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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 12 februari 1942
O~rdförande:

Professor B. O h l i n.

Statsrådet E. Wigforss inledde aftonens diskussion över ämnet:

Budgeten och samhällsekonomin.
Jag vet inte, om det är svårare eller lättare än vanligt i år att tala
om budgeten. 'Det är framför allt svårt att veta, vilka punkter av
alla dem som kunna diskuteras som främst intressera den närvarande
publiken. När inledningsanförandet fått titeln »Budgeten och samhällsekonomin», är det närmast för att antyda, att det inte är me-'
ningen att i detalj' gå in på hela frågan om statens inkomster och ut~
gifter av olika slag. Det är inte därför att de äro av mindre betydelse,
som ·de i detta inledningsanförande bli un·danskjutn·a, men om ma\n
skall föra en sådan disl{ussiön. så att den på något sätt blir fruktbar,
så krävs det ett ingående på konkreta detaljer, som helt enkelt skulle
bli omöjligt, om man samtidigt vill komma in på de allmänna frå.:
·gorna. Därför tänker jag beträffande det som man'skulle kunna kalla
budgetfrågan i mera begränsad betydelse inte yttra mig i något annat
än två ~. visserligen grundväsentliga - punkter. Den första gäller
den partiella balanseringen av budgeten, och den andra gäller frågan,
varpå den starka ansvällningen av denna balanserade del av bud-'
geten under de förgångna krigsåren beror.
Frågan om balanseringen av budgeten är ju en gammal historia,
och det har förts många diskussioner om den. Det kanske kan sägas',
att man har enats om att en balansering av budgeten är mycket
önskvärd ur praktiska synpunkter. Det är svårare att motivera en
mycket sträng princip i fråga om balanseringen, ty det är alldeles
uppenbart att budgetbalanseringen lika väl som alla andra ekonomiska
maximer har till uppgift att främja landets ekonomiska liv, och det
är inte utan vidare klart att ett strängt fasthållande vid en balanserad budget under alla förhållanden är bättre för det ekonomiska livet
än en obalanserad budget. Att man emellertid sedan gammalt har
lagt en sådan vikt vid balanseringen av budgeten, hänger naturligtvis samman med att det är, jag vill inte säga den enda, men den enklaste metoden att få hållpunkter för att aVigöra vad det är för slags
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utgifter man tycker sig ha råd till och vilka man anser att nian inte
har råd till. Vid en balanserad budget måste man nämligen väga
varje utgift mot en viss inkomst, som då skall skaffas genom att man
tar ifrån folk av deras in·komster definitivt och inte bara, som när
man lånar pengar av dem, med löfte att de skola kunna få tillbaka
dem, kanske vid en trevligare tidpunkt, då de ha bättre användning
för pengarna.
Ett försök att i det nuvarande läget komma fram till en balansering i så stor utsträckning som möjligt behöver alltså inte någon närmare motivering. Man har gått fram efter den linjen, att man försökt
bedöma vilka utgifter som kunna anses vara mera b~stående och vilka
som äro av mera tillfällig eller krisbetonad natur. Även om man
ingenting med bestämdhet kan säga, betraktas ju krigen tills vidare
som en icke permanent företeelse, och när man går ut därifrån, drar
man också slutsatsen, att i fråga om utgifter, som äro direkt framkallade av krig, d. v. s. inkallelser, mobiliseringar o. s. v., skulle man
kunna motivera att de icke täckas med löpande utgifter, medan däremot alla utgifter som ha karaktär av att vara mera normala, vilken
betydelse man än vill inlägga i detta ord, i det längsta böra balanseras.
Jag skall inte gå in på motiveringen för att normala utgifter böra balanseras; den känna ni nog allesamman till.
Det kan naturligtvis råda delade meningar om vad som hör till
det mera ordinära eller mera normala och vad som måste anses vara
extraordinärt. På den punkten kunna naturligtvis diskussioner föras.
Jag skall i kväll inte heller gå in på detta, mer än att jag tillfogar,
att utom de s. k. mobiliseringsutgifterna ingå för nästa budgetår i de
extraordinära utgifterna vissa utgifter för upprustningen, som sannolikt icke komma att betalas under detta budgetår men som så att säga
skola utgöra avslutningen på den upprustning, som sedan får sitt uttryck i en mycl{et utsvälld militärbudget. Därjämte upptagas här också vissa utgifter, som kunna anses ha ett mycket nära samband med
missväxterna, alltså den del av' subventionerna av olika slag, antingen det nu är producentsubventioner eller konsumentsubventioner~
som kan anses mycket nära hänga samman med de båda årens missväxter och som därför rimligen bör försvinna, om det blir en normal
skörd igen.
Med en sådan fördelning har man kommit till en normal budget,
om jag nu får allvända detta uttryck utan att någon missförstår
det, på 2.325 miljoner kronor. Här räknar man också med motsvarande inkomster, varvid visserligen en punkt, nämligen frågan om i
vilken utsträckning inkomst- och förmögenhetsskatten skall höjas för
att täcka en brist på 60, 70 miljoner kronor, ännu har lämnats öppen
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för senare övervägande. Vid sidan av denna ordinarie budget har man
den extraordinära, som man inte egentligen kan beräkna. Om det blir
1..200 eller 1.500 miljoner, beror på i vilken utsträckning tidsläget
kommer att kräva inkallelser, alltså lö'pande utgifter för den omedelbara försvarsberedskapen. Med en viss omfattning, som vi ha haft
under senare tid, beräknas denna beredskap kosta omkring 70 miljoner kronor i månaden eller ungefär 800 miljoner. Därav ingår åtskilligt i den normala budgeten, så att, om de resterande utgifterna
för upprustningen vore borta och inkallelserna inte skulle bli av större
omfattning än' att kostnaderna uppgå' till 800 miljoner, skulle den
extraordinära budgeten kunna bli åtminstone några hundra miljoner
kronor lägre än detta belopp. Hur stor den kommer att bli, det, vet
ingen. Det är ett faktum att budgetunderskottet för det nu löpande
budgetåret beräknas gå upp till inemot 1.800 miljoner kronor.·
Om man nu frågar sig, hur en så kraftig ökning av de normala utgifterna har kunnat äga rum, så skulle jag tro att det kan vara av ett
visst intresse att i' allra största korthet få en översikt över vad det
är för poster som det här gäller. Den lilla genomgång, som jag skall
göra, kommer att innefatta en del siffror, men det är inte värre än
att man kan följa med dem och jag tror till och med räkna upp dem
i huvudet. Om jag på detta sätt räknar upp vad det är för utgiftsökningar, som ha kommit till och som täcka ökningen från den budget, som fastställdes på våren 1939 för budgetåret 1939/40, till den
framlagda för 1942/43, så är det uppenbart att en uppräkning endast
av utgiftsökningar, som täcka hela budgetökningen, 'blir missvisande,
ty i fråga 'om de andra utgifter, som jag då inte talar om, förekomma
både utgiftsökningar och utgiftsminskningar. Jag tror dock att posterna äro så enkla, att det kan vara skäl att erinra om dem.
Jag nämnde, att budgeten för nästa år är beräknad till 2.325 miljoner. På våren 1939 fastställdes en budget med 1.465 miljoner kronors
utgifter. D'et är alltså en ökning på inte mindre än 860 miljoner kronor. Varifrån ha dessa 860 miljoner kronor kommit? Jo, fjärde huvudtiteln, d. v. s. försvarshuvudtiteln, som nu går till 750 miljoner, gick
då upp till 320 miljon~r kronor. D'et är alltså med 430 miljoner kronor,
som försvarshuvudtiteln har ökats. Men till dessa 430 miljoner måste
man också lägga ökningen av räntan på statsskulden, som under samma år gått upp från 93 miljoner till 214 miljoner, alltså med 121 miljoner. Lägger jag 120 miljoner kronor till de 430, har jag 550 miljoner
kronor, som kunna sägas nl0tsvara de normala försvarsutgifternas ök'"
ning, och eftersom 550 från 860 är 310, ha.r jag ytterligare kvar att
förklara 310 miljoner, som ingenting 'ha med försvarsutgifter att göra.
Varpå bero de då? Jo, den första posten är helt enkelt den höjning
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av statens utgifter för löner och pensioner, som blivit en följd av prisstegringen. När ·kriget bröt ut hade vi ett indextal på 108 med levnadskostnaderna' 1935 som bas. I lönereglementet ingick så att säga
lagstadgat, att statstjänarna hade rätt till kompensation för prisstegringar upp till ett indextal av 120, då de med tre fjärdedels kompensation skulle ha ett löneindex på 115, d. v. s. 15 % tillägg på grundlönerna av 1935. Till detta har sedan kommit kristillägg av icke mind-o
re än 12 '%, och dessa ökningar, sålunda dels den lagstadgade och dels
den av statsmakterna frivilligt medgivna, kunna beräknas hava åstadkommit en ökning av statens utgifter på 815 miljoner kronor sedan
1939. Med prisstegringen sammanhänger vidare direkt den Jhöjning
eller, som man också kan kalla det, det dyrtidstillägg på folkpensioner
och vissa andra socialutgifter, som jag grovt beräknar till 50 miljoner
kronor. De~ blir alltsa 135 miljoner. Det upptages för nästa budgetår
på iolkhushållningsdepartementets huvudtitel en post - som icke är
specificerad och som ännu ingen vet, hur mycket den kommer att gå
till ty det blir beroende dels på framtida beslut och dels på hlir
det kan ställa sig med prisutvecklingen - på 100 miljoner till s. k.
rabatter, d. v. s. rabattering på livsmedel för mindre bemedlade. 100
till 135 blir 235. På jordbruksdepartementets huvudtitel har man en
post, som heter prisregleringsbidrag. Det är väsentligen subventioner
till mjölkproducenterna. Summan var i blIdgeten 1939/40 upptagen
till 30 miljoner och är nu uppe i 80 miljoner. Det är en ökning av 50
miljoner, som får läggas till de 235 miljonerna, ocn' det blir alltså tillsammans 285. Vidare ha vi inom folkhushållningsdepartementet en
krisförvaltning, som inte fanns förut och som kostar 35 miljoner l{:ronor. Lägger jag till detta belopp, får jag 320 miljoner till de 550, och
det blir alltså tillsammans 870.
