slutsatser. Den för efall er dock an ty da, att konsum
tionsvärdet för t extilvaror i rela t ion till inkomstern a för hela sve nska fol
ke t ligger på samma niv å som för hu sh åll av den t yp, som ingår i socia l
styrelsens und ersökning, d. v . s. familjehushå ll, hu vud sakligen med barn,
i städ er och tätor ter. Äve n för hela övriga delen av befolkningen kan så
lunda den genoms nittliga utgiftsprocenten för kl äd er berä knas vara un ge
fär tio. Genomsnittet t orde framkomma genom en förh ållandevis hög
ut giftsprocent för ogifta, vu xn a personer av båd a könen och en förh ållande
vis låg utg ifts procent för äldre person er öve r hu v ud t aget. F amilj ehu s
hållen på la ndsbygde n to rde gissningsvis ha ungefä r samma utgiftsprocen t
som motsvarande hu sh åll i stä derna .

Ovannämnda hypoteser st ödj as i v iss m å n aven av författa ren inom ind ustrikommi ssionen i

sa m arbe te med L andsorgan isation en företagen un d ers öknin g av storleken av klädinneha ve t ino m

olik a arbetar grupper - do ck endas t vuxna person er, gif ta och ogifta . Un de rs ök ni ngen begrän
sades t ill in nehav a v »st.ör re pl agg» och omfa ttade endast cirk a 1 000 m anliga arbetare (även

lan tar bet are) och 1 000 arb etarehustrur eller ogifta kvinnliga arbe t are (även inom lantbruket ),
förde lade på olika ålde rsg rupper och civil stånd, olika fackförbund , sta d och lan dsbygd samt olika

delar av land et . Upp gift inhämtades angående (1) innehav av olik a plagg (kostym, byxor,

överrock, kappa , 'klänn ing et.c.) av olika för slitningsgrad (2) ti dpu nkt för ink öp av »sist a» p lagge t

av varj e slag och (3) familj ehushå llet s sa m ma nsä ttni ng och sa m ma nlag da inkomst.

H uvu dresul t aten av un de rsökningen voro : 1. ' Såväl storleken av »garde roben» som av inkö
pen av k l äder varierade myck et st ark t äv en inom med av seen de på ovann ämnda fördelnings

grunder homogena gru ppe r. De tta gällde särsk ilt kv innorna . 2. Klädi nnehavet. me n framför

allt inköpen , stege med stigand e ink omster. 3. K lädinn ehavet, va rs sto rle k beräknats genom

hän synstagande t ill såväl plaggens »st.orlek» (1 kostym = 8 po ä ng, 1 kav a j = 4, l väs t = l

och ett pa r byxor = 3 poän g) som förslitningsgrad, va rierade på följ ande sä tt för olika familje

t yp er m ed sa mma bo stadsort och un gefärligen sam ma ink om stn ivå:

A . Manliga arbetare. Lägst klädinnehav had e og ifta arbe t are und er 18 år (i detta fa ll var dock

inkomstnivån lä gr e än för övriga grupper), därnäst gift a a rbe ta re med 2 eller flera barn . Gifta

arbetare uta n barn och ogif ta arb etare - såväl i åldersgrupperna 18- 30 som över 30 år - had e

un gefär lik a stor t k läd inn eha v och icke obetydlig t större än för övriga grupper. Inköpen av

kläd er (om vilka dock uppgif t ern a äro bri stfälliga ) synas i st or t sett, om yngs ta å ldersg ru p
p en un dantages, variera me lla n olika gru ppe r p å samm a sä tt som klädinne haven; ehur u

m er a accent uerat.

13. K vinn liga arbetare. Något r esultat för kvinnli ga arbetar e under 18 år k un de ej erhå lla s.

K lä dinneha ve t för gifta m ed t vå eller fler a barn ut gjo rde i genomsnitt två t r edj ed elar av kläd

innehavet för gifta u tan barn . In om sist nämn da grupp var »gar der ohen» icke obetydlig t större

för å lde rsgrup pe n 1 8-:~0 å r ä n för gruppen öv er 30 år. Ogifta 18- 30 år, slutligen , h ad e i det

nä rmaste d ub be lt så st or »gar derot» som genomsn ittet för a lla övriga kv innliga grupper .

Det m å framh åll as, a tt hä r redovisade skillnader i klädinnehav et i verkligheten äro större,
då ,)förslitn ingsgr adelJ» bedö mes subj ek tivt och säkerlige n »h årdare» v id hög re kl ädstandard .

Detta sy nes sä rskilt gälla kvinnorna. P å grund av uppgiftsm at eri alets ofu llständ ighet i fr åga om

tidp unkten för sist a inköpet av olika plagg kan emellertid storleken av denn a felkäll a vid upp

sk attni ngen av kl ädinn eh avet s storlek ej ens tilln ärmelsevis preciseras.

Slutligen må fra mh åll as, att klä dinnehavets st orlek givetvis icke påverkas endast av inkö
pe ns st orle k utan även av den in di vidu ella för slitningen , kl ädvården och »krä senheten»,
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4. Textilvarukonsumtionen varierar i proportion m ed in k oms terna
även vid st or a förändrin gar av dessa

Av de n t idigare utförda analysen av såväl ut vecklingen av priva t pe r
sone rs totala real inkomster minus di rekta skatter och t ot ala t extiIvaru
konsumti onen som av klä desutgifternas och ink om stern as storle k in om
ett a nta l familj ehush ål! fra mgår , att in k om stelasti citet en för textilv aro r är
i sto rt sett »normal», d . v. s. t extilvarukon su mt ion en varierar i proport ion
med real inkom st erna mi nus di rekt a sk atter. Vid en stiga nde in kom stnivå
kan konsumti on en av bekläd na dsartik lar väntas kom ma a tt öka i un gefär
sa mma takt som inkomsten men icke m era. T extilbransch en får med
a ndra ord »beh ålla. en oförä ndrad a ndel av de stiga nde in kom sterna m en
får icke de l i det »överskot t» a v inkom ster utöv er liv sm edelsutgifter , som
uppkom mer vid stigande ink om st er, eme da n utgiftern a för livsm edel st iga
betydligt lån gsammare ä n inko ms ten . D etta »översk ot t» disp onerades
und er 1930-t al et t ill stor del för inköp av varakt igt konsu mtionskapital
såsom möb ler , hu sger åd , dammsu gare, radioappara ter et c. ävenso m för
»ink öp. av t jä nster av olika slag , t. ex. sem esterresor , nöj en och krop ps
vård . Under 1935-1 939 ökade k onsumtion en av »invent arier», t extil
varor och födo- och nj ut ningsä mnen med resp ektive 35, 23 och 11 procent
(jfr , diagram 63 på sid . 449).

\

Det må i detta sam m anh ang påpek as att under 1930-t alct nå gon , ehu ru lit en, del av
öknin gen av konsumtionsvolymcn för te xtil var or kan bero av befo lkningst illv äxt en och framför
allt a v förskjutning ar av l.J efolkningssamman sättningen mot relativt flera person er i de arb ets 
föra åldr arna.

E hur u den totala bcfolknin gsti llväxtcn under senare år som beka nt va rit relativt obe tydlig - 
befolknin gen ökade endast med 4 procent 1930-1 940 - ha ju bet ydande förskjutn in gar av be
folkn ingens sam mansättning och lokalisering int räffa t, vilk a kunna tänkas påverka tex t ilkon 
sumt ionens omfattning oavsett inverkan på denn a av inkomst volymens sto rlek. De förändrin gar,
som närmast kunna t änka s va ra av bet yd else, torde vara ökningen av antalet personer i ar bet s
för a åld ra r och av antalet åldr ingar, infl yttningen till städerna samt ök ning en av anta let gifta .

I vilk en utsträckning int rädda förskjut ningar i befolknin gens sammansä ttning ku nna t på
ve rka t extilkonsumtionens omfattning är icke möjli gt att k vantitativt preciser a. Allmänt to rde
kunn a säg as , att t vå fakt orer inverkat höja nde på t extilvaru konsumtionen , nämligen öknin gen
av antalet pe rsoner i de arbets föra åldra rna (öka d konsumtion av arbetskläder i vid as te bemär
k else) samt infl yttningen till städern a (even tu ell övergån g till högre st anda rd - själva öv er
gången kräver förhå lla n devi s' mycket stora inköp av t extil varor). Sa mtid igt torde tvenn e fak
to rer ha inverkat sänkande p å t extilvaru k onsumtionen , nämligen ökninge n av antalet pe rsone r
i de äld re årsklassern a (för slitningen tord e mi nskas avsevä rt även oavsett sta nda rdsä nkningen)
samt ökningen av an ta let gift a (detta torde särs kilt påverka kvinnornas kons umtion ).

H ur my cket dessa för ändrin gar av befo lkningens sa mmansättning inverkat på t extilva rukon
sumti onen är , som nyss sagt s, omöjligt att pr ecisera. Än nu omöjligar e är de t att erhålla någon
säkrare uppfattning om i vilken utst räckni ng flertalet förskjutningar av befo lknin gens samma n
sättning p åv erkar t ext ilvarukonsumtionen oavsell av förskjutningarna förorsak ade förändringar

av inkomstern a.

K lart syn es dock vara att på grun d av befolkni ngsut vecklin gen den med lednin g av ut
vecklingen und er 1930-talet upp ska t tade inkomst elasticiteten överskattats , ehuru denna fel
källa inte torde va ri t särsk ilt betyda nde jämför t me d andra så dana .
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Det finnes ingen anledning förmoda, att relationen mellan inkomst
stegring och stegringen av t extilvarukonsumtionen skall förändras i någon
större utsträckning även vid en förh ållandevis starkt höjd allmän inkomst
nivå. Denna höjning innebär nämligen i stort sett endast , att stora be
folkningsgrupper få sina inkomster höjda upp emot den s. k. medelklass
nivån, och t extilutgifternas andel av inkomsterna på denna nivå är un gefär
densamma som för lägre inkomstnivåer. Konsumtionen av textilvaror hos
befolkningsgrupper med högre inkomstnivå än »medelklassnivån» spelar
praktiskt taget ingen roll för den totala konsumtionen av textilvaror.

Av antalet deklaranter utgj orde sålunda under 1930 enligt folkr äkningen'
personer med mer än 8 000 kronors inkomst endast cirka två procent och
summan av samt liga inkomster under 8 000 kronor utgj orde under 1930
ungefär fyra femtedelar av samtliga inkomster för privatpersoner. I verk
ligh eten utgjorde inkomster respektive inkomsttagare under 8000 kronor
en ännu mycket större del, då i statistiken endast deklarationspliktiga
inkomster medtagits.

Ehuru några direkta jämförelser mellan inkomstfördelningen 1930 och
1942 icke kunna göras med ledning av tillgänglig statistik, synes denna
dock ganska klart antyda, att under denna period summan av inkomster
öv er 8 000 »Iörk rigsk ronon minskat i förhåll ande till summan av samtliga
inkomster för privatpersoner, om avdrag båda åren göras för de direkta
skatterna. På grund av penningvärdets fall torde 12000 kronor 1942 un
gefär motsvara 8000 kronor 1930. 2 Under 1942 utgjorde summan av samt
liga taxerade inkomster av mer än 12000 kronor knappt en sjundedel av
den totala, deklarerade inkomstsumman för privatpersoner och antalet
inkomsttagare med mer än 12000 kronors taxerad inkomst 1,7 ' procent
av samtliga inkomstdeklaranter.s

IV. Textilvarukonsumtionens utveckling efter kriget

1. Konsumtionsreservens storlek

I någon utsträckning har nedgången i konsumtionsvolymen på grund
av beredskapsinkallelserna motsvarats aven minskning av förslitningen av
civila kläder. Även om man förutsätter att de inkallade såsom civila
slita dubbelt så mycket kläder som svenska folket i genomsnitt, skulle

1 S. o. S., Folkräkni ngen den 31 dec. 1930 V II: 2, Sthlm 1937, t ab. ll.
2 Om man ber äkn ar konsumtionsprisnivån s stegring med ledning av levn adskostnadsindex

1930-1931 och R ik sb an ken s ko ns umti onsprisindex 1931-1 942, uppgick denna 1930- 1942

till 49 procent.
3 E nligt Lindahl, E. & Lemne M., P . M . angdende ska lletrycket tör olika inkomstklasser

1943, sid. 8. (Bi ha ng D i bilaga till 1944 års st a tsverks propositio n.)
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- om i m edeltal 175000 p erson er varit inkall ade - do ck »besparingen»
endast ha uppgått till cirka fem procent av den »t ot ala Iörslitningen»,
Denna minskning av förslitningen torde fö r öv rigt kanske uppvägas av
kvalitetsförsämringen .

Min skningen av konsumtionsvolymen synes icke ha medfört en mot
svarande försämring av sv ensk a folkets bekl ädnadsstandard, ehuru det
ä r mycket svårt att närmare precisera inneb ör den av beklädnad sstandard
och beräkna dess nivå. Av k onsumtionsv olymberäkningarna för bekläd
nadsvaror un der 1931-1939 fr amgår, att under 1930-talet anska ffninge n
av t yngre plagg, vilka ha lång livsl ängd, st igit hastigare än anska ffninge n
a v lättare pl agg. Då k onsumtionsvolymen under åre n 1932-1934 var
något högr e ä n under år 1931, som var ett för k onsumenterna gynnsamt
å r , torde man ha rätt att antaga , att anskaffningen under åre n 1931
1934 varit t illräcklig för att bibehåll a 1931 års »sta ndar d», även om m an
tager hänsyn till befolkningstillväxten. Inköp en av bekl ädnadsartiklar
utöver 1931-1934 års nivå und er åre n 1935-1939 skulle alltså i stor ut
sträckning - en del av konsumtionsökningen har do ck berott på befolk
ningstillväxten - ha inneburit en ökning av konsumenternas innehav av
kläder. Om för exe mplet s skull förutsättes att »garde roben» har en genom
snittlig livslängd av två år hos konsumenterna och att det tillskott av
kl äd er, som m edfört en förbättring av stan darden, endas t utsättes för
en tredj ed el så stark förslitning som det förutvarande innehavet av kl ä
der, ko m mer man till det resultatet, att 1935 års konsumtion i sto rt sett
skulle vara tillräckli g för upprätthållande av 1939 års standard.

Inneb örden av nedgån gen i a nskaffninge n av kl äder under 1941-1943
skulle alltså vara, att endast en mycket måttlig standardsä nk ning inträtt
under denna period . Efter 1943 har textilvarukonsumtionen legat på en
högre nivå ä n tidigare krigsår. Någon m era betydande konsumtionsre
serv i den m eningen att någon större allmän försämring av bekl ädnads
standarden (erninskning av ga r derobern as storl ek» ägt rum under krigs
åren synes m an alltså inte kunna räkna med och därför ej heller med nå
gon betyd ande ökning av efterfråga n på bekl ädnad sartiklar för att »fylla
ut» eventuella brister i garde roben .

2. Konsumtionens utveckling på kortare sikt

A. Kl äd er

Man sy nes kunna förutsätta att en åt erhä mt ning och vidare höjning
a v realinkomsterna kommer att medföra en ungefär lika stor stegring av
konsumtionsvolymen för t extilvaror. Skulle prissänkningen på t extil
varor bliva stö rre än den geno ms nittliga prissänkningen, kommer, som
tidigare v isa ts , sannolikt en ytterligare k onsumti onsstegr ing för t extil-
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varor till stå nd - trol igen i ungefär samma t akt som sänkningen av pri
serna på t extilvaror i förhålla nde till prisnivå n för övriga k on sumtion s
varo r och t jänster. Vid en stegring av nu v aran de nivå för realinkom ster
minus direkt a skatter med tio procen t och en nedgån g av priserna på
t extilvaror i förh åll an de till öv rig a k onsu mtion sv aror m. m . med tio p ro
cent sk ulle exempelv is k onsumtionsv olymen för t ex til varor stiga m ed
cirka en fem tedel.

I fråga om allmä nhetens benägenhet att inköpa textilvaror unde r tid en
närmast efter krigets up phör and e synes man utöver vad tid igare sagts
kunn a räkna med t venne tende nser i olika riktnin g. De ls sy nes allmä nhe
t en komma att i viss utst räckning uppskjuta sina in köp av t extilvaror i
a vvakta n på bättre kvaliteter och billigare priser, och dels t orde vi ssa,
mindre k onsu ment kat egori er vi lja k omplettera de brister i »garderoben»,
som uppk ommit på grund av de minsk ade in köpen under krigsåren.
Styrka n av de n förra t en den sen , som påverk as av hur sto r kvalitetsför
bättring res pektive prissä nk ning, som allmä nhe te n a nser kunna väntas,
ä r my ck et svår att be dö ma, men torde på jämför elsevis k ort sikt kunna
bli ick e alltför obetyd lig . D en se na re t endensen, som givetvis huvud
sak lige n beror på storleke n av allmänhetens inneh av av kl äd er, t orde
bliva av underordn ad be tydelse.

Slutligen m å underst rykas att med konsumiionsuolym avses kon sumtion s
värde vi d oförändrad e priser på textilvaror av olika slag. E n viss höj
ning av kon sum t ion sv olym en beh över så lunda ick e inneb ära att avsätt
ningen av a n ta let me ter v ävnad eller styck trikåplagg k ommer att st iga i
m otsvarand e grad , ut an i stä lle t att den industriella föräd lingen av textil
v aror driv es län gr e, hu vudsakligen genom en relativ ökning av k onfektions
till verkningen sa m ti dig t som för brukningen av vävnader etc . stiger, eh uru
mindre ä n den redovisad e h öjningen av k on sumtion svolym en för t extil
varo r. Vid en bedöm ning av textilindu stri ens sysselsä ttning m åste givet
vis också hän syn t agas till storleken av impor t en och dennas utveckling.

B . H eminr ednin g s artikl ar

I fr åga om heminredningsartiklar torde förutsättningarna för en be
t yd and e ök ning av efterf rågan v ara goda t ämligen omedelbart efter kriget,
om en bety dande byggna dsve rksamhet kommer igång. E n betyd ande
k onsumtion sreserv sy nes nämligen finnas . Antale t gifte rmål har st igit
b et ydligt, meda n hembildningen begränsats av bristen på b ostäd er, sa m
tidigt som mån ga nygif t a , v ilka erhållit t illfredsställ and e bostad, säker
ligen ick e haf t råd - och möjli gh et in om ran son eringens ram - att an
sk affa en tillfredsställ ande utrustning. Den relati vt låga ink öpsvolymen
för heminredningsartiklar und er sen are år sy nes bekrä fta detta .

460



3. Konsumtionsutvecklingen p å längre sik t (»10 år»)

Som t id iga re v isats kan man vänta att texti lvaruko nsumtionen komm er
.att stiga i sa mma proport ion som inkomsterna - även vid en bet yd an de
höj nin g av inko mst nivån. Skulle denna i likhet med 1929-1937, sedan
fö rhå lla ndena stabilisera ts , st iga med cirka tre procent om året , inn ebär
detta allts å en betydan de succe ssiv stegrin g av t extilvarukonsumtionen .!
Skulle en prissänkning på texti lva ror i förhå lla nde till konsumtionspri s
nivån i övrigt inträffa, ökar konsumtionen ytterliga re.

D et må eme llert id även framhållas, att man på längr e sikt synes böra
räkna me d en viss t endens till minskning av konsumtionen av t extil
varor (beklädn ad svaror) på grund av förän dringar i befolkn ingens samman
sättning . Antalet gifta kommer nämligen att stiga i förh ållande till antalet
ogifta . Likaledes kommer som bekant de högr e åldersgru ppern as andel av
hela befolkn ingen at t öka . De n ogifta, vu xna delen av befolkninge n har
emellert id betydligt högr e ko nsumt ion av kläder än gifta personer i samma
åldersgrupper, och högre åldersgrupper ha öve r hu vud taget min dre k on
sumtio n av te xt ilva ror än lägre. I genoms nitt för hela befolkningen ko mma
troligen utgift erna för kl äd er i procent av inkomsterna att sjunka. I vilke n
u t sträckning dessa Iörskj utningar i befolkningssamman sättningen komma
.at t påverka sto rleke n av konsumtionen av t extilvaror är emeller t id mycket
s vår t att förutsäga . Det kan också tä nkas att in förandet av event uella
nya it extilmater ial på den svenska marknad en m edföra icke oväsentliga
ä ndringar av konsumtionsvan orna . Och på mycket lån g sikt äro ju äve n
dessa und erkastad e för än drin gar, som kunna ha bet yd ande inflyta nde på
texti lvaruko nsumt ionen. Härvidlag kan ändra d förd elning av be folk
ningen på tät or te r och landsbygd samt på små och sto ra t ätorter komm a
.att spela stor roll.

Bilaga 1 (löpande nr 15).

Angående beräkningen av inkomster m. m.

Na tiona linkomsten beräkn ad enligt »produkt ionsmet cder» kan sägas
m äta värdet av det t otala resultatet av produkt ionen (i vidaste bem ärkelse)
under en viss period . Na tiona linkomst berä kninga r ha emellerti d icke
utförts för senare år än 1939.2 E fter detta år fin nas endast uppskattningar
a v »t ot al inkornst summa», vilke n icke motsvara r nati onalinkomsten."

1 Vid en årlig inkomst st egr in g med 3 pro cent (2 procent ) öka in komst ern a på 10 år med 34
procent (22 procent ).

2 Beräknin gen av nationalinkomst en enligt produktionsme toden h ar utför ts av akt uar ie
E inar Dah lgren och p ub licer a t s för h är ak t uella år i Sv ensk Tidskrift , 1941: 9. I bilaga B till
194 1 års statsverkspr oposit ion , sid. 5 fL , har lämn ats en redogöre lse för de av Dahlgren till
l äm pade beräknin gsmetodern a .

3 Se vidare h ärom Medd elanden fr ån K onjunkturinst it ut et. Ser. B: 2, Sto ckholm 1943,
sid. 9 rr,
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Ehur u beräkninga r över nationalinkomst ens sto rlek und er här akt uella
år alltså icke äro till gän gliga och därför någon »kont roll» år från år icke
kan utföras av rimlighet en i de up pskattningar av inkomstern as storlek,
som utfö rts med utgångspunkt från taxeringa rna , syn es man dock kunna
utgå ifrån, att de på basis av taxeringa rna upp skattade inkomstern a för
fysiska personer (»privatpersonen» ge en tillfredsst ällande bild av ink omst
utvecklingen för dessa. E n jämförelse för ett st ort anta l år mellan na
tionalinkomst en och summa uppskattad inkomst enligt taxering till kom
munal inkomst skatt visar näm ligen en mycket nära parallell utveckling
år frå n år .! Man synes därför ku nna antaga, att den upp skattad e real
ink omsten för privatpersoner med avdrag för dir ekt a ska tter är ett gott
mått på i va rje fall utvecklin gen av köpk raftens sto rlek. Inkomsten har
omräknats till realinkomst genom division med riksbankens konsumtions
pri sindex.

Inkomstern a för privat personer (kolumn 4) med avd rag för dir ekta
ska tter har beräknat s på följand e sätt. Under 1930-t alet upp gick, med
mycket små avvikelser, den med ledning av taxeringa rna till kommunal
skatt upp skatt ad e to ta la ink omsten till t vå t red jedelar av den genom den
s. k. produktionsmet oden uppskattade nat ionalin komst en (kolumn 2).
Då under de förh ållan devis »lug na . åren un der 1930-talets mitt nati onal
inkomsten berä knad enligt prod ukt ionsmetoden t ord e giva den rikt igaste
uppskattningen av den verkliga inkomst ens storlek har antagits , att den
t otala t axerade inkomsten ska ll ökas med hälft en för att erhå lla den

. verkliga ink omsten. Samma proport ion har an tagits gälla för privatperso
ners inkomste r och för den t otala inkomst en. Från den sålunda erhå llna
t otala ink omsten för pri vatpersoner ha dr agits de und er olika år av
pri vatpersoner inb etalad e direkta skatterna. Uppgifte rna här om an giva
sto rleken av de inb et alade dir ekta ska tterna und er olika budget år. Vid
omräkningen till ka lenderå r har antagits, att und er et t visst kalend erår
influtit t vå tredj edelar av de inflytande ska tterna und er det budget år ,
som börjar före detta år, och en tredj edel av ska tterna, som influtit und er
det budget år, som börj ar samma år som kalend eråret i fråga. Omräk
nin gen till kal end erår spelar inte någon större roll ut om för åren 1940
1942.

Som framgår av t ab ellen på sid. 464 var utvecklin gen av inkomstern a
för privatpersoner med och utan avd rag för dir ekta ska tter (kol. 3 och 4)
i det närmaste lika. Detta kan syn as förvånansvär t , då de statl iga skatte
satserna höjts avsevärt , framför allt under kri get, men även under senare
delen av 1930-talet . De st arkt sti gande stat sskatterna ha emellertid en
dast i begrän sad utsträckning påverk at stegringsta kten för samtl iga di
rekta ska tter, emedan kommunalskattern a, som t . o. m. budget år et

1 Se härom vidare Meddelanden fr ån K onjunkturinstitutet. Ser. 13: 3, Stockholrn 1945,
sid. 13-15.
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1943/44 utgjorde den stö rre delen av de direkta skatterna, stigit förhå llande
vis långsamt i jäm förelse med de totala inkomst ern as stegring. Från bud
getåret 1934/35 t ill bu dget året 1940/41 stego sålunda de av privatper
soner in bet alade statsskatterna från 133 t ill 491 milj oner eller med 270
procent, meda n samtl iga av priva tpersoner inbet alad e ska tter ökade från
538 till 1 101 miljoner kronor eller med 105 procent. Särskilt un der åre n
1940-1942 medförde därjämte eftersläpningen vid inbet alningen av di
rekta skatter på grund av de i kronor räknat starkt st iga nde inkomstern a,
att de inbet alade skatternas and el av de löpand e inkom st ern a endast
steg t ämligen sakta . Under år 1940 utgjord e samtliga inb etalad e direkta
ska tter 980 miljoner kr onor och den uppskattade ink omst en drygt 11
mil jar der kronor, medan unde r 1942 de inb et alad e ska tterna beräknas
ha stigi t t ill cirka 1 240 miljoner kronor och inkomstern a till knapp t
14 1/ 2 milj arder kronor, d. v . s. de inbet alade direkta ska tterna stego med
kn appt 30 och inkomst erna med drygt 30 pro cent. Av privatpersoner in
bet alad e direkta skatter ut gjorde under först a hälften av 1930-talet un ge
fär 7 procent av de upp skattade ink omstern a och stego sedan sakta, så
att de un der 1941 utgjord e drygt 9 procent av de upp skattad e ink omst ern a.
Under 1942 beräknas, som nyss visa ts , procenttalet åt erigen ha sjunkit
något . Den hittillsvarande betydelsen av efte rsläpningens inverkan på
»skatt eprocent en» ska ll dock inte överdrivas. Under 1940 och 1942 ut
gjorde exempelvis de inb etalad e direkta ska t te rna cirka 8 1/2 respektive
när~ 9 proce nt av inkom st erna och de und er de olika åre n debi t erad e
skatterna ungefär 9 1 / 2 och 10 1/ 2 % av inkomstern a.

463



Index: 1939 = 100 .

(1) I (2) I (3) I (4) I (5) I (6 ) I (7) I (8)

K onsumtionsvol ym för t extil- Kons umt ion svol y-
R ealink om st för

Realin komst för
varo r Prisni v ån för t ex- men för indus lri eHa

To ta l real national - privatpers oner
pri vatperson er

til v ar o r i förh ål- va ror, bost ad sarri t

Ar
ink om st ber äknad uppsk attad m ed

(1<01.3) m ed avdrag
E nligt A E F :s om - la nd e till pris niv ån t jä nst er (icke livs-

en lig t »p r od u k - ledning av tax e-
för in be t ala de

Enligt på sid . 438 sältningsra ppor t. för alla öv rig a mede l). Sa m ma be
t ionsm etoden - ringarna till kom-

direlda ska tter
omn ämnd b er äk- Angående b eräk- kons umtionsva ro r r äkningsm et od so m

muna lska t t ningsm etod ningen under olika samt tj änst er' för t ex til varor
år, se sid . 439 (k ol. 5)

I

1931 . .. .. . . .. .. ... . 69 78 79 69 94 100 70
1933 . . . . . . . . . . .. . . . 65 70 70 67 78 99 69
1935 . .... . ... . . . . .. 77,(5) 82 83 81 82 101 80
1936 .. . . .. .. .. .... . 84,(5) 86 87 89 84 100 86
1937 . .. . . . . . .. . . . . . 93 92 92,(5) 91 88 102 90
1938 .. . .. . . . .. ... . . 95 97 98 92 93 101 94
1939 . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 '
1940 . . . .. . .. . . . .... 92 91 85 83 107 91'
1941 . .. . . . . . . . .. . . . 89 88 76 63 119 87'
1942 . .. . . .. .. .. . ... 94 69 55 123 88'
' l , 1942- 3°/6 1943 . . - - 743 (72)' - -

r J usterat m ed h änsyn till k l äde spo ste ns in v erkan p å gen er a li n d c x . Kvotcn av Rik sb ank en s konsumtion sprisindcx , d eli nde x , kl ädcr och d :o

gc n crali n dex utom kl äder , multiplicerad med 100.
2 För a tt icke även t y ra möjlighetcrna till j ä mför el se h ar konsumtioncn av b ostad , ly s- oc h brännoljor, ka rb id lyse sa mt bilkostnader , vilka

all a påver kats a v sp e cie l la krisförhållanden , eli m inerats.