J ag tror som sagt inte att det är flera siffror än att man lätt kan
hålla dem i huvu'det: på försvarsutgifterna 550 miljoner och på grund
av prisstegringen direkt nödvändiggjorda 85 miljoner till löner ocn
pensioner, 50 väsentligen till folkpensioner, 100 till rabatter, 50 till
jordbrukssubventioner och 35 till krisförvaltningen.
Så fort det är sagt, kan man ju komma in på frågan, huruvida detta
är rimliga utgifter o. s. v. Jag sl{all strax återkomma härtill, men det
som närmast intresserar oss i kväll är kanske inte just frågan, huruvida
dessa utgifter äro mer eller mindre riktiga eller huru pengarna lämpligen böra tagas ut, utan i första rummet är det frågan om inverkan av
de stegrade statsutgifterna.
Om jag då tills vidare håller mig till frågan om den ordinarie budgeten, som är balanserad med verkliga inkomster, så skulle det ju i och
för sig inte vara så orimligt att åtminston'e till en början våga det på-
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ståendet, att i den mån de ökade statsutgifterna balansera mot verkliga inkomster, borde mall inte på den punktell behöva befara någon
inflatorisk effekt. När rubriken »Budgeten och samhällsekonomin» valdes, var det kanske 11ärmast med tanke på att för många människor
under denna tid ställer sig problemet kanske främst så: hur kan över
huvud taget det svenska folkhushållet bära så våldsamt stegrade statsutgifter? Och om man kan bära dem, vilket man ju tY'dligen kan,
eftersom Ulan faktiskt ger ut dem, så kominer frågan: vilka följder har
detta för det ekonomiska livet? En av de värsta följderna av mycket
starkt stegrade statsutgifter brukar ju anses vara vad man kallar en
inflatorisk prisstegring.
Nu vågar jag inte här i kväll ta upp en diskussion om vad som menas med en prisstegring, som är inflatorisk, och en, som inte är det.
Jag vill falla tillbaka på en, som jag tror, mycket vanlig uppfattning,
vilken jag skall gå ut ifrån som riktig. Den säger, att en prisstegring,
som är framkallad genom kostnadsökningar, icke rimligen bör k~llas
för inflatorisk, utan en inflatorisk prisstegring är en sådan, som kommer från inkomstsidan. Hur sedan en ökning av inkomsterna 'lios folket, vilken kan åstadkomma en prisstegring, har kommit till, blir ett
problem för sig. I regel har man brukat hänvisa till att den svenska
prisstegringen hänger samman med importsvårigheter, ersättningsproduktion och missväxterna.
Jag vet inte, om det är någon som är direkt intresserad av att få ett
svar på frågan, vad det är för inkomstposter som täcka statens utgiftsökningar på inte ,mindre än 860 miljoner, men jag skall också nämna
dem här. Man har faktiskt en skatteökning på 740 miljoner - en stegring från 1.120 till 1.860 miljoner - och dessutom en ökning av statens inkolTIster av sina kapitalfonder o. s. v. på 120 miljoner. De olika
skatteposterna skall jag också angiva. Alla samlade skatter på inkomster och förmögenhet ha stigit från 425 miljoner till något över 900
miljoner, alltså med närmare 500 miljoner. Konsumtionsskatterna ha
stigit från ungefär 550 till 925 miljoner, d. v. s. med 375 miljoner kronor, och de 120 miljonerna i inkomster av statens kapitalfonder utgöra
väsentligen en inkomstökning för de affärsdrivande verken, delvis na~
turligtvis åstadkommen genom höjda taxor, men, får jag nog säga, till
större delen genom en ökad omsättning. När det gäller skatterna, bör
man även komma ihåg, att sIratteökningarna icke helt och hållet äro
beroende på höjda skattesatser, ty i fråga om inkomstskatterna sammanhänger stegringen också med en ökning av det nominella skatteunderlaget.
Jag berörde nyss frågan, huruvida man har anledning att tänka sig,
att en sådan utgiftsökning, som täckes genom en höjning av de' verk-
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-liga inkomsterna, skall, som det heter, verka inflatoriskt. Vad beträffar
höjningen av statstjänarnas löner, som utgör en om också ofullständig
komp'ensation, vilken täckes genom stegrade skatter, är det ganska
svårt att påstå, att den omständigheten att statstjänarna få något
högre inkomster, som tagas ut av andra medborgare i form av -högre
skatt, skulle innebära något slags inkomsttillskott till folket, som behöver ha en inflatorisk verkan. På samma sätt är det, såvitt jag förstår, lned höjningen av folkpensionerna, likaså med rabatterna, som
jag senare skall återkomma till, och även med pristilläggen till jordbrukarna. Om konsumenterna tvingas att lämnas ifrån sig 3 öre mer
på varje liter mjölk, som lämnas in till ett mejeri, betyder det visserligen en inkomstökning för jordbrukarna, men den betalas av dem som
släppa till pengarna. I första taget åtminstone skulle man sålunda få
säga, att ,den del av utgiftsökningen, som inte är någonting annat än
en inkomstöverflyttning - man flyttar över inkomst från skattebetalarna till dem som på detta sätt få pengarna - icke bör ha någon inflatorisk verkan. På de ökade statslånen betalas ytterligare 120 miljoner i ränta, men dessa pengar tagas ut av andra. ,Om pengarna inte lånats till staten, hade de kanske utlånats på annat håll. Här skulle man
kanske också kunna tala om en inkomstöverflyttning.
Om jag så går över till de direkta utgifterna, de ökade försvarsutgifterna, är det däremot icke fråga om en inkomstöverflyttning i den betydelse, som jag här förut givit ordet. Jag skall använda ett drastiskt
exelnpel. Om jag genom rabatter gör det möjligt för vissa inkomsttagare att äta mer kött eller mer fläsk än de annars skulle göra, inte
d'ärför att de få rabatter på kött och fläsk utan därför att de få rabatt
på mjölk och smör, så att de kanske ha mer pengar över till att köpa
kött och fläsk än de annars skulle ha haft, så förmodar jag att det
knappast ibetyder, att den som betalar skatterna kommer att äta
mindre kött och fläsk, men han kanske avstår från något annat. Jag
kan kanske säga: om rabatterna göra det möjligt för vissa inkomsttagare att köpa sig en kostym, som de inte annars skulle ha skaffat,
betyder det att den, som betalat skatten, i stället får avstå från att
k:öpa en kostym. D'etta påverkar, såvitt jag förstår, icke produktionen,
och det påverkar inte konsumtionen annat än i vissa, mindre klara
hä.nseenden. Från landets synpunkt produceras och konsumeras det
ungefär detsamma. Om jag ~däremot kommer till försvarsutgifterna,
är det uppenbart att, även om de täckas med verkliga inkomster, 400
miljoner kronor ytterligare sådana utgifter visserligen komma att betalas av folk, som lämnar ifrån ~ig sina inkomster, men å andra sidan
drar man ju genom dessa försvarsutgifter bort produktion från civila
sysselsättningar. Det måste ju betyda, att detta icke motsvaras aven
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liknande mängd nyttiga ting av den vanliga sorten, som vi i vanliga
fall köpa på marknaden. För min del anser jag det enklast och naturligast att uttrycka detta så, att det svenska folket funnit det fördelaktigt att i stället för att använda 400 miljoner till att köpa vad
det behöver för sin civila försörjning använda pengarna till att köpa
de tjänster, som lämnas oss av våra militära medborgare och av de
fabriker, som tillverl(a vapen, ammunition o. s. v. Från samhällsekonomisk synpul1kt betyder detta visserligen en begränsning av den civila försörjningen, men det betyder i stället en ökad· militär försörj:'
ning, och huruvida folk vill föredra det ena eller det andra, behöver
ju inte inverka på annat än just frågan om den civila försörjningen.
Att denna måste minskas genom att på detta sätt medel användas till
militära ändamål, är ju självklart.
Då jag säger, att överflyttningen av inkomster icke rimligtvis kan
ha något inflytande åtminstone i stort sett på priserna OCll sålunda
föranleda en inflatorisk utveckling, kanske någon frågar: »När man på
detta sätt flyttar över inkomster från skattebetalarna till statstjänarna, till folkpensionärerna, till dem som få rabatterna och till jord:'
brukarna som få producentbidrag, betyder det inte att det blir en
annorlunda beskaffad och en större konsumtion samt alltså en ökad
efterfrågan på vissa varor? Och är icke detta ett led i den befarade
inflatoriska processen? På olika håll har det sagts, att t. ex. rabatten
på nljölk ju gör det möjligt för fattiga familjer att köpa mer mjölk
än de annars skulle göra, och detsamma har sagts beträffande en hel
del andra varor. Man får emellertid komma ihåg, att nästan hela livsmedelskonsumtionen är ransonerad och priskontrollerad eller enbart
priskontrollerad. I den sista konjunkturrapporten räknar man för
1941 med en konsumtion för 2.400 miljoner kronor av livsmedel, och
jag tror att man kommer sanningen närmast, om man säger att 90 procent av ;dessa faktiskt äro ransonerade och priskontrollerade eller enbart priskontrollerade. Ty även de icl{e ransonerade varorna som t. ex.
mjölken äro ju priskontrollerade, och efterfrågan kan sålunda icke inverka på priset. Bränslet är prissatt - jag talar inte om hur det är
prissatt, det är en sak för sig, men det är inte folks förmåga att köpa
mycket bränsle, som har åstadkommit d;e höida priserna; på denna
punkt står det ju en strid mellan å ena sidan konsumentintresset så..
som ett intresse av måttliga priser och å andra sidan hit mig gärna
säga konsumenternas intresse av att varan skall finnas, alltså den produktionsstimulerande synpunkten. Bränslet är i varje fall kontrollerat.
Kläder och skodon hålla nu på att bli kontrollerade. Hyrorna äro icke
kontrollerade, men de ha tills vidare lyckligtvis varit en synnerligen
stabil post.