3 Beräk na t m ed ledning a v Affärsekonomisk a F ors kn ingsinsti t u tet s omsättn in gsrapportcr . Se v idare s id . 445.
, E ndast l :a h al v året 1943.
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Appendix 1. Vid rundfråga an gå ende di stributionsstrukturen och viss del

av produktionsstrukturen använda formulär

F rågeform ulä r angående dist ributionss t ru kt uren och viss de l av produkti ons

strukturen utsän des t ill samtliga sve nska för et ag, för vilka uppgifter om n amn och

adress kun de erhållas, t illhörande ylle- , bomulls-, trik å- samt konf ektion s- och söm

nadsindustri erna äv ensom till linn e- och vi ssa sidenväver ier samt färgerie r och be

re dni ngs fabriker. R öran de a nta let företag av olika slag, som erhöllo res pektive

besvarade fr ågeformuläret , se appe nd ix 2.

Fo rm uläre n äro i sto rt sett lik alyd ande för sa m tl iga t extila ind us t rier. Dock åt er

finn as vissa fr ågor angående pro du kti onss tru k t uren enbart i for m ulä re n för ylle

och bomullsin dust ri erna . Vid ar e ha r sto rleksgrupp eringen av företagen sök t an

passas efter de i resp ek ti ve in du st ri er relevanta företagssto rlekarna.

Som tidigare framhållits i inl edningen , har frågan angå end e fördelni ngen av

förs äljningen p å olika varugrupper (fr åg a 11) utar bet ats i samråd med utredningen

angående t extilhandeln s distribution sstruktur och utformats på så sätt att de i

sistnäm n da utredn ing angiv na varugrupperna överenss tämma med visst antal

h ela varugrupper i fråg eform ulä re t för de t extila in du st riern a. Genom samman

slag n ing av h ela v arugrupper i de senare kan så lunda exakt t äckning för de i for

mulär en för h andeln angiv na varugru pperna erhållas .

Det må även här framhåll as, at t de i frågefor m ulären för ind us t ri en erhållna upp

gifte rna i sto r utst räckning kun na t kompletter as med uppg ifter från annat h åll , i

sy nne rh et fr ån ind ustrikommissionen och kommerskollegium.

Nedan återg ives i för minskad skala fr ågeformulär för väveri er och spinnerier

(utom yll e) i oavkortat skick, m edan endast de delar av övriga formulär återgivas,

uilka, m ed undantag för branschbeteckningarna (t. ex . y llevävnader, trikåvaror samt

konlektions- och söm nadsarli k lar ), icke överensstämma m ed frågeformuläret för väverier

och sp innerier (utom yll e).

Formul är et för sp inne rier och v äveri er (ut om ylle) uts ändes, förutom till bom

ull sindustrien, även till viss a side nväverier och lin neväverie r samt hade följ ande

lydelse.
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INDUSTRIENS UTREDNINGSINSTITUT
TEXTILUTREDNINGEN

Telefon 235790 Postfack 1047, Sthlm 16
Ref. : Fröken R. Wiklu nd

KONFIDENTIELLT.

l nsiitules i 1 el.'. till Industriens
Utrednings ins tit u t senast den 30
m aj 194-4.

Frågeformulär för väverier och spinnerier (utom ylle)

(även kombination med annan verksamhet).

( Avseende förhåll andena 1938. )

1. För et aget s namn:

adress ;

» tel-nr. ;

Avd e\ningsk ontor i; ..

P erson in om för etaget,

till vilk en eventuell a förfrågn in gar kunna stållas .

2. Vilket å r börj ad e för etaget s nuvarand e verksa mh et ?

3. Har för etaget seda n 1936 undergått n ågr a stö rre förändr ingar såsom sammanslagning med

an na t före tag etc.? ..
Ja elle r i\rj

Om ja, nä r och vilka '? .

4. I det följande önskas i detta formulär sva l' på fr ågor rörande förhållandena 1938. Om på gru nd
av annat bokför ingsår eller dylikt uppgifter ej kunna lämnas för kalenderåret 1938 , var god
angiv vilken h ärmed närm ast överensstä m ma nd e tid speriod (»räkensk apsår ») uppgifterna
avse :
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5. Antal anställda.'

(1) företagsledning, teknisk och kontorspersonal samt arbetsbefäl ..

(2) resande och platsförsäljare ..

(3) övrig försäljningspersonal .

(4) lager- , packnings- och transportpersonal .

(5 ) arbetare och arbeterskor i tillverkningen ..

(6) hemarbctareoch -arheterskor .

(7) övrig personal

Summa

6. A. Hur stor var företagets totala förs äljning under året i 1000:tal kr .? ..
(I totala försäljningen inräknas försäljningen av både textilvaror-t och ev. andra varor, om detta
förekom, liksom också försäljning såväl av inom företaget tillverkade eller bearbetade varor
som i salufärdigt skick utifrån inköpta varor, om detta förekom. )
Om Ni ej önskar uppgiva företagets förs äljning, var god ang iv med kryss mellan vilka av
nedanstående gränser den låg :

(1) under 50.000 kr. O (7) 2 milj . - 3 milj . kr·O
(2) 50.000 -100.000 kr.n ' (8 ) 3 » 4 » »n
(3 ) 100.000 - 200.000 » O (9) 4 » 5 » »1 I
(4) 200.000 - 500.000 » O (10) 5 » - 10 » »0
(5) 50Q.000 - 1 milj . » 0 (11 ) 10 » - 15 » »1 I
( 6) 1 milj. -2 » » D (12 ) över 15 » »1 I

6 Bo Hur stor procentuell del av Eder totala förs äljning utgjordes av textilvaror av alla slug:

.................... % (Om Ni end ast försålde textilvaror angives 100 %.)

7. (1) Tillverkades inom eget eller nära anslutet företag andra textilvaror än garn och vävna-

der ? .
Ja eller Nej .

(2) Om ja, vilken eller vilka artiklar tillverkades (exempelvis trikåunderkläder av bomull) '

(3) Hur stor del av det totala tillverkningsvärdet (alltså inklusive garn och vävnader"') ut

gjorde värdet av ovannämnda (fråga 7 (2) ) tillverkning? %

• Angående leverans- och tillverkningsmånad se även fråga 14 på sid. 7.
.. Med tex tilvaror för st ås i delta formulär t extil- och beklädnadsvaror samt även s. k . heminreåninqsartiklai

d åremot icke skodon.
,... Tillverkn ingsvärdet för garn oeh vävnader == tillverkningsvärdet för vävnader + det tillverkade ga rn

. som icke in går i vävnaderna.



8 . Hur stor del av Eder tot al a för säljnin g (i kron or räknat ) av textilvaror utgjordes av' :

pr odukter tillverkade el/el' bearb etade

(l ) inom det egn a föret aget (ä ven förläggar arbet en ) , , ,.. , , .

(2 ) nära ans lu te t f ör et a g ?" ' .., , , ,.. ,.. ,..

produkter , anskaf fade i salu färd igt sk ick , allt så ick e tillverkad e eller bear 

betade in om Ed ert eller nära allslut et företa g

direkt fr ån an d ra inhemska till verkar e (eller fr ån t ill dess a nä ra anslut -

(3 ) na för säljningsbol ag eller age n te r ) .. ' , , , ,.. , , , ,.. ,.., ..

( -I ) direkt fr ån inhem sk a grossh an dclsfö retag , , , , , , ,

(5) frän utl and et (d irek t elle r via im po r tagen ter) , , , , ..

(6 ) från an n a t h åll (va r god angiv ar ten ) , , ,.. , , ..

( 7) " ,." ", .,.. " " " " " """ ' .'" ,.. "" " .. " ... " " " ,,. .. " " . ,' .. , "" ,.. " "' .. " ,.. ,.. '" " "" " " " " ,, ,.. , .

................ %

.. %

........, %

........, %

.. %

...., %

.. , %

Summa 100 %

9 . ( I ) Drev företaget agenturverk samhet i textilvar or ? .., , , , ,.. , , .
•J ~ ell er Nej.

( 2 ) Om ja, h ar ag en tu r för säljninge n inräkn at s i fö rsä lj n ingen enl. punkt 6 B och 8 ?
.Ja ell er N'ej.

(3) ,H u r stor var age n t ur försä lj ni n gen förhåll an de till den p un kt 6 B och 8 angivna för-
sä lj n inge n '? ,.. , %

...., %

10. Hur ske dd e ansk a ffningen av ruvar or till d en egn a pr oduktion en (d. v. s . var ur , vilka i'lgå
i h os föret aget / eller n ä ra a ns lu te t företag / till verkad e ar tik la r ) ? Var god a ng iv på 5- 10 %
n är , i kron or räknat (be räk n a t efte r a nsk a ff ningsk ostna dern a ) :

( I ) direkt från inhem ska tillverka re (e ller d essas agenter eller försäl jnings-
bol ag ) ,.. ,.. , , ,.." ., " , ,, , ,..', ..

.. , %

......, , %

100 %

( 2 ) direkt frå n inhem sk a grossi st er ,.. , ,.. , ,.. , ,.., , ..

(3) direkt ell er via agent frän utl and et ( inberä kn at t ull- och fr aktkostnader )
---------

Su m ma

11. Hur fördelad e sig E der tot ala fö rsä lj n ing a v text ilvaror, i kronor rä kn a t , mella n n edans taende
va rug rupp er ? Var god angiv i därför avsedda cirkla r m ed elst
en etta (l ) : va rugrupp ut gör ande 100-60 % av tot alförsäljnin gen av textilva ror

tvåa (2) : varj e » » 60- 30 % » »
» trea (3 ): 30-10 % » »

» fyra ( 4 ): »» 10- 2 % » » »»

Va r god ,angiv likaledes i därför avsedda cir k la r (kol. 1) medel st en »[ em m a» (5 ) de varu

grupp er , som blott i mindre utsträckning in gingo i textilvaruomsättningen i k r. räkn at (m in

dr e än 2 pr ocen t) , så vida de inte voro full st ändigt bet yd elselösa i förh åll ande till s tor le k en av

• Om agent urverksa mhet även hedrives. va l' god j ä mför pun kt g,

• • D. v. s. med gemensam förvaltning och i huvudsak gemensam försäljn ingsled ning. Vad god ang iv namn et

p il h ä l' medtaget (e ller med ta gna ) företag: ..



Eder tot ala försäljning. Om inom de varugr upper, av vilka före taget h ad e fö rsäl jning," denna
om fattade i s tor t se t t blott vissa in om gru ppen hä r upprä knade va ror (va ru typer ) , var god
angiv dessa medel st understrykning.

Om Ni är osäker på, ti ll vilken va rugru pp någon "ara skall r äknas, u tgå då från det använd
ningssätt, som varan beräknas komma att få, och hänför den ti ll den va rugrupp, som h ar
de tta användningssätt . Skulle Ni trots detta ej kunna hänföra varan till viss va r ug rupp, sä tt
de n då under sis ta gruppen, »övr iga varor », med angivande av varans benämning på den dä r
för avsedda r aden .
Var god a ng iv slu tligen m ed kryss i dä rför avsedda r u tor, h uruvida Ni så lde varorna i dc
olika varugrupperna såsom fa brikan t (kol. 2) (inom det egna elle r n ära ans lute t för etag ti ll
verkade elle r bearbet ad e va ro r) , såsom grossis t (kol. 3 ) elle r såsom ag en t (ko l. 4 ). Skulle
Ni sä lj a varor i en viss varugru pp båd e som fabr ika nt och grossis t, sä ttes kryss i rutorna för
såväl fabrikant- so m grossis tförsälj ning ; sk u lle försälj ni ng ske äve n såsom age n t, utmärkes
detta givetv is geno m ett k ryss i för age n tförsälj ning avsedd r u ta . Var god sä tt kryss äv en om
försälj ningen sku lle vara lit en , dock icke om de n va r fu lls tä nd igt betyd elselös.

Y a ru~ r u p p

(0 1) a) herrtyger samt dam överpl aggs- och dräkt-
tyger .

(02) b) klänn ings- och blu styger .

(03) c) foder var or . och mellanl ägg ..
(04) d) skio r t-, underkläders-, arbe tskläde rs- och

övriga beklädn ad styger .
(11) e) lakans- och ör ngo t tsv äv . bo ls terva rs- , ba d

-kap ps-, handduks- och duktyger samt han d-
dukar och dukar jäm te vaxduk .

(12) fl möbel-, gard in-, rull gardin- och draperl ty
ser samt pegamoid och markisväv jämt e
varo r därav, snörma kerier, mattor (ej Iino
Ieum-) , täcke n, filta r och övr iga sängutrust
ningsarttklar utom ova n under c) upptagna

(21) g) herrkonfektion (y tter plagg, kostymer och
udda pl agg, även spor tjac kor och regnplagg
däremot ej skjor tor och un derkläde r
m.m ..

(22) h) gesskonfektion (d :0 ) ..

(23) il herrskjor tor och kraga r, pyjamas och natt-
skjor tor .

(24) j) herr- och gossekipe rmgsa rfik lar, pullovers ,
slipove rs, slipsar, halsduk ar och scarves,
handskar , van tar, strumpo r, sockor, under
kläder, badart iklar och övr ig her rtrikå samt
dive rse kort a varo r för herr- och gosseki pe-
ri ng .

(25) k) herrhattar och -mössor, ink l. pä lsmösso r,
jämte stommar .

o
O
O
O

O

O

O
O
O

O
O

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
D
D

D

D

o

D

D

D

o
O



\ ' a r 11 " r u p p

(31) l) dam- och fllckk cnfektion : dräkt er , lösa jac
kor och kjol ar sam t ytter pl agg, även spor t-
jacko r oc h regnplagg ..