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Jag tror alltså man vågar säga, att den överflyttning av inkomster,
som ägt rum via ·budgeten, säkerligen icke haft någon nämnvärd inverkan på den prisstegring, som vi uppleva. Jag går nu alldeles förbi frågan, huruvida denna överflyttning är riktig. Man kan naturligtvis ha
delade meningar huruvida det över huvud taget är riktigt, att de
som släppa till skatterna skola betala för att man skall kunna höja
statstjänarnas löner och folkp'ensionerna eller för att man skall kunna
lämna rabatter. Fastän de rabatterade varorna äro priskontrollerade
och sålunda ingen effekt i prisstegrande riktning kan inträda, förbiser
jag icke att ifrågavarande personer annars med sina små inkomster i
främsta rummet hade fått lov att köpa de nu rabatterade nödvändighetsvarorna till ett högre pris och därför icke haft några pengar över
till att köpa vad som finns inom den fria sektorn, men att de nu genom att de få sina livsnödvändiga varor något förbilligade naturligtvis få pengar över till att konkurrera på det visserligen trånga område, som fortfarande lämnats fritt. Men för att kunna diskutera frågan om effekten på detta område behövde man konkreta uppgifter om
hur mycket som verkligen kan tänkas bli över. Och även om jag adderar ihop statstjänarnas 85 miljoner, 100 miljoner till rabatter, 50 miljoner till folkp·ensionärerna och 50 miljoner till jordbrukarna för mjölken, blir b:eloppet ändå icke av den storleksordning, när man jämför
det med hela vår konsumtion, att det med någon sannolikhet kan göras gällande, att det verkligen spelar någon nämnvärd roll för den
prisstegring som vi ha upplevat.
Det problem som man sålunda kommer till är icke att den balanserade budgeten i och för sig skulle ha medfört en sadan prisstegrande effekt på grund av sin ansvällning, men att ,de sammanlagda utgifterna, b,åde de med verkliga inkomster täckta och de som täckas med
lån, över huvud taget äro så stora, att det icke är möjligt att täcka
dem utan en ökning av penninginkomsterna i samhället, vilken måste
ha en inflatorisk effekt. Därmed .är jag framme vid frågan om finansieringen av de samlade statsutgifterna - jag vill sålunda inte längre
göra någon skillnad mellan den ena och andra delen av budgeten. Det
är riktigt att vi ha lånat i mycket stor utsträckning, och det är ju en
gammal föreställning, som jag inte alls vill underkänna, att om mall
vill vara åtminstone någorlunda säker på att statens ökade utgifter
motsvaras aven lika stor begränsning av enskildas utgifter, d. v. s.
att de pengar, som staten får iII, verkligen komma ur sparmedel, salunda från en begränsning i fortsättningen av den enskildes konsumtion eller av 'hans investeringar, så är det väl i alla händelser i hö.gsta
grad sannolikt, att det är säkrare om man får pengarna skattevägen
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än lånevägen, ty på lånevägen finns det så många sätt att finansiera,
som kunna leda till låt mig säga en ökad kreditgivning.
Man kan tänlra sig ~ och här refererar jag till vår värderade ord-'
förande här i kväll - att någon utifrån kommer och frågar: »Hur
täcker svenska staten sina utgifter?» och får svaret: »Vi täcka försvarsutgifterna med lån.» Det är då i och för sig naturligt, om llan
undrar hur det kan vara ställt i ett samhälle, där man inte täcker någon del av de extraordinära utgifterna med verkliga inkomster. Jag
skall inte diskutera saken på annat sätt än att jag säger, att om Ulan
ändrar frågeställningen och i stället ser på hur stor del av de totala
sam'hällsutgifterna som täckes av verkliga inkomster och hur stor del
som täckes med lån, tror jag att vårt land inte kommer i den dåliga
särklass, som man skulle förmoda av svaret på den första frågan. Vi
ha under de förflutna krigsåren fram till och med september 1941' enligt gjorda beräkningar givit ut 7,3 miljarder, och därav har något över
4 miljarder täckts med verkliga inkomster och resten med lån, d. v. s.
omkring 55 procent med verkliga inkomster och 45 procent med lån.
För någon tid sedan såg jag en siffra beträffande den engelska statens
utgifter under de nio första månaderna av det nu löpande budgetåret,
som angav att engelska staten täckt 35 procent av sina utgifter med
skatter eller andra inkomster och 65 procent med lån. Jag misstänker
till och med, att i denna siffra icke inräknats vad den engelska staten
lånat från Förenta statern,a enligt lend and le.as·e-akten. Det skullie ju
oclrså vara ganska egendomligt, om ett lrrigförande land i ett sådant
. läge som England skulle täcka en större del av sina utgifter med
skattemedel än vi här 'hemma. Hos oss är det mycket nog att hittills
icke min,dr·e än 45 .procent täckts genom lån. Det sammanhänger med
att utgifterna varit alldeles oberäkneliga. Ingen visste från 'början, vilken omfattning inkallelserna skulle taga. Ingen visste" heller från början, vilken omfattning upprustningen skulle få, och man har därför
inte från början kunnat fundera ut någon särskild avvägning, utan
man har, jag vill inte säga levat ur hand i mun, men man har fått höja
skatterna efter hand, allt efter som man trodde att folk voro beredda
att acceptera dem. Ni veta ju att det är lättare att komma fram, om
man inte försöker få allting på en gång utan i stället tar det så småningom. Jag tror därföll' inte att jag egentligen behö,ver säga mycket för
att försvara, att man lånat så mycket under den förflutna tiden" detta
så mycket mer som jag föreställer mig att upplåningen hittills icke
åstadkommit några av de ogynnsamma verkningar, som kunna tänkas
följa av ell alltför stor upplånin~g.
Här uppställer sig naturligtvis frågan: finns det inte någon gräns
för vad man verkligen kan låna upp av folks inkomster, således av
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verkliga sparmedel? Jo, det är klart att det finns elI sådan. Jag vin
inte säga at~ det följande är annat än ett rent praktiskt argument. Om
man säger, att det är omöjligt att i ett samhälle som det svenska låna
upp flera miljarder av verkliga inkomster, betyder det ju, att om vi
skulle bli tvungna till inkallelser i flerdubbelt större omfattning än
för närvarande, skulle vi vara utlämnade till de inflatoriska effekterna.
Det är mycket möjligt att det förhåller sig så, men man skall ändå ha
mycket starka skäl för att påstå, att det icke är möjligt att komma
fram på det sättet, att man förmår folk att lämna ifrån sig av sina
inkomster lika mycket som staten ökar sina utgifter. Huruvida diet är
möjligt på den frivilliga vägen, är en annan fråga. I vilken utsträckning man bör gå skattevägen eller den obligatoriska utlåningens väg,'
vilket ju för ögonblicket blir detsamma, eftersom det är en tvångsuttagning, och hur långt man l{an komma på den frivilliga vägen, det
vågar jag inte uttala mig om. Jag tror att man på den punkten får
pröva sig fram.
Då jag alltså menar att finanspolitiken åtminstone hittills, även om
man har begränsat beskattningen, icke behövt medföra några inflatoriska effekter, ställer man naturligtvis frågan: existerar då icke hela
detta problem? Jo, naturligtvis finns det, det är jag den siste att försöka dölja. Man skulle kunna säga, att hela frågan om riskerna för
en inflatorisk effekt av de ökade statsutgifterna och av hela vår ekonomiska politik ständigt och jämt har varit i tankarna. Vid själva
krigsutbrottet var ju den stora frågan egentligen, hur en prispolitik
som.tillät stegringar på grund av kostnadsökningar - alltså på grund
av importprisernas stegring, på grund av d·et förutsebara behovet av
ersättningsvaror o. s. v. - skulle kunna förbindas med en spärr emot
en dylik stegring, som icke vore framkallad av kostnadsökningar. Att
man under förra delen av kriget, eller åtminstone ganska snart efter
krigsutbrottet, fick det intrycket att problemet icke var så allvarligt,
sammanhängde uppenbarligen med att effekten av den starka ansvällningen av statsutgifterna och den ökning av nationalinkomsten, som
följde därmed, motvägdes aven depression inom vissa grenar av näringslivet. Vi hade ju en' minskad byggnadsverksamhet, och om balansell under första delen av kriget hölls, samman'hängde det alltså
med att den expansionistiska tendensen på det ena området motvägdes aven depressiv tendens på det andra. Däri har det naturligtvis
inträtt en förändring, som består i att sysselsättningen, på grund av
ersättningsproduktion och annat, så småningom har blivit bättre än
man vågade hoppas. Samtidigt som vi nu ha ökade inkomster på grund
av den ökade sysselsättningen, fortgår emellertid tillskottet av inkomster till följd av statsutgifterna, och i nuvarande läge ha vi alltså ett
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problem om effekten på priserna med utgångspunkt från inkomsterna
och efterfrågan, vilket vi icke hade tidigare. Man kan säga att denna
risk måste motvägas, och därom äro i år alla ense. Den måste motvägas genonl ett sparande, som gör att statens utgifter täckas med folks
verkliga inkomster och icke genom sådana pengar som annars icke
skulle ha blivit använda. Man kan ju vara ense om att det är önskvärt att de pengar som enskilda spara ihop av sina verkliga inkomster
användas till att teckna statslån, men det är tvivelaktigt om det från
·denna synpunkt är samma värde med de pengar som nu lämnas till
statslån från olika inrättningar, som kanske annars inte skulle använda pengarna.
Men även när man på detta sätt måste kräva uppmärksamhet för
ett ökat sparande, inställer sig naturligtvis omedelbart en fråga, sonl
man inte heller nu får glömma, nä.mligen om allt sparande v·erkligen
·har ett förnuftigt ändamål. Man får komma ihåg, att det fortfarande
inte är någon mening i att kräva att man skall spara på sådana varor
.som vi ha tillräcklig tillgång på. Om jag får lov att ännu en gång hänvisa till vår ordförande, vill jag erinra om att han i diskussio·nen under
krisen ständigt och jämt gjort det som jag tycker riktiga påpekandet,
.att det inte är något verkligt sparande att låta bli att använda produkter, som vi ha i tillräcklig m'ängd och som inte dra någon produktiv kraft från andra ting, varför ·det i grund och botten betyder att
man låter tillgångarna ligga oanvända, om man inte brukar dem. Jag
kan inte se att det vore önskvärt, även om det vore möjligt, att man
spa.rade på den begränsade mängd av livsmedel, som det svenska folkhushållet frambringar, icke minst därför att det troligen skulle medföra en sådan sänkning av folkets produktiva förmåga, om man verkligen tvingade det till sådana uppoffringar, att det över huvud taget
icke finnes någon förnuftig motivering därför.
Jag skulle också vilja säga, att det icke heller under alla förhållanden
är klokt att spara exempelvis på investeringar i nuvarande läge. Om
det är möjligt att få i gång ett lbostadsbyggande, tror jag inte att ·ett .
sparande därvidlag skulle hålla tillbaka prisstegringen utan tvärtom,
eftersom knapphetsfaktorn är av sådan betydelse.
l\len om man sålunda är överens om att icke allt sparande är förnuftigt och å andra sidan ett sparande i tillräcklig omfattning är nödvändigt, så blir just frågan: hur mycket skall man egentligen tänka
sig att svenska folket behöver spara i denna tid för att möta dels de
krav, som staten ställer till följd av den stora militära beredskapen,
och dels naturligtvis näringslivets krav på tillräckliga investeringarP
På den punkten får jag erkänna att det för mig själv egentligen ar
mycket oklart, om det är ett ökat sparande som behövs. Om jag får
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gripa tillbaka till vad jag nämnde om att försvarsutgifterna i grund
och botten innebära en annan inriktning av folks efterfrågan än den
som vi ha under fredstid, så skulle ju resultatet närmast bli det, att
lika mycket som vi behövde tidigare för att hålla vid makt hela var
produktiva apparat väsentligen för civila ändamål, lika mycket behöva vi spara nu, men visserligen med en annan fördelning av dessa
resurser mellan civila och militära ändamål. I själva övergången från
civil till militär produktion förefaller det mig inte ligga någon direkt
anledning till att sparandet skulle behöva bli större än om det vore
mera inriktat på civil produktion. På den punkten är jag emellertid
mycket villig att ta all den lärdom jag kan få av d,em som vilja göra
inlägg i diskussionen.
Jag kommer då fram till den punkt, där ett ökat sparande ibehövsökat i betydelsen aven större kvot än förut. Det är när jag ser på utvecklingen av inkomsterna. Man skulle kanske kunna belysa saken
genom att tänka sig ett helt annat läge än det vi nu ha. Det ligger ju
inte utanför det tänkbaras gräns, att vi kunnat få samma utveckling
i fråga om vår avspärrning från världsmarknaden utan att behovet av
militära anstalter hade varit detsamma som nu. Om alltså vart näringsliv fått arbeta under samma ogynnsamma yttre förhållanden som
nu, med avspärrning o. s. v., men det av olika anledningar icke inom
landet självt förekommit något behov av upprustning eller mobilisering, förmodar jag att samma faktorer som vi haft nu skulle ha verkat
dämpande på den enskilda företagsamheten. Vi hade då stått in.för en
kris med bristande investeringar, och jag förmodar att man skulle ha
försökt fylla det stora hål, som sålunda uppkommit, genom offentliga
arbeten. I själva verket är det ju vad vi ha gjort; hela den militära
upprustningen liksom inkallelserna är ju i grund och botten ingenting
annat än ett slags offentliga arbeten, som visserligen inte, ge så stort tillskott till den civila förbrukningen. I ett sådant läge, som jag talade onl,
skulle nlan väl ,ha fått skaff,a medel på sammia sätt medJ skatter, m·ed
lån och möjligen med någon kreditexpansion. Jag kan inte se att det
då nödvändigtvis hade il1trätt något beho,v av ett extra sparande, ntal1
det hade väl varit tillräckligt, onl man kunnat hålla sparandet vid
samma nivå som tidigare. I-Iär förutsättes nämligen, att med avspärrning icke följt den stegring av folks inkomster i pengar, som nu är ett
faktum. Det är väl med denna stegring, som det egentliga problemet'
här sammanhänger.
Hur stegringen av folks inkolTIster i pengar skall förklaras, veta ni
alla. Det har diskuterats mycket huruvida en sådan stegring kunnat förebyggas. om man vill se saken historiskt, tror jag att den var
praktiskt taget ofrånkomlig. Vid genolngången av utgiftsökningarna
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nämnde jag att statstjänarna hade en garanterad lönekompensation
på 75 procent intill dess indextalet stigit till 120, då de sålunda skulle
få 15 procent tillägg på lönen. Jag skulle inte tro, att någon vågat
föreslå en rubbning av denna bestämm·else. En sådan kompensation
med 75 procent lämnades alltså under hösten 1939, och den tillämpades, då uppgörelserna på den öppna arbetsmark:naden träffades för år
1940. Jag skulle också tro, att det var oundvikligt att gå samma väg
på den öppna arbetsmarknaden. När man sedan på hösten 1940 resonerade om hur det skulle bli med lönerna under 1941, hade vi haft
missväxten 1940. Vi träffade en uppgörelse med jordbrukarna, vilken
hade till syfte att kompensera dem, men icke fullt utan endast i be~
gränsad utsträckning. Priserna höjdes, och höjningen var ju mycket
stark. Emellertid visade det sig att uppgörelsen icke ledde till en blott
begränsad kompensation, utan det befanns vid årets slut att jordbrukarna få,tt full kompensation för prisstegringen, och det· var sålunda
detta faktum man hade att räkna med, när man vid slutet av året
förhandlade om lönetilläggen under 1941. Man beslöt ändock på hösten 1940, att kompensation icke skulle utgå med 75 procent utan med
50 procent. Det är alltså ·denna 50-procentiga kompensation som bildar
bakgrunden för missnöjet med de starkt stegrade' jordbrukspriserna,
vilka ju faktiskt inneburit en fullständig kompensation för jordbrul~arna under året 1940/41.
Ingen kunde i förväg exakt beräkna, hur det skulle bli med skörden
och vilka priser jordbrukarna alltså skulle ha. Om man velat undvika
en felräkning, kunde man ha kommit ifrån denna svårigllet genom att
träffa en uppgörelse, SOlU höll sig vid ett minimum med en clearing
efteråt. Men var och en vet hur svårt detta är. Jag behöver bara hänvisa till hur det i förväg höjes krav på att man redan nu skall avgöra
vilka priser på jordbruksprodukter som skola betalas för nästa skörd.
Vi ha alltså att här väga mot varandra kravet på en begränsning av
inkomsterna och kravet från produktionssidan på att man skall trygga
säl~Ta priser i förväg för att skaffa tillräcklig stimulans åt jordbruket
liksom i viss mån åt andra näringsgrenar.
Alla dessa faktorer tillsammans ha gjort det ofrånkomligt, att vi ha
fått dessa försök till en kompensation både för den ena gruppen ocli
för den andra, vilket visserligen har lett till en trappstege, där den ena
gruppens kompensation med nödvändighet medfört krav från den
andra och där, sedan väl inkomsterna ha ökats på ett visst håll, man
har fortsatt med kompensation på ett annat håll. Att man kunnat
--------~hålla,komp-ensation~~~passmycket_som man gjort~llajag
för min del tro icke minst är en följd av att vi i vårt land haft stora
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befolkningslager med en mycket klarare insikt om de ekonomiska
sammanhangen än man kanske för tjugu år sedan skulle ha väntat.
Men det faktum att på detta sätt inkomsterna h'a stigit ger naturligtvis anledning att ställa frågan, om icke ett slags utökat sparande,
jag skulle nästan vilja säga översparande, kan anses vara motiverat i
nuvarande läge, helt enkelt därför att denna inkomstökning är ett led
i en snabb kumulativ process, där man kan räkna med att den ökade
efterfrågan på grund av denna höjning av inkomsten i pengar leder
till stegrade priser eller i alla händelser åtminstone ökade produktionskostnader, som i sin tur leda till stegrade priser i den gamla cirkeln.
För att kunna sterilisera denna inkomstökning eller i varje fall hindra
den från att få kumulativa verkningar behöver man möjligen kräva
ett sparande, som icke blott täcker vad som behö,vs till statens utgifter
och vad som det enskilda näringslivet behöver för nödvändiga investeringar, utan också någonting därutöver. Detta är ju endast en utveckling aven tankegång som ofta framförts under konjunkturdiskussionen, nämligen att man under s. k. goda tider, uppgångstider,
även vid stigande priser bö~;· så att säga kräva en överbalansering av
budgeten och ett översparande, som sedan kan komma att göra sin
tjänst vid en följande depression.
Med denna sista punkt är jag framme vid slutet. Vi kunn'a alla varå
ense om att vi måste se till, att statens utgifter kunna täckas med
verkliga inkomster; med verkliga inkomster menar jag här icke blott
skatteinkomster utan inkomster som äro en del av medborgarnas inkomster, icke beroende på kreditexpansion. Det är möjligt att man i
den agitation, som måste bedrivas fö~r att få ett såd·ant resultat, också
kan föra in det elementet, att det icke skadar om folk sparar och staten kan låna, eller över huvud taget att folk sparar pengar utöver vad
som för ögonblicket är nödvändigt för statsutgifterna eller för den enskilda investeringsverksamheten. Huruvida detta kan ske enbart på
den frivilliga vägen, skall jag lämna därhän. Hur man bör göra avvägningen mellan vad som skall' tagas ut i skatter, eventuellt genom
obligatoriska lån och genom frivilliga lån, kan man icke i förväg avgö,ra. Där får mlan pröv.a sig fram, liksom vi gjort hlittilis. Vad som i
detta fall är behövligt är 'Så mycken klarhet som över huvud taget
kan erhållas rörande alla dessa ting. Ty hur begränsat värde man än
må tillskriva människornas förnuftiga överväganden i detta läge, skulle
jag tro att en klar insikt om de ekonomiska samman-hangen gör det
lättare för resonligheten att göra sig gällande, och i nuvarande läge är
det icke minst resonlighet från de olika samhällsgruppernas sida som
behövs. Det gäller ju, det måste var och en h'a klart för sig, att avväga
vad man skall begära av den ena samhällsgruppen och av den andra,
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och i ett sådant läge kommer man icke till ett rimligt resultat, om det
icke finnes tillräckligt av fönnåga hos de olika grupperna att tänka sig
in il varandras läge. Det är det enda, som kan skapa ett visst mått av
objektivitet i synen både på sina egna. intressen och på andras.