(32) m ) dam - och fli ckk onfektion : klänn ing ar , blu
sar och övr iga utom under o) upptagna ar-
tiklar .

(33) n) ba rn konfektio n oc h barnek iperin g : barn 
klä de r, babyarti kla r (ba byfil tar dock under
f) .

(34) o) dameki pe ri ngsar tiklar, jump ers, sca rv es,
han dskar , vanta r , korsett er , da munderklä
der , strumpor, soc ko r, badar tiklar sam t
mössor och hu vor jämt e div. korta va ro r .. .

(35) p) damh att ar, cap line r och stumpar jämte där
till hör ande ga rneringsa r tiklar och mo de-

~ va ror .
(41) q ) ar be tsklä de r för män och kvinnor såso m

blåkläder, ove ra lls, sval-, sk yd ds-ooch städ
rockar sa mt arbetskl äder av skinn (läd er )

(51) r ) sy trå d, sy - och broder silke, kn ap par , sybe 
hör sartiklar och band sam t isättningar ,
kon stgjorda blomm or m. fl . gala n terivaror
jämt e tillbehör för h errhatt- , mös s- och
pälsvarufabrikationen samt för konfektion
(ej foder etc. un der c)) .

(52) s) garner och tr åd i förpackningar för in du-
str ie ns och han tverkets behov .

(53) t) stic k- och virkgarn av ylle , cellull, bomull
och silke .

(61) u) pälsvaror (ej kragar och andra mindre på-
sä ttningar på kappor etc. ) .

(71) v) förbands- och sanitetsar tikla r .
(81) x ) övr iga textil- och beklädnadsvaror (hä r

upptages dock ej skodon och , tofflor, som ej
skola ingå i undersökningen ) , ex.: .

(1)

o
o
o

o
o
o

o
O
O
O
O

O

( 2)

D

D

D

D

D

D

o
D

D

o
D

D

(~)

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

o

(4)

D

o

o

D

D

o

D

D

o
o
D

o

12. A. Varav bestod föret agets kundkrets i huvudsak ? Va r god angiv ungefärliga procenten (p å
5 % n är ) av totala försäljningsvärdet av textilvaror ( såvä l tillverkade inom eget elle r nära
ans lu tet företag som in k öp ta) , so m gick direkt till :



tö rs ä tj run gen
av texttlvaror

(le r t va rj e
g r-upp

(1)

(2)

(3)

(4)

deta lj handlare

grosshand lare

sömnadsindustri och annan tex ti lindustri

stat och kommun, andra storförbrukare såsom andra industrier

................ % 1==1

................ % 1==1

................ % I I

än ovan nämnda, sjukhus, hotell eller dylikt

(5) allmänheten (ko ns u me nte rn a) , .

( 6) export

.. .. .. ··.. .. .. .. % 1__1

................ % I I

................ % I I
övr iga kunder (var god angiv ar ten ) :

( 7) % I
( 8) , % 1:==='
(9 ) Summa 100 % 1---'

'I'c tulnntn l
kund er n v

ollu st:.lg:

o

D
D
D
D
D

m ed sin

D

D
D
D
D
Oprovkollektion .

kata log

inom företaget anställda resande och platsförsäl jare .

agen te r och likn ande i egen regi ..

resande .

(6 ) försäljning dir ekt från företaget ti ll kunder, som icke besökas av

B. På vad sätt hade för etaget vid förs älj ning av textilvaror huvudsakligen kontak t
k undkrets (var god angiv med ett eller flera kryss )? Stom kun d e,"

(1) genom resor av chefen jämte andra i före taget anställda perso-
ner, vilka ick e voro anställda som resande eller försäljare .

(2)

(3)

(4)

(5)

12

- - - -- - -

annat sätt (va r god angiv vi lket ) .

( 7) . o o
13. Inom vilket område så lde företaget - even 
tuellt genom nära anslutet för etag - textil varor ?

Hela landet ? .
Ja elle r Nej .

Om försä ljningen h uv udsakligen ägd e rum
inom vissa områden, var god angiv speciella st äder
eller strecka området på bredvidstående kartskiss:

.. En förd eln in g: :.1,' kunder p å »stora» och »s m å» lian
.~h·ctds end ast göras ungef ärli g. Med »st ora » kund er me
na s h är grosshandlare, industri er, sta t och kommun , andra
stor f örb ru ka re sa m t myc ket sto ra detaljhandlare (varu
hus och liknande ); med »srn å» knnd er f'ör st ås övriga kun
der.



14. (Leveranse rnas resp ektive till verkningens sto rlek m ät es i kron or.)
A. Vilka månader voro leveran serna s törs t

(l ) a) und er våren?
SWnt

mån ad , (2)
n nrnils t s t öra t

mån ad

(3 ) b ) under hösten ? ,,"""" ''''' '''' '' ''' ' ' '' '''' 'mån ad ,
St örs t

B. Vilka må na der under åre t voro leveran serna minst ?

(4)
D:\rnfi ~ t s t örs t

må n ad

(5)
~rjJ\ st

C. Vilk a m ån ad er var till verkningen stö rst
(l ) a) under våren? .

s törs t

( 3 ) b ) und er höst en ?
Stör st

mån ad,

månad .

m ånad ,

(6)
Dnr u nst min st

(2 ) ' ..
Dår'uä st s tör s t

(4)
D:lrn iist s tör s t

må na d

mån ad

mån ad

D. Vilka m ånad er u nd er å re t va r till verkningen minst ?
(5) mån ad , (6)

xttns t

E. Nä r inföll semes te rn? ......../ ...... .. - ......../ ........

Därn ås t mi nst

månad

15. A. Ungefär hur stor del av de tot ala Iever an ser n a under året föll på den största lever an små
naden under

(I) a) vå ren ? %

(2) b ) h öst en ? %

B. Ungefär hur stor del av total a års ti llverkn ingen föll på den störs ta tillverkningsm ånaden
under

(l ) a) vå ren? %

(2 ) b ) h östen ? %

16. Unge fä r hur s tor del av den total a å rstillverkningen utfördes

(I )

(2)

(3)

på lager ?

» säsongorder ( Ieveransorder ) ? ...

» »e f'te rorde r »?

el
• • . .• . .. . . • • . . . . /0

. %

................ %

17. Vi vore tacksamma, om Ni h är ville lämna de ytterligare uppgifter, som kunna va ra av int r esse
för undersökningen, exempelvis
a ) om åre t 1938 ur någon synp unk t varit ono rm alt för rörelsen för e kriget; om något av sva 

ren på grund av frågans for mulering k an anses bli va missvisande beträffande Ed ert föret ag
m. m .

b ) om svaren rörande Ed er varua nskaffning (fråga 10 ) eller angående Eder kundkrets (frå ga
12 A) ick e äro typiska för vissa varugrupper , såsom att förs äljningen till en kundkate
gori n äst an uteslutande hänför sig till endast en viss varugrupp eller att anskaffningsvä
garna för en betydande varugrupp skil ja sig helt från alla övri ga varugrupper, som Ed ert
företag inkö pe r .



c ) övriga an mär kni ngar .

18 . Föreligga numera i n edanstående avseenden några mera betydand e skil ja ktighete r jäm för t
med för hå llandena 1938?
a ) Eder varuans kaffn ing ( fråga 10 ) ..

b ) Fördeln ingen av Eder fö rsäljning på olika varugrupper (fråga 11 ) ..

c) Eder kundkre ts (f råga 12 A) ..

2. övriga

%

%

h)

An tal
m Onste r

%

%

o)

Antal
kvn lttcter

Fodervaror .

Ungefär hu r stor de l av Eder to tala till verkni ng und er 1936- 38 av
klännings- , städrocks- och förk lädes tyger b) flaneller utgjordes av

tryckta och styckfärgade (e l. avsedda a tt tryckas el. styckfä rgas )

I.

2.

:i.

4 .

5.

6.

7.

19. B.
a )

I.

] 9. A. Hur många kval it eter och mö ns ter till ver kade Edert för etag av:

Klännings-, st ädrocks, och för klädestyger ..

Skjort tyger .

F la neller .

övriga bekläd nads tyger ..

Möbel-, ga rdin - och draperityger .

övriga heminredningsvävnader .

Summa 100 % 100 %



Frågeformuläret för ullspinnerier och ylleväverier överensst äJ11de, om m an undan

t ar branschbetecknin gen , helt m ed ov an i sin helh et å te rgiv na for mulär ut om

betr äffande fr åga 19, som hade följande lydelse.

19. Hur m ång a kvalitet er och m önst er t illverkade E de r t för etag Antal
kvaliteter

under 19 37 av:

1. K ost ym- och byxt yger .

2. Trench coat- och gabardintyg er .

3. All a övriga öve rplag gst yger .

4 . Kl änningsty ger .

5 . Fod er varor, a lla sla g .

6. Möbe l-, ga rd in- och draper it yger .

7. Alla öv riga tyger .

8 . Filtar, alla slag .

Antal
mönster

F rågeformulär för ir ikdjabriker inn eh öll icke fr åg a 19 m en var i övrig t h elt

lik a det t idigare vis ade fulls tänd iga form u lä ret - - do ck naturligtvis med undan

tag för branschbeteck ningen .

I fr åg eformulär för kon lektions- och somnads iobriker h ade fr ågan angående an

talet anst ällda spe cifice ra t s i h ögre gr ad än i övriga formulär och h ade följ ande ly

d else .

5. Antal anstä llda .'

Antal anställda under:

den största den minsta den minstaden största t illverk- tillverk-leverans- ningsm åna -
leverans-

ningsm äna-
månaden månaden

under året den under under året den under
året året

(1) företagsledning, teknisk och kontorspersonal
samt arbetsbefäl . . . . . .. .. ... . . .. .. . . . .. _. .

(2) resande och plat sförsäljare . . . . . . . . . . . . .. . . .

(3) övrig försäljningspersonal . . .. . . . . . . . . . . . . . .

(4) lager-, packnings- och t ransportp ersonal . .. . . -

(5) arbeta re och arbeterskor i tillverkningen . .. . .

(6) hemarbetare och -arbeterskor .. . . ... .. ... ..
(7) övrig personal . . .. .. .. . . . . . _. . . . ... . .. .. . .

(8) Summa I - - - . - - . - - - - - - - - I -- I - . - . . . - - . - - - - . .I . .

l Angående leverans- och tillverkningsmånad se även fråga 14 på sid. 7.
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Grupperingen av sto rleke n av för et agens försäljning h ad e med h änsyn till att

för et agsstorl ek arna i konfektion s- och söm na dsin dus t rien äro mindre än i övriga

t ext ila indust rier utförts p å följa nde sätt (fr åga (3 A) .

Om Ni ej öns ka r uppgiva för etaget s för säljning, var god angiv med kryss mellan
vilka av ned anstående grä nser den låg:

(1) under 50 000 kr. O (6 ) 1 milj .- 2 mil j. kr. O
(2) 50 000-100 000 kr. O (7) 2 >} - 3 O
(3) 100 000- 200 000 » O (8) 3 » - 4 O
(4) 200 000-500 000 » O (9) 4 )} -5 D
(5) 500 000-1 milj . )} O (O) öv er 5 milj. kr. O

Även i fr ågeformulär för konfe ktions- och sömnadsfabriker sak na des fråga 19.

Fråg eformulär för färgeri er, tryck erier etc. har enda st utnyttjats för erh åll ande

av vi ssa uppgift er , nödvändiga för kompletter in gar av på andra formulär er

h ålln a uppgift er , samt i vissa fall för uppgörande av nettoavräkningar mellan for

mellt fri st åen de för et ag un der geme nsam ekonomisk ledning, motsvarande de i

balanstekniken anvä nda koncernbal anserna.

Även formul är et för färg eri er, tryck eri er etc. saknade fråga 19. Fråga 6 A och

B hade följande lydelse.

6. A. Hur sto r var för etaget s totala försäljning inklusive ersä ttning för utfört

arbet e i lön för annans räkning under året i 1000-tal kr .? .

(l »t ot ala Iörsä lj n in ge n » in räknas - förutom ovannämnda ersättning för arbet e

i lön _ . för säljningen av både t extilvaror! och ev. andra varor, om detta för e

kom, liksom också försäljning såv äl av inom företaget ti llverkade eller b earbe

tade v ar or som i salufärdigt ski ck utifrån inköpta varor, om detta för ekom.)

Om Ni ej önskar uppgiva för et agets för säljning, var god angiv med kryss mellan

vilka av nedan stående gr änser den låg:

(1) under 50 000 kr. O (7) 2 milj.- 3 milj . kr. O
(2) 50 000- 100 000 kr. O (8) 3 » - 4 » O
(3) 100 000-200 000 )} O (9) 4 )} - 5 )} O
(4) 200 000-500 000 )} O (10) 5 )} - 10 )} D
(5) 500 000- 1 mil j . )} D (11) 10 » - 15 )} O
(6) 1 milj . -2 O (12) öve r 15 IJ

6. B. Hur stor procentuell del av Eder totala förs äljning utgjordes av textilvaror

av alla slag inklusive utfört arbet e i lön för anna ns räkning (avseende t extil-

varor)? %
(Om ni en das t förs ålde t extilvaror angiv es 100 % .)

l M ed text ilvaror förslås i detta [orm ul år text il- och bek lådna ds oaror sam I även s. k . heminredni ngs

artiklar, däremot icke skodon .
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Såsom hjälpmedel vid det st atistiska arbete t ha anv änts olika arbe t sformulär,

statistikkort för summe ring och kodifi ering av de individuella företagen, formulär

för sa mmandragstabeller , etc . An t alet erforderliga sorteringar och summeringar av

uppgifterna var ick e tillräckligt sto rt för att göra en statis tis k bearbetning enligt

hålkortsmetoden förd elaktigare än en manuell bearbetning, fr ämst eme dan ant alet

uppgifter av olika slag var bet yd ande och h ad e nödvändiggjort en bet ydligt m era

ar bet skräv ande och dyrbar kodifierin g vi d hålkorts- än vid m anu ell bearb etning.

Appendix 2. Jämförelse mellan antal företag (respektive arbetsställen),

antal arbetare oeh tillverkningsvärde år 1938, redovisat i

utredningen angående distributionsstrukturen m . m., å en a,

och av kommerskollegium i »Industri», å andra sidan

Utf örliga uppgifter om representativiteten hos unders ökningen av de t extila

industriern as produktionsstruktur (ut om varusortimentets storlek och tillverknings

seriernas län gd) ha lämnats i kapitlen angående re spektive industrier. I dessa

ha även lämnats vi ssa uppgift er om representativitet en hos undersökningen av

distributionsstrukturen (sa mt v arusortimentet s st orlek och tillverkningsseri ernas

län gd) . En uttömmande bild av representativiteten kräver emellerti d vissa kom

plett~rande uppgifter , som lämnas i detta appe ndix .