Utom en så stor klarhet som möjligt över de ekonomiska sammanhangen och utom denna resonlighet finns det till sist en sak, so'm man
kanske också skulle kunna önska, nämligen att vi även i vårt land, .
fastän vi leva på sidall om dö·den och förstörelsen, skulle kunna.få en
liten del av samma känsla som man säkert får lära sig hos de folk,
som icke veta hur det skall gå för dem nästa dag, nästa vecka. Det är
den känslan, att man väl måste ha vad som behövs för livets nödtorft, inte bara för att' leva utan också för att kunna leva ett farligt
och heroiskt liv, men att vad därutöver är till sist visserligen inte är
av ondo, men ändå hör till de världsliga ting, som man enligt skriftens
ord bör bruka, som brukade man dem icke. Jag tror att under vissa
förhållanden kan en sådan känsla växa fram, att vad vi alla behöva
är det som är nödvändigt för att leva, men det som går därutöver kan
man, om det gäller, avstå ifrån, och om det finns tillräckligt mycket av
den känslan hos ett folk, tror jag att det kan med sinnesro se framtiden
till mötes, även om denna framtid skulle innebära ytterligare år av be-o
kymmer både för den enskilda hush.ållningen och för den allmänna.
Härefter yttrade sig:
Professor Bli Ohlin: Å föreningens vägnar Iber jag att till statsrådet WigIorss få framföra ·ett hjärtligt tack för hans som alltid klargörande och intresseväckande framställning.
Finansministern uttalade bland annat, att det är lättare att komma
fram, om man inte försöker artt få allt på en gång utan tar det steg för
steg. Det är ju inte utan, att många här, som både beundrat och kanske
i någon mån också fruktat finansministerns stora skicklighet i detta avseende, skulle önska veta, i vad mån finansministern all,tjämt är på
marsch. Man kan väl säga, att finansministern i kväll har i sitt anrförande
visat, vilken mästare han är i att gå steg för steg vid behandlingen av ett
mycket invecklat problem och på så särtt göra det mycket lättare för
åhöraren att följa hans fram-ställning. Finansministern förenar ju i sin
person icke blott den statsfinansielle experten oeh nationalekonomen utan
även pedagogen och politikern. Vi ha i kväll beundrat det utomordentliga
sätt, på vilket ·han låtit alla dessa eg'enskaper komma till sin rätt. Han
bidrar utan tvivel på ett mycket framstående sätt till ett uppklarande
av de allmänna föreställningarna på detta område. Man vill väl icke minst
inom denna förening gärna tro att dylik verksamhet spelar en roll för
den riktning, som politiken till slut får.
Jag ber att ännu en gång få tacka finansministern för att ,han väljer
----------~N~~at_ionatek_onomiska_förenirrgen-snm-ettav de många fora, dar han bedriver ,denna för vårt lan·d så betydelsefulla verksamhet.
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Dr Harald Nordenson: Jag :har inte Jbegä:vt ordet, men inför ordförandens
mycket kategoriska uppmaning och stränga blick finner jag mig föranlåten
att här ta till orda. Jag gör det icke utan tvekan, ty då jag för kort tid sedan
framfört mina synpunkter inför ett annat forum, kan det lätt bli en upprepning. Å andra sidan kan emellertid åtskilligt, 'SOlll har berörts här i
kväll, måhända förtjäna att något närmare belysas. Det finns även len del
andra synpunkter, som ha kommit fram under disku'ssionen i övrigt, som
jag gärna skulle vilja något uppehålla mig vid.
Finansministern framhöll, att det karakteristiska för detta års budget är
fördeh ingen mellan ordinära och extraordinära utgifter, skapandet aven
»normal» budget, på vilken finansministern ställt kravet, att utgifterna
borde täckas med verkliga inkJomster. Finansministern framhöll också, att
det vid ,bedömningen om utgifterna vore att betrakta som normala eller
extraordinära ju kunde råda delade meningar, och det skulle jag för min
del vilja understryka. Det har påpekats förut, bland andra av aftonens ordförande, att man beträffande en del mycket .stora utgiftsposter kan hysa
starkt delade meningar huruvida utgifterna i fråga äro att betrakta som
normala eller betingade av krig och andra tillfällig,a förhållanden. Jag skall
ta ett exempel, som jag tror nämndes i remissdebatten. Man kan ifrågasätta, huruvida verkligen förmalningsbidraget, som nu motiveras av de
ogynnsamma skördeförhållandena, skulle kunna tagas bort, även om skördeförhållandena bleve något bättre, medan däremot matfettssubventionen,
vilken av finansministern har betraktats såsom en normal utgift, ju rimligtvis borde kunna försvinna, om vi få fredliga förhåll/anden och därmed
tillgång till billigare fettvaror för de breda lagren. Avvägningen är med
andra ord i viss mån godtycklig. Det är icke så alldeles självklart, att
verkligen denna normalbudget bör stanna just vid· den siffra, som finans-.
ministern har kommit till, och därför är det inte heller så aildeles självklart, att detta belopp på 2.3251 miljoner kronor verkligen bör tagas ut i
direkta skatter. Det är emellertid ganska viktigt att komma till ett riktigt
bedömande av hur långt vi böra gå i fråga om att uttaga medel av skattedragarna~ Det har lyc-kats finanslministern att pressa ned det resterande
beloppet genom att anlita en del indirekta skattekällor, men som vi veta
är den slutliga bristen 70 miljoner kronor, och finansministern har, som
hari säger, provisoriskt föreslagit, att den skall i täckas genom en ökning av
värnskatten. Jag tycker att ordet provisoriskt är alldeles särskilt skrämmande, ty vi veta, att om -en sak kommer till provisoriskt, ·får man nästan
aldrig bort den. Det hade nästan varit bättre, om det icke sagts, att detta
skulle vara provisoriskt, ty det verkar som ett löfte, att det 'Skall stå kvar i
alla tider. (Munterhet.)
Då kommer man till frågan: hur kommer denna direkta skatteökning
att verka? Från näringslivets sida ,måste man resa mycket allvarliga betänkligheter. Vi ha den uppfattningen, att den direkta skatten har nått en
sådan höjd, att den verkligen är allvarligt betungande för produktionen,
och latt en höjning måste verka starkt dämpande. Här har redan förut
framhållits den verkan, som de höga skatterna måste ha på nyproduktionen. Vi äro i det läget, att vi äro avstängda från en mängd varor. Vi måste
åstadkomm·a ersättningsvaror och därvid möta utomordentliga svårig'heter,
särskilt när man skall kalkylera. Med den höjd -som skattebördan har nått
är skatteutgiften en av de mest betungande, och det uppstår en utomor-
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dentlig svårighet, när IDan ,inte "ens vet med vilka: skatter man i'framtiden
bör räkna. Detta måste verka starkt· återhållande, när det' gäller att företaga sig någonting. Jag 'kan inte underlåta att ·återigen betona, att närings-livet måste framställa ett .mycket allvarligt krav på att få en stabilisering
av skatterna.
Jag vill erinra om att i våras, när· det gällde att ·slutgiltigt fastställa
budgeten :för innevarande år' och det förelåg. en mycket stor brist, drog sig
även 'finans'ministern för en höjning av skatten och hänvisade till att man
i varje fall måste vidtaga en grundlig omläggning av skattefördelningen;
'Om man ville ytterligare' höja skatterna. Under sadana förhållanden 'måste
'det förefalla betänkligt att nu gå vidare.'Jag kan för min del icke godtaga
den nu verkställda uppdelningen av budgeten som ett absolut ·kategoriskt
bud för oss, 'att fullständigt täcka »normah>-budgeten med direkta inkomster. Jag skulle vilja beteckna »normah>-budgeten som en mycket allvar~
lig varnings- och stoppsignal för -våra utgifter och som en riktpunkt för
,budgetbalanseringen, men jag kan som sagt inte acceptera den som något
'kategoriskt påbud, att just här går gränsen och just detta belopp måste
ovillkorligen tagas ut i direkta skatter. Jag tror att vi riskera att pålägga
'näringslivet" en börda, som kom·mer att ogynnsamt återverka på produktio~
nen samt 'därmed på vår försörjning och icke minst på sysselsättnings- ,
graden~

Finansministern berörde några problem angående den verkan, som utgifter i olika fall iha med avseende på inflationsrisken.: Det är svåra problem; och j'ag känner mig knappast tillräckligt sakkunnig för att gå i~ på
dem och uttala någon bestämd mening, men eftersom även finansministern
var litet tveksam, kanske det kan vara mig tillåtet att göra några invändningar. Han framhöll, ,att om man 'gör en utgift exe:mpelvis för att ge ·h.ögre
löner' åt tjänstemän och täcker den genom skatter från an~ra medborgare,
så skulle detta i~ke innebära någon förändring av kqpkraften. I·~täl~et
för att den ene ger. ut pengarn·a ger deI;landre .ut dem, och' denn~ förä;ndring av inkomstfördelningen borde inte ha någon verkaJ;l. Jag vill ifråga~.ätta,
om det ändå: inte kan var~ en skillnad. 'Om vi tänk~ -pss, att ,medlen tagas
in genom skatter från vis~a medborgare och överl.ä:r;nnas till· an~~a, s~ är
det i detta fall ytterst sannolikt, för att int~ .säga alldeles säk~rt, att de
komm~a tt ges ut, l1ledan de, pm de bli kvar· hos dem som ursprungligen
,haft dem, kanske skulle sparas och icke konsumeras, sålunda i~ke bidra till
den ökade köpkraften samt följaktligen icke verka inflatoriskt. Det före~
faller mig,- som om det i vissa fall icke är likgiltigt vem. som har .pengarna.
En helt annan sa·k är, 'att det .kan vara nödvändigt att lämna ifrågavarande
samhällsgrupp~r en viss lönekompensation, men j'ag kap. inte finna att en.bart det förh~llandet, att man '~äcker denna utgift direkt med skatter,
verkligen skall leda till samma resultat ur inflatorisk synpunkt.
Finansministern vår vidare inne på frågan. om våra lånemöjligheter och
menade där, att de väl i själva verket äro mycket större än vad, vi' i allmänhet göra gällande, och att, om vi komma i ett kritiskt läge ~ jag
förmodar han menade, om vi rent av komma i krig - skulle vi behöva låna
ofantligt mycket större belopp och även det skulle gå. Men när man tålar
om våra begränsade lånemöjligheter, tänke'r man väl på de förhållanden,
som normalt råda. Man brukar räkna med att vi normalt s'para omkring'2
miljarder om året, 'och att detta är vad som står till buds' för lånemark2-
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naden. Om vi nu skulle behöva låna mer, vilket vi också med all sannolikhet behöva, och detta sker i form av statslån, så berövas näringslivet i
viss mån sina lånemöjligheter. Man suger upp medel från näringslivet, i
första hand de medel som borde gå till investering samt vidare sådana medel som frigöras ur lagren. Till sist måste detta naturligtvis medföra en
väsentlig sänkning av levnadsstandarden. Vad som har skett i den vägen
i andra länder är väl helt enkelt rutt man har pressat ut i -form av lån och
skatter enorma belopp genom att trycka ned standarden på ett sätt som
ännu icke på någon punkt haft någon motsvarighet här i vårt land. När
man talar om begränsade lånemöjligheter hos oss, utgår man från ett bibehållande något så när av de nuvarande förhållandena i fråga om produktion och levnadsstandard. Ett ytterligare upplånande innebär sålunda dels
att man tar bort medel från produ.ktionen och dels att man ·väs.entligt sänker levnadsstandarden.