Ut redninge n an gående distributionsstrukturen och viss del av produktionsstruk-
I

turen by gger på uppgifte r erhållna fr ån företagen i form av sv ar på till företagen

utsända fråg eformulär , vilka åte rgivit s i appendix 1. För att erh ålla namnen på

för et agen i olik a brans cher och delar därav har indu strikommission ens förteck

ningar öv er företag i olika t extil a industrier , industrikalend erns branschregister,

Arbetsgivareför eningens kalender , förteckningar från branschföreningar samt i viss

utsträckning t elefonkatalogens yrkesreg iste r utnyttjats. I princip har förs ök gjorts

att erhålla uppgift er om samtl iga existe rande företag i de behandlade textila in

du striern a. Något urval av ett begr äns at antal för etag har alltså icke ås yft ats

fr ämst em edan, såsom framhållits i kapitel 1, antalet i analysen jämförbara företag

varit begränsat äve n om samtliga medtagits .

Trots att ett omfattande adressmaterial genomgåtts, har det icke varit möjli gt

att erhå lla namnen på samtliga företag i respektive industrier . Orsaken härtill har

förutom bristfälligh eter i för eliggande för tec kningar öv er företagen varit framför allt

att inom m ånga t extila industrier gränsen mellan industri och hantverk är flytande.

Denna svåri ghet vid gränsdragningen gäller uteslutande de sm å för etagen , om vilka

sv åri ghetern a varit stö rst att erhå lla namnuppgifter lik som an dra uppgifter, erfor

derliga för att klassificera för et agen . I sj älva verket torde emellerti d icke något

m era bet yd ande företag ha blivit utelämnat.

För att erhå lla en uppfattning om huru stort ant al företag, arb et ar e samt till

verkningsvärde, som de tillfrågad e för et agen representera, har i detta appendix an

talet för et ag re spektive arbet sställen, antalet arbetare samt tillverkningsv ärdet i olika
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textila industrier angivit s liksom motsvarande uppgifter i den av kommerskolle

gium publicerade industristatistiken, »Iridust ri », tabell 1. Samtliga uppgifter av se

år 1938.
I kommerskollegii st atisti k m edtagas alla industrianläggningar med i regel minst

10 arbet ar e eller m ed ett produktionsvärde av minst 15 000 kronor resp ektive en

intjänt för ädl ing slön av minst 4000 kronor. För s. k. konfektionsfabriker och ej

sä rskilt nämnda sömnadsfabriker gäller dock att industrianläggningen skall ha et t

produktionsvärde av minst 50 000 kronor för att medtagas i industristatistiken.

Den av kommerskollegium tillämpade gränsdragningen mellan industri och hant

verk torde för de t extila industriernas del i stort sett inneb ära, att ett antal för

håll andevis sm å företag, vilka enligt gängs e begrepp bedrivas i hantverksm ässig

skala, medtagits i st a ti st ike n. Gränsdragningen innebär där emot ick e att den pro

duktion av textilvaror, som icke registreras i den officiella st atistiken, salm ar bety

dels e. På gru nd av hantverk ets betyd ande omf ån g i vissa t extila industrier, särskilt

trikåindustrien samt konfektions- och sömnadsindustrien, spelar, såsom tidigare

framhållits, produktionen av textilvaror utanför industrien och produktionen i

hemm en och i hemslöjden en v äsentlig roll.

Tabellerna på omståend e sidor v isa beträffande ylle-, bomulls-, linne-, trikå

samt konfektions- och sömnadsindustrierna antal föret ag respektive arbe tsst ällen ,

antal arbetare samt tillverkningsvärde dels för de för etag, vilka i utredningen angå

end e respektive t extila industriers distributionsstruktur grupperats i olika del

bransch er och st orl eksgrupper och dels för de arbetsställ en , vilka redovisats i kom

merskollegii publikation »Indust ri», tabell 1, år 1938. Uppgift erna för i utredningen

grupp erade föret ag ha an givits i kolumn 1 och för av kommerskollegium redov i

sade arbe ts st ällen i kolumn 2 i respektive tabeller . I kolumn 3 ha för underl ättande

av jämförelser uppgifterna i kolumn 1 angivits i procent av uppgiftern a i kolumn 2.

Kolumn 3 visar alltså hur stor del av i »Indust rl» redovisade antal för etag resp ek

tive arbetsställen, antal arbetare samt tillverkningsvärde, som i redogör elsen för re

sp ektive industriers distributionsstruktur angivna »sam i i iqa f öretag,)l motsvara .

Representativiteten för den verkställda analysen av distributionsstrukturen och

viss del av produktionsstrukturen har i avdelning IV av kapitlen angå ende re

sp ektive t extila industrier angivit s på två sätt. Dels har angivits antalet för e

tag, vilka öv er huvud taget lämnat uppgifter enligt utsänt fråg eformulär, s. k .

uppgiftslämnande företag, och dessas tillverkningsvärde i procent av antalet

»sarnt liga företag» och tillverkningsvärdet för dessa . Dels har antalet för etag,

som kunnat siffermässigt analyseras, och tillverkningsvärdet för dessa angivits i

procent av motsvarande uppgifter för »sarnt liga företag». En fullständig överblick

över representativiteten förutsätter tydlig en uppgifter om vad »samt liga f öretag »

l Med »samt liga I öretag» avses samtliga i utredningen medtagna föret ag, alltså alla för et ag,
som till st ällts frågeformulär - vare sig sv ar erhå llits eller ej. »Samt llga företag» ha, som
red an sagts, denn a benämning i tabellerna i redogörelsern a för distribution sstrukturen i re
spekti ve indust rier (avdelnin g IV i ka pitle n 5- 8) och mot svar a kolum n 1 i eft erfölja nde
t ab eller i detta ap pendix.

478



innefatta. E n god uppfattning h är om sy nes m an kunna erhålla av nedanstå

ende j ämför else m ellan ,)sam tli ga för etag,) och de i k ommerskollegii statist ik

m edtagna före tagen .

R ep resentativit et en för uppgifts/ämnande för et ag har i res p ekt ive kapitel en

dast m eddelat s för h ela delbransc her, representativitet en för si ffe rmäss ig t a na lyse

rade före tag där em ot även för resp ektive sto rleksgru pper av föret ag in om del

bran sch erna. Anledningen till att representati v iteten uträknats båd e för up pgifts

lämnande företag och siffermässigt analyserade för et ag är att vi ssa, ofta ett stort

antal , bet y delsefull a uppgifter fr ån för et ag, vil ka på grund av i något av seende

bristfälliga up p gifter ick e kunna t medtagas i den sif fer mäss iga analys en, dock

kunnat utnyttjas i analys en av distributionsstrukturen i övr igt lik som i ana

lysen av viss del av produktionsstrukturen .

Som fram går av t ab ellerna p å omstående sidor är i samtliga industri er ut om kon 

fekti on s- och söm nadsindus trien an talet i »Ind ust ri» redovi sade arbet sställe n b e

tydligt större än i utredningen redovisad e antal för et ag , m ed an antal arbe tare och

tillverkningsv ärde är av un gefär sa m m a sto rlek . Den stor a skillnaden i an talet

r edovisade företag resp ektive arbetsställen b eror p å att i utredning en in gående

för et ag oft a omfatta m er än ett arbe t sställe. Till ell för et ag ha räkna ts samtliga

arb et sställ en m ed geme nsam förvaltning och i huvudsak sa mm a försäljnin gsl ed

ning. Då ett b etydande antal företag driva v erksamhet vid flera arbetsställ en , kom

m er antalet före t ag (k olum n 1) att bliva ick e obe tydligt lägr e än a ntalet a rbe ts -,
st äll er (ko lum n 2). Såvitt har kunnat ut rö na s är den relativa skillnaden mellan

antalet i utrednin gen redov isad e för et ag och av kommerskollegium redo visade

arbet sst ällen endast obetydligt stö rre än m ellan p å r esp ektive håll redo vi sat an tal

arbet are och tillverkn ing sv ärd e, om hänsyn tages till ny ssn ämnda förh åll anden ,

d . v . s. utredningen s för etag omvan dla s i arbe t sställe n.

D e avvike lse r m ellan i u tred ninge n och av kommer skollegium redovi sade antalet

för et ag res p ek ti ve arbe tsställen , antalet arbe tare sa mt tillverknin gsv ärdet b ero av

flera or saker - föru to m vad ovan sagts be t räffa nde skillnaderna m ellan antalet

redov isade före t ag oeh arbetsst ällen . De sä tt, p å vilka uppgifter om för etagen i

respektive industrier kunna t erhå llas, och de principer , som därv id v arit v ägledande,

h a inneburit att m an i och fö r sig inte k an v änta och ej heller bör efters träva en

fullst ändig öv ere nss täm me lse m ellan i utredningen och av kommer skollegium redo

vi sad e för et ag resp ektive arbet sst äll en , antal arbetare och tillverkningsvärde. Skilj

aktigheter h a exempelv is kunnat uppstå genom att gru ppe r inge n av för etagen i olika

industrier icke sk ett på sam ma sätt i utredningen och i kommersk ollegii st ati stik .

I utredningen har sålunda den strängast möjligt genomförda grupp eringen av före

tag efter användningssättet för de av för etagen t illv erkade produkterna m edfört att

i vi ssa, ehur u en das t ett litet fåtal, fall en annan gru ppe ring av för etagen i olika

industrier utförts än av k ommerskollegium. För att kunna jämför a antalet i ut

red ningen och av k ommerskollegium redovisade för et ag ha i tabellerna p å om stå

ende sidor de i utredningen medtagna för etagen såvitt m öjligt grupperats i samma

undergrupper som i industristatistiken (spinner ier, v äveri er, kombin erade föret ag
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etc.) trots att denna grupp ering ick e allt id varit rel evant för utredningens syfte.

Som fr am går av tabellerna äro också skillnaderna mellan de i utredningen och av

kommersk oll egium redov isad e uppgiftern a bet ydligt stö rre för dessa undergruppe r

var för sig än för h ela industrier. Slutligen hör äve n här framhållas at t v issa ski ll

nader, som äro relativt b et yd elsefulla för de sm å före tagen , uppkommit, eme dan

det icke varit möjligt a tt erh ålla en fullständig fört eckning över för etagen 

såsom r edan fr amhå11its. Dc större för et agen äro därf ör något överrepresenterade.

l dc följ ande tabell ern a komma de olik a industriern a att redovisas v ar för sig.

l tabellerna ha uppgift erna om antalet arb et are avru ndats till l aO-tal och tillverk

ningsv ärdet ti11 milj on er kronor med en decimal.

Ylleind ustrien

Ind ustr i (uppdelning och rubricering enligt
kommerskollegium )

Enligt ut red- Enligt »Indu-
ningen stri» tab. 1

2

Kolumn 1 i
procent av
ko lumn 2

3

Spinn erier, sj älvstän diga

an tal föret ag (ko lumn 1) r esp ektive arbe t sst älle n

(ko lumn 2) .

an ta l arbetare (IOO-tal) .
till verkn in gsvärde (milj . kr.) .

Vä verier , s jälvstän diga

antal företag (kolum n 1) re spektive arbetsställen

(ko lumn 2) .
anta l a rbe tare (IOO-tal) .

t illverkningsvä rde (m ilj . kr.) .

Komb inerade fabr iker

antal föret ag (kolumn 1) respek ti ve ar betsst ällen

(ko lum n 2) .

a n tal arbe tare ( IOO-tal) .

tillverknin gsvärde (milj. kr.) .

Hela y lleind ustrie n (exklusiv e schoddyfa br iker)

antal företag (k olumn 1) re spek ti ve arbetsst ällen

(kolumn 2) .

an tal arbetare ( IOO-tal) .

tillverknin gsvärd e (milj . kr.) .

16

8
10,0

19
23
29, 2

37
77
65,5

72

108
104, 7

22

9
10,6

22
26

33,6

48

76

62,1

92

111
106,3

72,7

89,9

93,9

86,4

88,7

86,9

77,1

101,0

105,6

78, 3

97,3

98 ,5

Såsom kombinerade för et ag synas äve n fyra maskinfiltfabriker, vilka ick e ansett s

böra medtagas i utrednin gen , ingå i kommerskollegii st atisti k . Antalet arbe t are i

dessa maskinfiltfabriker h ar uppskattats till 1 100 och dessa s tillverkningsv ärde till

10,6 milj on er kr. Uppg iftern a angåend e antal arbets st äll en , antal arbetare och till

v erkningsvärde för maskinfiltfabrikerna h a icke medtagit s i kolumn 1. Kolumn 2
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har för ernående av jämförbarhet äv en renodlats genom att mi nska de i »Industri.

i t ab ell 1 ang ivna uppgift ern a angående an tal arbet sställen och arb et ar e sa mt till

ve rknings vär de m ed nyssn ämnda motsvar an de uppgifter för maskinfillfabrikern a.

Up pg ifte rna angående scho ddy fabriker ha helt uteslutits ur tabellen .

Bomullsindustrien

Ind ust ri (uppdelning och rubricering enligt
ko mmerskolleg ium)

E n ligt utred - Enligt »Ln d u-
ni n gen strb ta b . 1

Kolum n 1 i
procent a v
ko lumn 2

Spin ner ier, självstän diga

antal före t ag (kolum n 1) respektive arbet sst ällen

(kolu m n 2) .

an tal arbetare (lOD-tal) .
tillverknin gsv ärd e (m ilj. kr.) .

Väverier, sjä lvs tändiga

antal föret a g (kolu mn 1) respek tive ar bet sst ällen

(ko lu mn 2) .

an tal arbetare ( lOD-tal) .

tillverknin gsvärde (milj . kr.) .

K om bin erade fabr ik er

arital föret a g (kolum n 1) re spektive a rbe t sstä llen
(ko lu mn 2) .

an tal arbeta re (lO D-tal) .

tillver knin gsvärd e (milj . kr .) .

Hela bomullsindustrien (exklus ive vaddfab riker )

an tal företa g (kolu mn 1) re spek tive arbetss tällen
(kolumn 2) .

an ta l a rbe ta re (lOD-t al ) .
till ver kningsv ärde (milj . kr.) .

1

7

10

8,3

34
22

24,0

18

12 9

111 ,5

59
161

14 3, 8

2

10

16

12,4

32

30

26,5

21

130

103 ,8

63

176

142 ,7

3

70,0

62,2
66,9

106,3

74 ,7

90,6

85, 7

98 ,9

107,4

93 ,7

91,5
100,8

Skillnad en m ellan antalet arbetare, redovisade i utredn ing en och av kommers

koll egium, är i bomullsindustrien (och, som senare kommer att framgå, i trikåindu

strien) förhåll andevis myck et större än m ellan motsvarande uppgifter angående till

verkningsvärdet. Detta syn es delvis ha sin orsak däri att ut redningen icke innefat

tar de fär geri er och ber edn ingsverk, vilka i huvudsak kunnat betraktas som frist å

ende , medan flertalet beredn ingsverk och fär gerier innefattas i arbetareantalet enligt

»In du st.r l. tabe ll 1. F ör bomullsindustrien spela dess a fri st åend e färg eri er och be

redningsverk en ganska betydande roll , medan detta icke är fallet i fråga om ylle

indust rien eller övriga industrier .

Betyd ande sv årighet er ha uppstått att dr aga gränsen mellan av kommerskollegium

redo vi sade för et ag tillhörande bomullsin du strien och föret ag tillhörande gruppen

band- och ga rd infa briker sa mt snörma kerier . I an alysen av dislributionsslrukluren

31 -45600 481



för bomullsindustrien och ang rä ns an de ind ust rier ha såsom sä rsk ild delbransch be

handlats 14 före tag, tillverkande huvud sakli gast band och snörmak eri er , m ed ett

sammanlagt tillverkningsvär de av cirka 5,4 miljoner kronor och med cirka 650

arbetare. Dessa föret ag ha icke inr äknats i de i ovanstående t ab ell i kol umn 1 an 

givna uppgifterna. Det är emellerti d möjli gt att ett eller annat av dessa för etag av

kommerskollegium förts till bomullsindustrien. Emedan denna relativt ob et ydliga

grupp av för et ag är mycket het erog en med häns yn till de tillverkade produkt ernas

användningso mråde , har det ick e anse tts befogat att jämför a antalet ovannä mnda

för et ag, liksom ant al arb et ar e och tillverkningsv ärd e hos dessa , med någon av kom

m erskollegium re dovisa d grupp av företag.

Även i fråga om side nväverier ha svå r ighe te rna att jämföra denna grupp med

någon av kommerskollegium r edovi sad grupp varit så stora att någon jämförelse

icke kun nat utföras. F yr a sidenväverier ha medtagits i utredningen. An t alet ar

betare hos d essa var cirka 300 och till verkningsvärdet cirka ..-6'" mil jon er kro nor .

Linneindustrien

(Llnsp inner ier, linnev äver ter och ko mb inerade linn efab riker .)

En ligt utre d- E nligt sIndu-
Kolumn 1 i
procent avningen st ri» tab. 1 kolumn 2

1 2 3

Antal föret ag (ko lum n 1) respektive ar betss tällen
(ko lum n 2) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 11 90,9

Antal arbetare (IDO-tal) . . .. . . . .. . . . .. .. . .. . . . . . 27 28 95,5
Tillverkni ngsvärd e (milj . kr. ) .. . ... . . . ... . ... .. . 23,3 22,6 103,3

Samtliga linneväv er ier och kombinera de linnefabriker redovisas i utredningen och

av kommersko llegium . E tt av kommerskollegium som linneväveri redovisat företa g

har i utredningen hänförts till bomullsväv eri erna medan ett av kommerskollegium

såsom bomullsväv eri r edovisat företag i utredningen grupperats såsom kombinerad

linnefabrik .

Trikåfabriker

Enlig t u tred - Enligt »lndu-
Kolumn 1 i

nin gen strit tab . 1
procent av
kolumn 2

1 2 3

Antal före tag (kol umn 1) respektive ar betss tä llen
(ko lumn 2) .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . 158 190 83,2

Antal arbetare (lOD-ta l) .. .. . . . . .. ... .. . . ... . .. . 101 107 93,9
T illverknings vä rde (milj. kr .) . . ... . . . . . . . . . . . . . . 87,0 88,6 98,2
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Konfektions- oc h söm nadsfa b riker

Före tag i ko-

Enligt utred-
lurnn l, vilka

Enligt , Indu- Kolumn 1 i
på grund av procent av

Industri (uppdelning och rubricering ningen int egrati on strl» tab . 1 kolumn 2
enligt kommerskollegium) med gros sha n-

deln icke be-
rört s i utred-

1 nin gen 2 3

K on jekt ions]abrike r
antal föret ag (kol umn 1) respektive

arbet sställen (kolumn 2) . . . . .. 259 23 279 92,8
antal a rbe ta re (JOD-tal) . .. . . . . . . . 218 15 218 100,3
tillverkningsvärde (milj . kr .) . . . . . 188,8 10,0 195,3 96,7

Korsettlabrikcr
antal för et ag (ko lumn 1) respektive

a rb etsställen (ko lumn 2) . . , . . . 14 - 16 87,5
antal arbetare (JOO-ta l) . . . . . . . . . . 11 - 12 87,8
t illverkningsvä rde (milj. kr .) . . . . . 7,9 - 9,2 86, 1

K ranai tjabriker

an t al föret ag (kolumn 1) resp ektive
a rbetss tällen (k olumn 2) . . ... . 16 - 17 94,1

antal arbet ar e (JOO-t al) ... .... . .. 3 - 4 78,1
t illverkningsv ärd e (milj . kr .) . . . .. 4,1 - 4,6 88,4

,
Markis-, pr esenn ings- och dylika

[abriker
an tal företag (kol umn 1) re spektive

arbetsst äll en (kolumn 2) . . . . . . 26 - 24 108,3
antal a rbeta re (JOO-t al) . . . . . . . . . . 3 - 3 102 ,9
tillverkningsvärde (milj. k r. ) . .. . . 3,9 - 3,8 104,2

Siimnudsjabriker, ej s. n.

ant al föret ag (ko lumn 1) respe ktive
a rbe tss tällen (k olumn 2) . . . .. . 130 - 123 105,7

an t al arbe ta re (JOO-tal ) .. .. . .. . .. 42 - 47 89,6
t illverkningsv ärde (milj . kr.) . . . . . 32 ,1 - 36,0 88,9

H att- och mössfabriker

an la l föret ag (kolumn 1) resp ektive
a rbetss tällen (kolumn 2) . . . . .. 65 17 64 101,6

an t al arbet are (JOO-ta l) . ... ... . . . 26 11 25 104,2
tillverkningsv ä rd e (milj. k r.) . . . . . 18, l 7, 2 17,0 106,7

Hela konfektions- oc h söm n a ds-
industrien

antal för et ag (kolumn 1) respektive

a r betss tällen (kolumn 2) .. . . . . 510 40 523 97,3
antal ar beta re (lOD-t al) . . . . . .. .. . 303 26 309 98, 3
t illverk ningsvärde (milj . kr.) . . . . . 255,4 17, 2 265,9 96,0
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Skillnad ern a m ellan ant alet arbet are redovisad e i utredn ingen och av kommers 

koll egium äro förhå llandevis sto ra i trik åindustrien - i jä mförelse med motsvarande

uppgifter angåe nde tillverkningsvä rde t. Orsake n härtill torde i huvudsak var a att

ett rela tivt st ort antal små föret ag m ed relativt låg pr odu ktion per arb et ar e (bl. a .

på grund av deltidsarb et e'') redovisats av kommerskollegium m en icke av utred

ningen. Det förh ållandevis låga antalet i utredningen redovisad e föret ag jämfört

med av kommerskollegium redovisat antal arbet sst ällen beror på att vissa av kom

merskollegium såso m trikåf ab riker red ovi sad e företag antingen ej all s re dovisa t s i

utredningen elle r förts till sömnadsindustrien . Ä ven tidigare omtalade förhåll ande,

att samma för et ag omfattar ett st ort antal arbet sst äll en , har i hög grad medf ört

att i utredningen redovisat antal för etag är mindre än av komm erskollegium redo

visat antal arbe tsst ällen.

Ej sär skilt nämnda sömnadsfabriker omfatta företag med synnerligen bl andad

tillverkning av sömnadsartikla r samt för etag, vilka uteslutande eller huvudsakligast

bedriva lön sömnad.

Svåri gh eterna att gruppera före tagen ha m edf ört relativt stora skillnade r mellan i

utredningen och av kommerskollegium redovisade uppgifter för olika undergrupper.

I en sä rskild kolumn ha angivits de företag inom konfektions- och s örnnadsindu

strien, vilka enda st redovi sats i sammandragstabellerna över hel a denna industri

(avdelning IV, kapitel 8) m en i övrigt uteslutits, eme da n för et agen varit så st arkt

integrerad e m ed grosshandelsröre lse, a tt jämförbarhet mellan dessas och övr iga

företags distributionsstruktur icke anse tts föreligga.

l Se t ab ellen på sid. 482 ned erst.
2 Antalet hemar bet are, som är betydande, redo visas h är va rken i u t redningen eller av kom

m erskoll egium t ab ell 1.
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Förteckning over diagram

l . Utvecklingen

Diagram nr Sid.

6. Utvecklingen 1924-1 939 inom vis sa t extila industrier (t otal produ ktion
och produk tio n per arbetar etimme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

15. Faktisk och beräknad konsumtionsv olym för t extilvaror 1931-först a halv-
åre t 1943 169

16. K on sumtion, inhemsk produktion och nettoimport av ullgarn och ylleväv-
nad er 1929-1939 183

17. Den sv enska ylleindus t riens utveckling 1924-1939, spinnerier - garn. . 186
18. Den sve nska ylleindust riens utveckling 1924-1939, väv eri er - vävnad er 187
32. Kon sumtion, in hemsk produktion och nettoimpo rt av bomulls-, cellull-

och silkegarn sa mt vävn ad er därav 1929-1939 257
33 . Den sve nska bomullsindustriens utveckling 1924-1939, spinnerier - garn 260
34 . Den sv enska bomullsindustriens utveckling 1924-1939, väverier - väv -

:nader 261
44. .K onsumt.ion, inhemsk produktion och nettoimport av trik åv aror av silke /

'konst silke, ull och bomull 1929-1939 . ... . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
45. Den svenska trikåindustriens utveckling 1924-1939 336
62. K on sumtionsv olymen (ko nsumti onsvä rdet vid oförä ndrade priser) för

t extilvaror under åren 1931- 30/6 1943 441
63. Konsumtion svolymen (konsumti onsvärde t vid oförä ndra de priser) för vissa

varugrupper samt realinkomst för privatperson er minus direkta skatter
under 1931-1942 449

64. Faktisk och beräknad konsumtion svolym för t extilvaror 1931-första
halv år et 1943 451

2. Fördelningen av produktionen inom VIssa t extila industrier på varu

grupper och /eller varuslag samt på för etag, varugrupper och /eller

varuslag

7. Bet yd elsen av olika långa produktionsseri er för vävnader 1936- 38 . .. . 131
23. Produktionen av olika av ylleindus t rien tillverk ad e varuslag i procent av

yll eindustriens produktion, båda uttryckta i ant al skott, 1936-1938. .. 208
25. Varj e tretal föret ags andel av totalproduktionen av till olika varug rupper

hörande varuslag, då för etagen ordnats i storleksordning eft er storleken av
produktionen av till respektive varugrupper hörande varuslag (y lleväver ier)
1936-1938 211

38 . Produktionen av olika av bomullsindustrien tillverkade varu slag i procent
av bomullsindustriens totalproduktion , båda uttryck ta i antal skott, 1936-
1938 280
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Sid.Diagram nr

39. Totala produktionen av v ävnader 1936-1938 hos bomullsväveri er till
hörande olika storleks grupper i procent av bomullsväveriernas totala pro
duktion 1936-1938 samt antalet föret ag i respektive storleks grupper i
procent av totalantalet för etag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

40. Varj e tretal för etags andel av totalproduktionen av till olik a varugrupper
hörande v aruslag, då föret agen ordnats i storleksordning eft er storleken
av produktionen av till resp ektive varugrupper hörande varuslag (bo mulls-
väverier) . 1936-1938 283

Se ock så i denna förtecknings av snitt 5 upptagna diagram 26, 36, 37 och
41 angående produktionens differentiering hos r espektive yllevä verie r, bom
ullsspinneri er (otvinnat resp ektive tvinnat garn) och bomullsväverier.

3. Fördelningen av produktionen 1110111 vissa textila industrier

på olika stora företag

9. Andelen av totalproduktionen inom vissa t extila industrier för varj e
tretal företag, ordnade efter storlek en av sin produktion mot slutet av
1930-talet. 141

21. Olik a för etags ande l av totalantalet för etag, producerande ullg arn (kam-
och kardgarn), samt av t otalproduktionen av ullgarn 1937-1938 203

22. Olika stora för etags andel av totalantalet för et ag, producerande kardgarn
respektive kamgarn, samt av totalproduktionen av kardgarn respektive
kamgarn 1937-1938 204

24. Antalet olika st ora för etag, tillverkande yllevä vna der , filtar och konstsilke
kl änningstyger, i procent av totalantalet , samt produktionen hos företagen
i r espektive storleksgrupper i procent av t otalproduktionen av nyssn ämnda
varugrupper 1936-1938 210

35. Olika stora för etags andel av totalproduktionen av bomulls-, vigegne- och
cellullgarn 1937 276

46. Antalet arbet sställen och antalet arbetar e förd elat på arbetsställen av olika
st orlek (m ätt efte r antal sysselsatta arbetare) inom trikåindustrien i pro
cent av totalantalet arbets st ällen respektive arbetare åren 1930, 1935 och
1940 339

47. Antalet arbetare vid arbetsst äll en av olika storlek (m ätt eft er antal syssel
satta arb etare) inom trikåindustrien år en 1935 och 1940 i jämförelse med
1930 340

49. Antalet arbetsst ällen och antalet arbetare fördelat på arbet sst ällen av olika
st orlek (mä tt eft er antal sysselsatta arbetare) inom beklädnadsindustrien
i procent av totalantal arb ets st äll en respektive arbet are åren 1930, 1935 och
1940 377

50. Antalet a rbe t are vid arbet sställ en av olika sto rlek (mätt eft er ant al syssel 
satta arbetare) inom bekl ädnadsindustrien åre n 1935 och 1940 i jämförelse
med år 1930. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 378

4. Samvariationen mellan olika komponenter för företag i VIssa de l

branscher och storleksgrupper inom dessa

1. Samvariation mellan tillverkningsseriernas längd och försälj ningens stor-
lek per kund m . m . vid ren konkurrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
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Dia gram nr Sid.