Finansministern var inne på att det inte skulle ha så stor betydelse, om
de upplånade medlen gå till militär produktion eller till civil produktion.
Men när de gå till militär produktion, innebär det på sätt och vis en kapitalförbrukning, nämligen i den meningen att de värden vi då ,få icke innebära någon som helst Iförbättring av vår produktionsapparat. De medel
som vi använda till att förbättra vår produktionsapparat få vi åtminstone
på lång sikt tillbaka i form av bättre och billigare varor för konsumtionen.
Jag kan inte komma ifrån att .det finns en väsentlig skillnad i verkningarna
aven investering i den ena och den andra riktningen.
Vad upplåningen bet~äffar framhöll inledaren, att det är nödvändigt för
oss att kunna upplåna de nödiga medlen och att vi måste låna staten mer
än vit und·er vanliga förhållanden anse oss kunna avstå. Upplåningen har
med andra ord blivit ett utomordentligt centralt problem i vårt lands
finanspolitik. Vi behöva väl för närvaran·de upplåna något över 2 miljarder
per år, och om vi se detta i belysning av den siffra jag nyss nämnde, eller
att vårt vanliga sparande uppgår till 2 miljarder, finna vi hur enormt
stort lånebehovet är. Man kan inte värja sig för den känslan, att vår upp..
låningspolitik här i ,Sverige inte 'har bedrivits fullt så effektivt och planmässigt, som öns-kligt vore. Vi .ha ju vid vissa tillfällen gått ut med stora
lån, som: utbjudits med en stor reklamapparat. Detta har visat sig vara
effektivt, men det har nog också i många fall varit en ganska dyrbar upplåning. Det har exempelvis påpekats, att de allra minsta valörerna på sparobligationer medfört en kostnad, som icke stått i någon som helst rimlig
proportion till vad de inbringa till staten, i det kostnaderna påstås ha gått
upp ända till 10 procent. Jag kan inte säga, om detta är riktigt, men att
kostnaden "här är mycket väsentlig, torde vara obestridligt. Vi kunna med
tillfredsställelse konstatera att lånen i stort sett gått bra, men ju mera
marknaden anstränges, dess angelägnare är det att denna upplåningsverksamhet bedri~es planmässigt. Därvidlag tror jag, att vi ha anledning att
något ta efter de förebilder, som finnas i utlandet. Där har man 'Som bekant lagt upp en kontinuerlig upplåning och man har utbjudit flera olika
former av lån. Genom den kontinuerliga 'upplåningen :har man bättre kunnat avpassa både lånens löptid och räntan efter spararens behov. Jag tror
att det skulle finnas skäl att taga i allvarligt övervägande, huruvida icke
staten borde bjuda allmänheten en permanent möjlighet till tecknande av
lån, exempelvis mycket långfristiga lån, som kunde utbjuda;s till stora spar-
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institutioner som försäkringsbolag och kassor samt även i viss mån banker,
mellanfristiga lån med något lägre ränta, lämpliga delvis för bankerna och
kanske i vissa fall för industrin, samt slutligen kortfristiga lån - jag tänker då på två eller tre år ~ som skulle kunna suga 'UPP de sparmedel som
industrin för närvarande har till förfogande genom att lagren i så stor utsträckning frigjorts, medel som man för närvarande i många fall inte kan
investera, men som m'an med all sannolikhet kommer att vara i behov av
om två eller tre år, när vi hoppas kriget skall vara slut och vi på nytt
kunna skaffa in varor. Jag tror det är angeläget, att vi för framtiden slå in
på den vägen, att vi bereda spararna bekvämare möjligheter att placera
sina pengar och att vi därvid tillämpa ett kontinuerligt förfarande, så att
icke upplåningen ständigt skall (behöva ske i form av tillfälliga lån med den
stora och besvärliga apparat och med den obestridliga störning av kapitalmarknaden som de innebära, då ju den övriga upplåningen praktiskt taget
måste helt upphöra.
Behovet aven större planmässighet vid upplåningen tror jag är ännu
mer markerad, när man kommer till uppsugandet a v de små sparmedlen.
Där ha vi gått in för sparobligationer, även om det endast varit mer till..
fälligt. I utland~t har man lagt upp en mycket systematisk plan fö'r penninguppsugandet. Jag skall nämna några av de olika medel, varmed man
försökt komma åt de' små spararnas pengar. Man har utbjudit premieobligationer och sparobligationer samt en kombination av spar- och premieobligationer. Man har organiserat ett sparande, som tar sikte på 'att anskaffa vissa konsumtionsförnödenheter, bilar, sportstugor o. s. v., efter
kriget, ,det vill med andra ord säga att vederbörande binder" sina medel
till att uttagas för ett visst ändamål först sedan kriget upphört och det
finns möjligheter för staten att betala igen dem. Man medger skattelindringar för medel som bindas på längre tid, och slutligen har man infört en
anordning med förtidsbetalning av skatter mot räntebärande certifikat.
Jag tror det är alldeles nödvändigt att genom en sådan differentiering 'göra
det lockande för spararna att överlämna sina inedel åt staten. De böra få
en känsla av att detta sparande måste pågå utan avbrott, och" att det inte
räcker med att vid varje försvarslån kanske köpa sig en obligation på 20
kronor och så tycka, att nian därmed har gjort sitt. Sparandet måste pågå
året runt. Det tror jag inte man kan övertyga de breda lagren om med
mindre än att man på detta sätt ger dem en permanent möjlighet att överlämna sina pengar.
Men detta kräver en ganska stor apparat och självfallet även ett visst
samarbete, icke minst mellan de statliga myndigheterna och privata institutioner. Jag tror det vore mycket viktigt att etablera ett "samarbete mel~
lan riksgäldsfullmäktige och våra sparbanker samt eventuellt våra affärsbanker. Det har också framförts förslag därom från sparbankernas sida, och
på det hållet finns det alltså en villighet att medverka.
Men ,därmed är jag inne på 'hela. problemet om vår finansiella politik.
När man ser utvecklingen under de senare åren, kan man inte värja sig för
den ,känslan att det framträder ett visst drag av planlöshet och en viss
benägeooet att komma för sent. Jag är fullt beredd att medgiva, att de problem, inför vilka vår finansledning har ställts, ha varit 'utomordentligt stora
och utomordentligt svåra samt att man därför icke får vara för skarp i sin
kritik, men jag har en känsla av att redan från början, när kriget bröt ut
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på hösten 1939, kom vår finanspolitik en -liten smula på', efterk'älken i den'
hastiga utvecklingen.
Jag vill- ta· ett par exen1peI. På hösten 1939 gällde' ·det att så fort som
möjligt komma i: gång med att skaffa ökade inkomster, och det framlades
en rad .olika skatteförslag. Det var förslag om skatter på olika varor:
tobak, sprit, kaffe, bensin och socker. Man gick på två olika linjer~ Beträffande tobaken gjorde 'man en enhetlig skatt, medan man' för de andra
varorna.' försökte ,få till stånd en differentiering ,av skatten nied hänsyn till
det ändamål, vartill varan skulle begagnas. 'Jag tror det 'var att ta på sig
en alldeles orimligt svår uppgift. Att införa differentierade indirekta skatter hör. väl .till de a11ra beSVärligaste problenien~ och. jag tror att det var
olyc~li-gt, att man försökte sig på ,detta under brinnande krig.' Det visade sig
också; att medan den enhetliga tobaksskatten .kunde genomföras med beslut
i riksdagen.' tre,,~ fyra dagat effer det,' propositionen avlämnats 1 droga de
andra ,frågorna ett par månader, och i flera fall gick det; inte att genomföra·
fönshigen., Men därmed kOln,. synes det mig, i viss mån' vår politik .litet på
efterkälken.. D'etta kom till uttry.ck däri; att .flera av de lagförslag; som ·detvar nödvändigt att' genomföra, framlades jämförelsevis ,sent. Jag erinrar
om ~tt krigskonjunkturbeskattningen j: samtliga -falt har; kommit mycket
sent~ Krigskonjunkturskatten för 1939 beslutades' .vjd ,urtiman 19'40, och
krigskonjrinkturskattenför 1940 kom ,rätt s~nt ·1941, då man i allmänhet
redan hade gjort sina b·oksliIt. När man sedan fick. se, skattelagen, fann man
att denvar.skriven 'så att-man kanske egentligen.borde ha'gjort sitt bo'k~
slut .på 'helt a'nnat sätt, ,men,;det 'kunde man'ju då inte göra om. (M'utlter~:
het.) Ja, det·kanske var meningen~ den möjligheten har.jag,inte tänkt på~
Jag har verkligen -utgått från att man vid uppgörandet lav:,boikslutetrimligen bör ha reda på hur." skatterna. skola drabba företaget. Jag tror att
dessa förseningar innebära en 'ganska allvarlig oläge'nhet, icke minst ur den
synpunkten att det är angeläget, exempelvis nä~ m,an inför en kaffeskatt, att
den komm'er i tillämpning så fort som möjligt~ ·så att inte folk hinner göra
.,
stora inköp till det lägre priset. . .
, ·Dessa förhållanden h,a lett mig till den tanken, att vi ,för 'närvarande ha
ettbehoy att få' vår finanspolitik mera systematiskt planerad och samordnad.' Det är någonting otillfredsställande -i att de olika leden här, valutans
handlägga-nde av riksbanken, upplåningens handläggande av' riksgäldskon-,
toret och priskontrollens handläggande av priskontrollnämnden, faktiskt icke
ha den konta'kt och den samveMan som Ide borde ha. D.et har till och med
sagts .mig'~ jag vet inte om det är riktigt ---- att riksgäldsfullmäktige inte
en gång hållas a jour beträffande behovet av lån, utan de gå omkring och:
fundera omd'et behövs pengar, och 'så plötsligt säga de: »Nu ,behöver
finansministern pengar, och vi få sätta i gång med ett lån.» Jag skulle därför vilja. allvarligt fråga, om man: inte här borde vidtaga någva åtgärder.
Jag tror att finansministern har mycket stora förutsättningar att göra det,
och han har själv förut visat på den väg, som jag tror det skulle vare
möjligt ,att beträda.
Man kan naturligtvis säga att detta .skulle kunna ordnas genom en OID-·
läggning av de' in'stitutioner· som handhava dessa frågor, närmast riks~
banksfullinäktige och riksgäldskontoret. Men för att få en ändring i deras
a~betsformer'och eventuellt deras sammansättning fordras ju en grundlagsändring, och det är som vi veta en mycket lång historia.. Därför frågar man
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sig: skulle in~e, något kunna gÖ'ras nu? Då ,kömmer man just till att vi skulle
kunna gå en väg, SO~ ·finåns.ministern sjålv tidigare anvisat, nämligen att,
skapa en form för överläggningar mellan statsmakt~rna och näringslivets
representanter.. Redap. under förra kriget - 1918 ~ hade vi ett ekonomiskt,
råd, där ;man sammanförde representanter för vissa institutioner med· re-o
presentanter för. näringsliyet; efter vad jag, vill minna~ under finansminis~,
terns ledning~ Den. .n,uvarand.e fi~ansministern. tog upp den tanken .1933.
0eh tillsatte då ett valut~J;åd särskilt med hänsyn till de· vid den tide~
aktuella valutaproblemen., Jag har för .mig att detta v~Jut~r~d fungerad,e' .
ännu våren 1937, ·när vi hade upP,e frågan ·om att. kasta loss från pund~t,
oc:h jag vill minnas att valutarådet då. avgav, någon d~klarati<;>n. Jag tror
att en sådan åtg~rd fQr närvarallde:skull~ vara .av stor betyqelse. Därige.nom skulle man . kun~a.'skapa större' :qlöjl~g,het,et .~t~· åstBJdkqJ;llma· en 'II1:era;
planmässig och därmed }{~n~k'~' även, en effektivare: finan~politik. '
Jag ti,llåtermigatt :rikta en .hemst~llan till f~na;n~ministern at,t upptaga
d~nna gamla tanke t~ll förny~t·övervägande., .
Fil. lic. Gustav Cederw~1: I statsrådet.Wigforss' fr~m~tällninghär i' aft~n
ingick ep. argumentation,. som jag skal~ be ,att ,få dröja litet ,vid., .
St~tsiådet Wigforss säger, att sådana stat~utgifter som ~isBa subyentio7.'
ner, förhöjningen avfolkp~nsione~na, för~öjningen av lönerna till statstjä~-:
stemän ~. 8. v. ic.ke verk~t, infla~oriskt, därför att de uppv~gts av motsvarande .,skattestegringar, och att de däJ1ör endast ~nneburit inkomstöver~
flyttningar. Bakom detta' sätt .att argumentera ligger en i och för:sig na7,
turligtvis ganska go~tycklig ·metod· att ställa vissa statsinkomster ~niot
vissa utgifter. ·M,an kan vända på argumenteringen och' ·endast räkna med
det ena ledet. Man kan ju mycket väl diskuter~ hur dessa utgifter verk~r
isolerade från skatteintäkterna, ty om ·~tatenhade givit ut 20 ell~r 50 eller'
100 miljoner kronor mindre för de>och, de ändamålen,. i form av förhöjning av folkpensionerna, i-form av 'förhöjning av tjänstemannaiönerna· elle~
i form av allmänna subventioner. vid livsmedelsinköp, så tror jag inte någon
i denna församling· inbillar sig att finansministern skulle ha tagit ut mindreskatter för det. Är, det på det s~ttet - och det förmodar jag va~ och en
måste gå med på inför de stora utgiftsöverskotten, som säkert vållat finans~
ministern' mera huvudbry' än någon annan, men som också bereda åtskilli~
ga andra mycken oro - 'så måste man säga sig, att vi få lov att betrakta
varje utgiftsökning isolerad. Olm den inte hade varit, hade vi haft så .och 'så
mycket - 20, 50 eller 100 miljoner kronor - mindre .budgetunderskott,
mindre bidrag till inkomstökningen för ~amhället somhellhet, mindre inkomster. för dem som fått desså lSubv·entioner eller ökade löner. Från den
utgångspunkten är det ju naturligt att de, som skulle önska nedbringa bud~
getunderskotten, också ta upp· frågan, om det inte är möjligt att ned-o
bringa en del av ,dessa utgifter, ,även om finansministern i vissa, sammanhang tycker om att kalla dem för inkomstövenflyttningar.
Men finansministern var inte alldeles nöjd med denna sin argumentation,
om jag .fattade honom rätt. Han gick vidare och frågade, hur öv,erflytt..
ningen verkade, och det var uppe~!barligen av stor vikt för honom att visa
upp, att de människor, som genom dessa utbetalningar,'fingo mera pengar,
inte kunde ställa till någon oreda med dem, inte kunde ge ut pengarna på
ett sådant sätt, att det verkade inflatoriskt. Han fäste särskilt stor vikt
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vid I1vsmedelskonsumtionen och nämnde, att 'ända ·upp till 90 procent av
den totala livsmedelsförbrukningen här i landet skull·e vara ransonerad och/
eller priskontrollerad. . Själva kortransoneringen uppgår enligt en annan
beräkning till 70 procent av liv.smedelskomsumtionen, men det är i själva
ve:r.ket bara en mindre del av den totala konsumtionen här i landet som
är ransonerad. Det beräknas ju, att vi före krig,et hade en nationalinkomst
pa 10 miljarder kronor, ett sparande på 2 miljarder kronor ooh en konsum~
tion på 8 miljarder kronor, varav säkert inte ens så mycket som 3 miljarder
k~nor gick till livsm.edelsutgifter för hus:hållen. Förutom livsmedlen var
ända till nyåret endast förbrukningen av tvål oeh tvättmedel underkastad
ransonering. Ransoneringen omfattade kanske på sin höjd 2 miljarder kronor av hela konsumtionen. Jag överdriver naturligtvis en smula i motsatt
riktning mot statsrådet Wigforss, om jag ställer siffran 2 miljarder kronor
i relation till den totala konsumtionen på cirka 8 miljarder kronor, men det
är alldeles' uppenbart att här har funnits mycket stora områden, 'där de
som ha fått inkomstökningar ~ jag utvidgar alltså resonemanget något i
förhållande till vad statsrådet Wigforss' resonemang i främsta rummet gällde' ~ ha kunnat använ,da dessa inkomstökningar.:
Frågan är då: på vad sätt verkar det, om ,folk får mera inkomster? Ja;g
kån ju i förbigående skjuta in," att de beräkningar, som ha gjorts, tyda på
att inkomsterna 1941 här i landet, om vi föra tillsammans alla inkomstgrupper, skulle ha varit bortåt 10 procent större än 1939. Hur verka såda'na inkomstö'kningar? Jo, de ha naturligtvis den inverkan, att de ,hålla
uppe konsumtionen eller höja priserna. Att man 'håller uppe konsumtionen
innebär under nuvarande förhållanden exempelvis att de,lager, som vi få
vara så rädda om, tömmas fortare än vad som annars skulle ,ha blivit fallet.
Men detta betyder också, att det uppkommer prisstegringar, som kanske
inte alltid kunna kontrolleras, även om priskontrollförfarandet successivt
utsträckes till allt större områden. Det betyder dessutom, i den mån förbrukningen på vissa viktiga områden är inskrän~t genom reglering, att man
får en konsumtionsinriktning mot mindre viktiga områden. Är där icke
någon priskontroll anordnad, kan man få en prisstegring som faktiskt verkar som en stimulans på produktionen på sådana mindre viktiga områden.
Det gjorde kanske inte så mycket ,under·tidigare skeden av 'kriget, då man
hade stor tillgång på arbetskraft, men, såsom också framskymtade i slutet
av ,statsrådet Wigforss' an/förande, situationen har j'u förändrats under
krigets lopp. Vi hade strax efter avspärrningens inträdande en viss arbetslöshet, men i dag är ju läget faktiskt det, att våra produktionsmöjligheter
äro mycket väsentligt utnyttjade. Arbetslösheten ~r ganska ringa, och det
föreligger ju på en del områden en uppenbar Ibrist på avbetskraft. Det är
tydligt att skogen, jordbruket, byggnadsverksamheten och en hel del andra
näringsgrenar skulle kunna taga i anspråk mera arbetskraft, oin den' fanns
att få. De skulle behöva den arbetskraft, som kanske nu användes på
mindre viktiga områden.
Jåg -undrar därför om det nu är lika befogat, som det kan ha varit under
tidigare skeden av kriget och i andra konjunktur.situationer, att varna för
en onödig sparsamhet på vissa områden. Det är klart att det inte tjänar
någonting till att inskrän:ka efterfrågan på biografbiljetter, om filmerna
ändå skola visas för salar, som kunde vara mera fullsatta, och det finns
naturligtvis andra områden, från vilka det inte går att överflytta produk.,
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tionsfaktorer. På sådana områden är det naturligtvis ingen mening att
åstadkomma en inskränkning av efterfrågan. Men i den situation, vari vi
nu befinna oss, få vi väl ändå försöka så mycket som möjligt inrikta oss på
en överflyttning av produktionsfaktorerna till de områden, som äro viktigast.
Vad man därför hel st skulle vilja höra från så auktoritativa håll som
statsrådet Wigforss representerar vore kanske mindre ett 'försök att bagatellisera de skadliga verkningar, som inkomsttillskott kunna få eller rättare sagt under nuvarande förhållanden otvivelaktigt få, utan ett ytterligare understrykande av de stora risker för prisutvecklingen, för penningvärdet och för den nationella effektiviteten, som uppstå genom ett system,
där de olika grupperna försöka förvärva sig och även i viss utsträckning
lyckas förvärva sig inkomsttillskott. Det gäller arbetarnas löner, det gäller
naturligtvis också jordbrukarnas inkomster, det gäller alla grupper i samhället. Lika viktigt som det är att understryka behovet av ökat sparande,
lika önskvärt tror jag det skulle vara att få auktoritativa uttalanden om
de risker som inkomststegringar av alla slag föra med sig.