2. Sch ematisk b eskrivning av produktions- och distributionsstrukturens ut
formning ho s för etag och dclbranscher inom industrier av typen t extil-,
b eklädn a ds-, möbel- och skoindustrierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 /108

12 . Tillverknin gs- och di stributionsstrukturen för olika stora företag inom
ylleindust rien, tillverkande huvudsakligen herr- och öv erplaggstyger. 1938
(loga ritmiskt kurvdiagram) 158

13. Distributionsstrukturen för olik a st ora företag inom trik åindustrien ,
tillverkande huvudsakligen trikåund erkläder för damer och barn 1938
(loga rit m isk t kurvdiagram) 159

14. Distributionsstrukturen för olika stora företag inom konfektions- och söm
nadsindustrien, tillverkande huvudsakligen kostymer och öve rplagg 1938
(logaritmiskt kurvdiagram) 159

27. Tillverknings- och distributionsstrukturen för olika stora företag inom
ylleindus trie n, tillverkande hu vudsakli gen herr- och öve rplaggstyger 1938
(halvlogarit miskt stapeldiagram samt tab ell) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 222 /223

48. Distributionsstrukturen för olik a stora företag inom trikåindustri en, till
verkande huvudsakligen trikåunderkläd er för damer och barn 1938 (ha lv-
log aritmiskt stapeldi agram samt tabell) 346/347

51. Distribution sstrukturen för olika stora föret ag in om konfektions- och söm
nadsindustri en , tillverkande huvudsakligen kostymer och öv erplagg 1938
(halvlogaritmisk t sta pe ldiag ra m samt t ab ell) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 386/387

5. Storleken av individuella komponenter, en staka eller parvis

8. Va rusort ime nte t s storlek och tillverkningsseriernas längd ho s lika st ora
för etag inom den största delbranschen i ylle- resp ektive bomullsvävnads
industrien 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 135

10. Distributionsvägarna mot slutet av 1930-t al et (år 1938) i några av de vik-
tigare te xtil a delbranscherna 151

11. Värdet av den på lager samt säsong- och efterorder utförda tillverkningen i
pro cent av t otala tillverkningsvärdet mot slutet av 1930-talet (år 1938)
inom några viktiga t extila delbranscher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

26. Differ entieringen av ylleväve riern as produktion 1936-1938 . . . . . . . 212/21 3
36. Differentieringen av vissa bomullsspinneri ers produktion: enkelt (otvinnat)

bomulls- och cellullgarn 1937.... . . .. .. . . . .. .... . .. . . . .. .. .... . . 276 /277
37. Differentieringen av vissa bomullsspinneriers produktion: enkelt vinnat

bomulls- och cellullgarn 1937 .. . ... .. .. .. . . ... . .. .. .... .. . . . .... 278 /279
41. Differentieringen av bomullsväv eriernas produktion 1936 -1938 . . . . . 284 /28 5

6. Produktionens storlek per arbetaretimme

28. Storleken av produktionen (produkti onsskalan) och produktionen per ar
betaretimme 193 8 för vissa kardgarnsspinnerier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 240

29. Storleken av produktionen p er arbetaretimme och tillverkningsseriernas
längd (antal 1000 met er v ävnad per kvalitet) 1938 för vissa kardgarns
spinneri er , vilkas garn huvudsakligast förbrukas av till samma företag
knutet v äv eri och t äcker i det närmaste h ela dettas garnb ehov 241

30. Storleken av produktionen p er arbetaretimme 1938 vid olika stora yll evä
verier, tillverkande huvudsakligen herr- och öv erplaggstyger. . . . . . . . . . . 244
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Diagr am nr Sid.

31. Storleken av produkti on en per arbetaretimme och tillverkningsseriern as
längd (antal 1 000 m et er per mönst er) för vissa ylleväverier, till verkan de
hu vudsakli gen herr- och överplaggstyger. 1938 245

42 . Produ cerad kvanti te t vävna d per arbetaretimme, arbets lön per 10 000 skott
sa mt arbe ts lön per arbetaretimme hos ett an tal bomullsväver ier 1936-
1938 321

43. Produktion ens storlek per ar betareti mme (mätt i an tal sko tt) och t illverk 
ningsseri ernas längd (a ntal m et er vävnad per vävt mönst er) för vissa bom
ullsväveri er , tillver kan de hu vud sakli gen beklädnadstyger utom bl åtwills
och fodervaror . 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 325

53. Antal ar be taretimmar per kos tym och antal tillverkade kos tyme r för indi 
viduella föret ag, v ilkas hela tillverkningsvär de till minst 80 procent ut -
göres av kost ymer 1938 414

54. An tal ar betareti mmar och till verkn ingsvär de per kos tym för individuella
före tag, v ilkas tillverkningsvärde t ill minst 80 procent utgöres av kostymer
1938 415

56. Antal arbetaretimmar per damkap pa och ant alet tillverkade dam kapp or
för individuella föret ag, vilkas hela t illverknin gsvärde till minst 80 proce nt
utgöres av damkappor 1938 418

57. Antal arbe taret immar och tillverkningsvärde per damkap pa för ind ivi duella
före tag, v ilkas hela ti llv erkningsvärde till minst 80 procent utgöres av
da mkappor 1938 419

59. Antal arbe taretimmar per damklä nning och an t al tillverka de da mk lä n
ningar för . indivi duella för et ag, vilkas hela tillverkni ngsvärd e till minst 80
procent utgöres av damklän ningar 1938 422

60. Antal arbe tare t immar och t illverkningsvärde per t illverkad da mk lä nning
för in dividuella företag, vilkas hela tillverkn ingsvärd e till min st 80 proce nt
utgöres av da mklänningar 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

7. Övriga

3. Företagets efterfrågesit uati on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70
4. Graden av självf örs örj ning för t extilvaror mot slu te t av 1930-talet. . . . . . 117
5. Den de olika tillverknings- och dist ributionsleden tillfall an de ersättninge ns

an del i fä rdigvarornas det aljhandelspris mot slutet av 1930-t alet .. . .. . 119
19. Självf örsö rjningsg raden för yllevaror 1936- 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
20. Integr ation sförh ållanden inom ylleindus t rien (eko nomisk integration) . . . 198
52. Antal tillverkad e kostymer och tillverkningsvärde per kos tym för indivi

duella för etag, vilkas hela t illverkningsvärde till minst 80 procent ut göres
av ko st ymer 1938. " 413

55. Antal tillverkade damkappor och tillverkningsvärde pe r damkappa för in
dividuella företag, vilkas t illverkningsvär de till minst 80 procent utgöres
av damkappor . 1938 417

58. Antal tillverkade damklänningar och tillverkningsvär de per da mklä nning
för individuella för etag, vilk as tillverkningsvär de till minst 80 proce nt ut
göres av damk lä nnin gar 1938. . . .. . . .. . . .. . ... .. . ... . .. . .. ... ..... . 421

61. Procentuell förd elning av an tale t för et ag och omsättningen på olika sto ra
föret ag (t ext ildet aljhandeln) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

65. Utgifterna för bekl ädnad (klä der och skodo n) i proce nt av t ot alutgifterna
in om olika arbetare -, lägre t jäns temanna- och medelklasshushåll i städe r
och in du striorter omkring 1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
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Förteckning over bilagor

Löpande nr Sicl

1. Utvecklin gen i absoluta t al 1924-1939 (y lleindust rien) . . . . . . . . . . . . . . . 189
2. Fö rteckning öve r olika slag av yllevävnade r m . m. under 1936-1938 i

i indust rikommissionens statis t ik sa m t antal 1 ODD-tal skott p er met er en-
ligt uppgift fr ån bran schen 216

3. Produktion s- och distributionsstrukturen för ylleväverier 1938. Medi an 
värden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236/237

4. Produktions- och distributionsstrukturen för yllevä ve rier 1938. Vägd a
geno ms nittsvä rden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236/237

5. Utv eckl in gen i absoluta tal 1924-1 939 (bomullsindustrien) 262
6. F ört eckning öv er olika slag av bomulls- och cellullvä vna de r under 1936

1938 i industrikommission ens st atisti k sa m t ant al 10 ODD-tal skott p er me-
t er enligt uppgift från br an sch en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

7. P rodukti ons- och distributionsstrukturen för bomullsv ävnad er 1938 . Me-
dianvärden 318/319

8. P roduk tions- och distributionsstrukturen för bomullsv ävnader 1938.
Vägd a genomsnittsvä rden 318/319

9. Fö rteck ning öv er varu slag in gåend e i industrikommissi onens st at isti k (t ri 
kå indust rien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

10. P rodukti ons- och distributionsstrukturen för viss a delbran sch er inom t ri
kå in dustrien 1938. Medi anvärden . .. . . . . . . . .. . . ... .. . . . . .. .. .. . . 362/363

11. Produktions- och distributionsstrukturen för vissa delb ransch er inom trik å
industrien 1938. Vägda genomsnittsvärden . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 362/363

12 . Produktions- och dist ributionsstrukturen för vissa delbran scher inom kon-
fektions- och sömnadsindustrien 1938. Medi anvär den 408/409

13. P rodukti ons- och di stributionsstrukturen för vissa delbransch er inom kon
fektion s- och söm na ds indust r ien 1938. Vägd a genomsnittsvä rden . . 408/40 9

14 . Fö rteckning öve r v arugrupper och v aruslag ing ående i kommerskoll egii st a
tistik (konfektions- och sömnadsindustrien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 409

15 . Angående beräkningen av inkomster m . m 461
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Sununary

The pur pose of t his sum mary of »St udies in t he st ru ct ure of the Swedish
t extile industries» is limit ed t o giving t he reader an idea of the analytical
ap proach and a genera l outl ine of the invest igati on pursued. Aft er a
tra nslatlo n of t he chapt er headings (t o give a very genera l and rough
out line of the study) , t here follows a summary of t he pri ncipa l as pects
and genera l results of the ana lysis of the structur e of prod uction and dis
trib ution (fairly closely corresponding t o chapter 3). A bird's eye view of
t he st ructure of prod uctian and distribu t ion is given by diag ra m 2, which
toget her with a description in E nglish is placed aft er p . 108. The sum
mary does not to uch the pro blem of adjusti ng sat isfac torily t heoret ical
definitions to such definit ions as would be usabl e for the pract ical analysis,
nor any t hing about stat istical methods. Nor is it possible to give an
account of the actua l res ults of t he stat ist ica l investi gati on of t he structure
of t he more importan t Swedis h text ile industries. In order, however, t o
give a certain idea of the statistical results a t ra nslat ion has bee n mad e
of the headings, and some ot her pertinent facts, of all the 65 diagram s
included in this book.

Th e statistical investi gation has largely been carried out wit h the
help of information (t he base period being 1936-1 938) give n by the in
dividua l enterprises, mostly in the form of replies to qu esti onn aires. All
in all some 1100 ente rprises in t he woolen and worst ed, cotton, hosiery
and kn itted goods, and garmen t industries hav e been covered. Th e re
presentat ivity of the investi gati on varies, but on t he whole almost all ex
isting enterprises hav e bee n included in the stat istical ana lysis of the
struct ure of produ cti on, particularl y volume of productio n and the qu an
t ities of various products man ufac t ured by the individua l ente rprises.
Wit h the help of t his inform ation the grouping of enterpr ises has been
highl y faci litate d. Th e inv esti gation of the st ructure of distribut ion and
it s relation t o the struc ture of product ion is usua lly based up on inf or
matio n from some 3/4 of both t ot al number of enterp rises and of total
produ ction. Th e representativity va ries, of course , in different special
sect ions of industry .

The chapter h eadings

ch. 1.
ch. 2.
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ch . 3.

ch. 4.

ch . 5 .
ch .6.
ch . 7.
ch . 8.

ch . 9.

ch . 10 .

(A mainly t heoret ica l st udy of the structure of prod uction and
dist ri butio n in suc h in du st ri es as t he text ile , ga rment, shoe an d
furni t ur e ind ustries)

T he structure of prod uction a nd distribution
(A ge neral su mmary)

T he mor e important res ults of t he in v estigation
(Chie fly a summary of the results of t he conc rete invest iga tion of
t he struct ure in the t extile a nd garment in dustries)

T he struct ure of t he Swedish woo len and worsted industry
T he struct ure of the Swedish cotto n ind ust ry
T he structure of the Swedish h osiery a nd knitted goods industry
The st ruct ure of the Swe dish garm en t ind us try

(Ch :s 5-8 contain t he following main sec t ions:
I. Su mmary II. Deve lop me nt 1929-1939 III. The condit ions
of production and the structure of production IV. T he st ruct ure
of distrib ution a nd t he relationshi ps bet wee n the st ructure of
distribution a nd that of production V. P roduct ion per man
hour a nd its re la tio n to v olume of production a nd average lot
size)

Some facts about the stru cture of the Swedish t extile wholesaling,
reta iling a nd handieraft

T he Swedish consum ptio n of t extile products
(D ev elopment 1929-1943, incom e a nd price elasticit y of de
manci et c.)

The st ruct u re of production and distribution

E a ch enterprise a nd each in ciustry ca n b e stuci ied fr om variou s points
of vi ew . It is possibl e e. g. to st udy an enterprise or an industry fro m t he
p ure ly t echnical standpoint - types of machines used, production method s
applied etc. - or , e. g., ch iefly from a social point of v iew - in what
ways the employees are remunerated , how t he hygienic conditio ns are and
wh at affec ts t he m, how the hou sin g problem has been man aged, etc.

In this investigation t he structure of t he m ore important Swedish t extile
industries has been look ed upon fr om an econo mic standpo int in a nar
rowe r se nse . The aim of the st udy is t o show how the industries a nd t he
ent erprises within these a re cons t r ucted in certain ways, which are of signi
ficant intere st fr om the econo mic standpoint. F or the eco nomy of produc
t ion, e. g. , the average lot size is very important, because usu all y it
a ffects the cost s of production conside rably. The number of different pro
ducts handled is a lso important , because the selling cost s as weil as t he
selli ng prices fre q uent ly seem t o be influenc ed apprecia bly by the number
of di fferent products handled . By describing fa cts of this type abo ut a n
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enterprise or an industry it is possible to get a conception of the organization
- or, to use a »technical» expression, construction - of the enterpr ise
and of the industry from the economic point of view.

It is practical to say that the construction - struclure - of an enterprise
or an industry is made up by a number of parts - components - the size
and character of which vary in different structures. Certain components
are chiefly of importance for the production, e. g. average lot sizes, others
chiefly for the distribution (marketing), e. g. average sales per customer.
The investigation has, however, shown that there is a close relationship
between the structure of production and that of distribution, and the
border line between them is certainly not aclear and distinct one. The
distinction between structure of production and that of distribution has
also been used solely for »pedagogical» reasons.

In this investigation the foIlowing components of the structure have
been analysed . The number of different products handled (and the com
bination of products) and the average lot size, considered from various
view points, have been included as components in the structure of pro
duction. On the other hand the number of customers of various types
(wholesalers, retailers, etc.), the relative size of sales to various types of
customers, the average sales per customer of various types and also per
salesman, the average order time (also the relative size of production for
stock and on customers' orders), and, finally, the size of the sales territory
have been considered as components of the structure of distribution.

Information about the size of the production and sales of the individual
enterprises as well as the relative and absolute quantities of various pro
ducts and groups of products produced has also been collected and utilized
in grouping the enterprises. Usually it has been possible, furthermore,
to acquire a certain conception about some other components: the average
individuality and quality of products manufactured and sold, the charmels
used when buying raw materials and the types of raw materials used as
also the seasonal fluctuations of production and sales. In most cases it
has als o been possible to calculate the production per man hour.

By using the ab ove mentioned facts the structure of the more im
portant Swedish textile industries, that of special sections within these
industries and that of individual enterprises, have been studied and system
atically described . The various structures have been compared with each
other and the eauses of the differences analysed. That »averages» have
frequently been used in the definitions is only a matter of expediency.
Marginal analysis has been applied to a large extent.

In all comparisons it is necessary to consider the achievements both in
production and in distribution. As many achievements can not be rneasured
by the same yardstick because the contributions of man and machine hours
etc. necessary for the achievement are not comparable, one must almost
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always limit the compariso ns of struct ures in a ny case to ente rprises whi ch
manufacture a nd sell produ cts similar bo t h with respect t o the pro duction
techn ique and the use by the cons umer (in t he ph ysical and functiona l
sense). E nterprises which ca n be conside re d simila r in both of t hese
resp ects, »have t he same main lin es of prod ucts», hav e in t his investigatio n
been grouped in the same sp ecial sect ion of in du stry, e. g. enterprises in t he
wo olen industry producing and selling chiefly fa brics for men 's suits a nd
overcoats . (T he differen ces of in dividuality a nd qu ali t y of product s hav e
been deal t with chiefly »wit hin» t he struc t ure - as variations of cornpo
nen t s. Onl y t o a limited ex tent it has been possibl e to use in divi duali t y
a nd qu al it y of produ cts per se as a basis for elassification .) When ana 
lysing cer ta in parts of t he st ruct ure of production, however, the enter
prises h av e been ela ssified in larger gro ups with simila r t echnique of
production bu t differ ent in ot her respects.

Acco rd ing t o t he size of the production of fini sh ed produ ct s the enter
prises in each special sectio n of industry have been gro upe d by their
approximate size. T he struc t ure of t he enterprises in these various groups
within a certain spec ia l section of industry has been ana lysed . One of
the results of t he in vest igation is that the size of the enterp rises affects
t he st ructure on the whole along t he same lines in v arious spec ia l sec
t ions of indust ry, a nd also that the influen ce of the size of the enter
prise on the structure is consid erable. It is, therefore, a lways necessary
t o give elose attent ion t o the size of enterpr ises , bot h abso lutely and in
relation to the vo lume of the ac t ua l main lin es of products on the wh ole
market. T he latter is, of course, especia lly import ant in such a small
market as the Swedish one, in which sa les resistance is a rather influential
market factor.

The t ask of the managemen t of a n enterprise is t o for m the st ruc
ture of production a nd distribution in the mo st adva ntageous way with
r esp ect to the aim of t he enterprise - usuall y high est possible net prof it
while maintain ing a certain Iin an cial st andard , i . e. preserving a proper
liquid position, a nd also with due regard for the we ll being of the employees.
The st ruct ure of production and distribution which woul d be m ost
advantageo us dep ends on a numbe r of jaciors.

F irst, t he st ructure of p roduction a nd distrib u tion must be adjusted
to t he market jactors, i. e. the size a nd elast icity as also t he st ability of
use rs' and distributors' dem and etc. Second, t he possibilities vary of
adjusting the st ruct ure of production and di stribution to each ot he r.
They are influen ced by many so ca lled B-factor s, which on t he wh ole are
the sa me for all enterpr ises in a spec ia l section of industry (»delbransch»).
Amo ng B-facto rs may be m ention ed available pro duct ion a nd distribution
tech niques, the size a nd construc t ion of the mark et (e. g. number of wh ole
sa lers, re taile rs a nd ot he r cus to mers of the produ cts in question) as also
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the size and de nsity of the potential sales t errit ory, t he cons umers' re
quirem ents on variety, the degr ee of compet ition, etc . Third, a n umbe i
of other facto rs influ ence the structure directl y or by way of the ahove
me ntioned fact ors, e. g. t he genera l economic policy such as taxation an d
impor t d uty policy . Factor s of t his t yp e have bee n caIled general economii
faclors. Man y fact ors, however, may not be considered as bein g chiefly
economic in character. These have bee n caIled non-economic factors, e. g
social condit ions, t radition, wh at political developments are ex pec ted
by the management, et c.

The in dividual ente rprise ca n affect the compone nts and to some ex ten t
also the market fact ors. The ot her fa ctors indicated a bove cannot be
influen ced by t he in dividual enterprise - or, anyway, only very slowly
and t o a very sma ll extent. The enterp rise, t herefore , is tryi ng mainly
to adjust the compo nent s to the ex isti ng fa ct ors in ord er to attain best
possible results. The compone nts may - as will be indicated later on 
va ry between different enter pr ises in the sa me spec ial sect ion of industry,
whil e th e market as weIl as the B-fac to rs will on the whole be alike for al!
the enterprises in the sect ion bu t va ry between different secti ons. Th E
market factors are largely det ermined by the B-fact ors. The gen eral and
non- economic fa ctors, finally, are usually nearly the sa me for a nurnber
of spec ia l sections of industry (which fr equ ently t ogether form wh at is
popularly ca Iled an industry). Som e non-economic fact ors ma y, how
eve r, va ry - som etimes even between different ente rprises in a sec t ion.

The size and mak e up of the various compone nts influen ce eac h ot her.
An enterprise with a cert ain volume of producti on cannot in crease t he
number of differen t products handled without diminish ing the average lot
size. In the same way t he re is a relation between the number of custo mers
a nd the average sa les per custome r at a given t otal volume of sales. Man)'
ot her relationshi ps ex ist between the components both in the st ruct ure
of production and that of distribution. There are, however, also man )'
relat ionships between the components in the structure of production , on
the one hand, and those of distribution on the other. E . g. an enterprise
of a give n size will faci litat e producti on by in creasing the average lot
size. At t he same ti me, however, marketing will almos t always be mad e
more diffi cult. The in crease of the averag e lot size eauses a decr ease oj
the number of diff erent products handled . And it is usuaIly more »difficult»
t o sell a cert ain qu antity of products in a sma ller line than in alarger one
(even if both a re included in the same main line). Celeris paribu s, as the
number of diff erent products handl ed goes down there will usually follow
a decrease of the ave rage sales per cus to mer or of ave rage unit price or
both. In this and many ot her ways the st ruct ure of production affects
the str uct ure of distribution and vice ve rsa .

The st ruct ure whi ch an enterprise tries to attain does not depend solely
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on the various relevan t condit ions, e. g. th e dem and sit uation, ex pec t ed
to pertain during a certain period of time. The enterprise do es not onl y
try to form its st ruct ure in su ch a way, that during a cert ain period of time,
the length of whi ch varies for diff er ent enterprises, it may attain highest
possible net profit. Attention is also paid to the fa ct th at the me asures
taken might not produ ce the intendecl result. And this risk will be calculated
as weil as appra ised diff er ently by diff erent en te rprises . If, as might
frequ ently be the case , th e disadvantage of not obtaining »sat isfact ory»
utilization of capacity, sho uld be deemecl to be considera ble, one is apt to
handle alarger number of different produ cts than would usua lly be neces
sary in order t o a tta in a cer tain volume of sal es - sornet imes also in order
to be in a goo d position to enla rge sales ov er th e lon g run . For the same
reason there seems some ti mes t o be a t endency to keep a la rge r number
of cus t omers than would produce high est pos sibl e net profit . Som etim es
th e same measure is al so taken in order to assure greater sta bil it y of
demand. On e tries t o limit the effect on the sales volume of a possible
loss of customers.

The historical dev elopment can also influence the stru cture. Among
other things, the costs of cha nging the structure more apprec ia bly might
be very high.

Wh en a na lys ing the st ruc t ure of an industry, or more realistically, a
special sec t ion thereof, one mu st not regard this section as on e solid unit
onl y (b y adding th e sa me component s of the v arious ente rprises in the
section). It is also necessary to pay attention to the diff erence in the
structure of the individual enterprises within th e same section.

A ver y important compone nt in the structure of a sp ecial section of
industry is the importance of the enterprises of various sizes included .
On e must t ak e into conside ra t ion how the stru ctures of the individual
enterprises m ay influence eac h other. As a matter of fact it is someti m es
found that the production and distribution of enterprises of various sizes
supplement eac h ot her .

Besid es it is oft en relev a nt to consider the influence of imports as weil as
of the structure of th e sys te m of distribution and also that of consum pt ion.

Som etimes seve ra l factors or a few of dominating im portan ce are so
alik e for all enterprises in a sp ecial section of industry that the structure
of all enterprises will be rather similar. Sometimes, how ever, that is not
the cas e and seve ral alte rn at ive structures may be possibl e, all appropriate
from an eco no mic po int of vi ew. In that case there will be large diff erences
between the st r uct ures of individ ual ent erprises in a spec ial section of
industry despite the fact th at these ent erprises manufacture and sel!
rather similar products both with respect t o their fillin g the same needs
and their being manufactured by the same technique.

Even if the condit ions on the whole are quite similar it is possible to
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have diffe rent structures of producti on and distrib ution, which will st ill
achieve the sa me or almost t he same result. Thus t wo enterprises of
equal size a nd in the same specia l sect ion of industry can somet imes pu rsue
diffe re nt business policies with equa l »efficiency». One ente rprise ma y
choose t o manufacture a small number of different prod ucts with a lar ge
average lot size and - as woul d be necessary on a sma ll ma rke t - sell
t he produ ct s to a large nu mber of enstomers . Th e other ente rprise may
ava il itself of a sp ecial market sit ua ti on more adva ntageo usly by man u
factur ing a la rge r number of different product s and limiting its sales to
a smaller nu mb er of (larger) customers or obta in higher prices or both .
T otal costs of prod uct ion and distribution may be t he same in both cases.
In anot her case the relatively high average qu aIity of prod ucts and there
Iore relatively high costs of produ cti on ma y be compensated by a con
siderably c1iminished sales resistan ce.

Th at there is a mutual adjust me nt of t he st ructure of prod uction and
th at of distribution to each other has been exemplified above. Therefore,
it is not possibl e t o treat t he struct ure of produ cti on and t he st ructure of
distribution sepa ra tely wh en ma king a structure ana lys is. Neit her is
one allowed to refrain from taking into consid eration factors »out sidc
the st ruc t ure of the ente rprise . T he difficulti es of measuring, eva lua t ing
and compa ring the »eff' iciency. of differe nt specia l sect ions of in c1ustries
are therefore considerable - eve n more so than in t he case of different
enterprises within the sa me sectio n.

While all compo nents in the struct ure of productio n and distribution
have not been t ak en into account in this investi gation, t he most important
ones have probably been covered. Because of the sca rcity of basic inf orma
ti on on some of the grea t number of probl ems which should be investi gated
and answered in order t o obtain a gooc1 v iew, the difficult ies of making a
concrete analys is of a struct ure are ve ry great, and t hat of app ra ising a
st ructure st ill great er. Th e mo re detailed the investi gati on, the more
rea list ic and valuable will be the results, but to the sam e extent more
det ails of information mu st in some way be obt ain ed. The diffi cul ti es of
collecting information increase, however, very rapidly with the number
of detail ed qu esti ons, a nd the probl em of ma kin g the investigati on sat is
facto rily representative grows . Fo r pract ical reasons t he difficulties will
soon be insurmountable. R eality is so complica te d t hat th e qu estion is not
so mu ch how an investigation of the struct ure shou ld be purs ued bu t in
wh at ways it can be pursued in view of the insufficiency of detailed
inform ation . Somet imes in vestigations mu st be mu ch mo re specialized
and limited than the present one in order t o give an adequa te concept ion
of ma ny st ruct ural probl ems of an industry or pa rt t hereof. But in th at
case the dangers of analytical erro rs because of the lack of genera l cornpre
hension of the problem sho uld cer tainly not be minimized.
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Translation of some words use d In the diagrams

a n ta l
an tal för et ag
arbe ta re
a rbetarcti m me
a rbe tss tä lle
ho m ullsga rn
efter frågan
fod er
ga rn
geno ms ni tt
gr upp
hemi nr edningsartikla r
hu sh åll
inko ms ter
i pr ocent a v
kamgarn
k urd garn
kl äder
kons ts ilke
kon sumti on
oc h
omsättn ing
pl agg
procentu ell andel
produ cera, tillverk a
prod uk li on sseri e
skott
sp inde l
sysselsatt
t ekn isk a vävn ad er
tillverk a , pr odu cer a
till verk nin gsserie
t on
total prod uk tion
t r ikåv aror
t yg
ull ga rn
va rus lag
viktsm än gd
vo ly m
värde
vävnad
väv stol
år

num be r
number of en terprises
wo rk er
manhour
fac to ry
co t t.on yarn
demand
lini ng
yarn
ave ragc
group
h om e t extiles as shee ts, curta ins and ea rpets
househ old
in com e
as a pe reen tage of, in pc rcent of
wors te d ya rn
wool en ya rn
clot hes
rayon
con sumption
an d
total sa les
art.iele of dress as su it , gow n an d overcoat
per centile share
p rod nce, manufacture
production lot size (in a w id er sens e)
sti ck
spi nd le
employed
fabrics for technical use includin g sac ks
manufacture, produ ce
production lot size (in a narrower sense)
ton ( = 1 000 kg = 2240 Ibs)
total p rod uclion
h osiery
fabric
woolen and wors te d var n
t y pe of p rodu ct
quan t lty
vo lumc
value
fa bri c
we aving 100m
year
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