1

Dr Karl HUdebrand: Dr Nordenson uppehöll sig så mycket vid statens
upplåning, att jag känt mig föranlåten att taga till orda..Jag kommer att
yttra mig mycket kort~
, Han tycktes ha fått för sig att riksgäldsfullmäktige äro några halvblind~
figiurer, som famlande gå omkring och höra sig för och 'Som då ibland säga:
~Nu behöver bestämt finansministern pengar, så det är bäst att vi gå ·ut
på lånemarknaden.» Jag ber att få intyga, att det inte är precis på det
sättet det går till. Jag kan försäkra att på den tid, då jag hade äran att
vara fullmäktiges ordförande, var det ett verkligt kontinuerligt samarbete
mellan finansdepartementet och riksgäldsfullmäktige. Det bestod bl. a.
däri, att ordföranden eller ordföranden och riksgäldsdirektören voro uppe
hos finansministern eller telefonledes stodo i förbindelse med honom/o Vid viktigare låneöverläggningar kom finansministern till riksgäldsfullmäktige och
deltog i diskussionen där och uttalade sin mening. Att det var rätt svårt
för finansdepartementet under den första delen av det nuvarande kriget att
riktigt in~ormera riksgäldsfullmä'ktige, sammanhängde med att finan'sdepartementet var beroende av de militära myndigheternas beräkningar, och
det var oändligt svårt att .få fram några totalsif,fror. Numera tror jag att
finansdepartementet,har fått ett bättre grepp på hela saken, och säkerligen
få även fullmäktige all deJ;]. information från finansdepartementet som kan
erfordras.
.
Dr Nordenson antydde, att man borde ha en mera kontinuerlig upplåning och att man borde u:ndvika folklånen med emissioner på en viss tid
samt att man i stället för den starka propaganda, som därvid har förekommit, så att säga skulle ha en lugnare takt. Ja, det kanske man kan komma
fram till någon gång, men jag tror inte alls att man för närvarande kan
tänka sig några permanenta folklån. Det är inte så, att jordbrukare av
olika slag, arbetare, tjänstemän o. s. v. ha något orimligt stort begär att få
lägga ned sina sparmedel i statsobligationer. De måste låras att göra det,
och det var just det första för.svarslånets uppgift att bryta isen och framskapa en sådan ändrad uppfattning. Men det är inte så lätt att få den ordentligt inarbetad. På en del håll var det åtskilliga personer, som mycket
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snart ',efteråt 'försökte' sälja sina inköpta obligationer och delvis 'också'verkligen gjorde det. ~an har sålunda ännu inte kommi~ längre än att man
behöver exempelvis dessa stora folkmöten, man behöver tävlingar mellan
'sova här
olika städer o.' s. v. för att väcka upp folk. Det är så många
i landet, och, de ~åste bli uppväckta. Jag tror att det för visso vore mycket
bra, om man :kunde slippa allt'detta. Jag tror dock att folkmötena haft en
my,cket st~r 'betydelse för att höja den fosterländska st~mningen i landet.
'Det ·tar nog lång tid, innan vi ,ihelt kunna slå in på den av dr Nordenson
rekomm'enderade vägen, och jag tror det vore mycket .farligt att nu genast
släppa emissionssyste.met vid folklånen.
.
E'n, annan sak är naturligtvis, om det- finns lediga pengar på grund av
lagerförsäljningar eller av andra a'hledningar, på grund av nedslaktning av
boskap o. dyl. I sådana fall kan nian förvisso tänka sig kontinuerliga möjligheter till placering i statslån' av olika slag.
.

som

Statsrådet E, Wigforss: Jag skall inte mycket förlänga diskussionen.
Det är alld,eles"klart, o'ch det tror j-ag framgick av vad jag yttrade förut,
att. det egentligen är mycket svårt att från allmän ekonomisk synpunkt
;motivera,' ått en ibu,dget' Ö\Tier ·huVlud taget skall vara balansera,q. Aiminstone
för ögonblicket spelar det naturligtvis 'ingen roll, om utgifterna täckas med
lån el~er om de täckas med skatter, under förutsättning att lånen komma
från samma källor som skatterna. Men: om man förutsätter, att de skatter
:som' t~gas ut minska konsumtionen, förefaller ,det mig 'naturligt, när man
~esonerar
"effekten av statliga utgifter, att fråga varifrån pengarna
komma.' Det är .ju ändå uppenbart att om jag flyttar över en ren konkret
o.m jag t. ex. har en större inkomst än ·min bror och jag köper
'nyttighet
'en kostym, som jag tycker att jag skulle kunna använda, men ger den åt
-honom ~ bör det inte ha någon inflatorisk effekt. Annars skulle jag h.a an,'vänt kostymen, och i den mån detta' är ett typiskt exempel på vad som
försiggår vid en inkomstöverflyttning, är det väl ändå rimligt att säga, att
d~t har sin betydelse att ~e, varifrån pengar~a komma.
,Nu "kan 'mån: naturligtvis säg~ ~' och d~t är väl 'det, som drCederwall
,å'~yftade '- 'att man får se. alla utgifter i ett sammanhang.' Jag' nämnde just,
att 'de pengar ·en familj får för att -köpa t. ex. livsmedel 'naturligtvis l~tta
f~Ii1iljens ekonomiska ställning och göra att de'n kan tävla 'om andra varor,
'som icke äro kontrollerade. Men då är' man framme vid frågan: vad är 'det
för, några varor dessa famIlj er kunna: .konkurrera ,om,' när de 'för ett barn
få 'kanske 40 kronor om året i' sådana ra,batter? Vi komma inte ifrån att
trots den beryktade höga levnapsstandarden är det inte bättre ställt än att
stora' mängder av d~t svenska folket helt enkelt inte kunna köpa ut hela ransonerna, trots att åtminstone medelklassen tycker att de äro små. Att 100
miljoner använda's till rabatter åt dessa allra sämst, ställda kategorier förefåller mig inte' vara något som man behöver ~låsa upp till en ,fråga om iIl;flation till följd av att dessa 100 miljoner, skulle flyttas över till områden,
på vilka dessa fa'miljer säkert inte tänka på att konkurrera med andra. In~
nan nian kall tala om, vad det är för fria' varor som 'dessa' familjer kunna
an~~nda pengarna till att konkurrera om, tror jag det är ri~tigt att säga;,
'att rabatterna inte spela någon roll i diskussionen om i~flatiönen. Då de
samlade livsmedelsutgifterna uppgå till 2 a 3 miljarder och .alla.·konsum~
tionsutgifter till 8 miljarder, förefaller det mig vara att tillskriva dessa 100
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miljoner en alltför stor betydelse, om man anser dem ha någon inflato'risk
,effekt. Men bortsett därifrån - och det ligger naturligtvis ibakom åtgärden
~ är denna överflyttning nödvändig alldeles oberoende av frågan' om inflationsrisken. I ett civiliserat samhälle kan man inte underlåta att göra en
öyerflyttning från dem, som ha någorlunda hyggliga inkomster, till dem,
som under prisstegringen inte kunna klara sig på sina gamla inkomster.
Argumenteringen i fråga om rabatterna g.äller ju även folkpensionerna; i
den mån som icke dessa alltid fyllts ut med hjälp av fattigvården.
Om jag sedan får gå över till dr Nordenson, så har jag en anknytning i
inkomstöverflyttningen. Det är alldeles riktigt" som han säger, att denna
överflyttning innebär, att man tar skatter från folk som annars skulle ha
använt åtminstone en del av pengarna till kapitalbildning i stället för till
konsumtion. Men med all Isannolikhet drabbar en mycket stor del av
skatteöknin.gen sam!hällsgrupper, för vilka den b,etyder en konsu'mtionsbegränsning. Då blir förhållandet detsamma som när man t. ex. har en allmän omsättningsskatt, som medför en viss minskning av den allmänna
konsumtionen, och sedan anv·änder en del av denna skatt till hjälp åt de
sämst ställda familjerna. Men i den mån skatten minskar möjligheten till
kapitalbildning på vissa håll, har den naturligtvis en effekt utöver omflyttningen, och då.kommer man fram till frågan, huruvida vi över huvud taget kunna få tillräckligt med sparmedel i samhället. Det är naturligtvis det
stora problemet: sparas det tillräekligt? Det är inte lätt att svara på denna
fråga, men man har svårt att tro att det råder brist på sparmedel, så länge
företagen placera pengar i statslån i stället för att använda dem till produktiva investeringar. Något som ·underlättat hela krigsfinansieringen är väl
just, att de civila investeringarna av många anledningar hållas nere, så att
om inte staten hade detta stora behoV' av upplåning skulle vi ha haft 'ett
utomordentligt överflöd på pengar, som över huvud taget inte kommit.till
n'ågon som 'helst användning.
:
Dr Nordenson var också inne på frågan om uppdelningen av budgeten.
Den skall jag inte ta upp på nytt. Det är uppenbart att det ligger ett visst
godtycke i att säga, att det och det är utgifter på längre sikt, som böra betraktas som' normala. Bland dessa utgifter finnas ju åtskilliga, som de flesta
skulle. önska', icke bleve bestående. Om krisens levnadskostnadsökning gåi"
tillbaka, skulle ju kristillägget till tjänstemännen bortfalla, lö"nerna kunna
gå ned, subventionerna minskas o. s. v. D'et är inte lätt att 'dra en riktig
gräns, men som jag sade i riksdagen äro förmalningsersättnillgen, arealtillläggen o. s. v. nära knutna vid den missväxt, som vi hafttvåJ år 'men som vi
alla hoppas inte skall behöva upprepas ett tredje, under det att däremot
inatfettsrabatterna sammanhänga med bristen på importerade råvaror fö'r
ma~garintillverkning och väl ändå alla m1åste räkna med att det .dröjer
längre, innan vi kunna fylla detta behov.
Men ser man på problemet som en enhetlig fråga om statens behov av
pengar och hur detta på bästa sätt skall täckas, så blir gränsen mellan bestående utgifter och extraordinära ,utgifter mera godtycklig. Då kan man
möjligen lika väl gå över gränsen, som jag tror att vår ordförande i kväll
har förordat, och täcka även en del av de extraordinära utgifterna med
skattemedel för att så att säga vara litet mera på den säkra sidan. Men om
man däremot icke täcker allt, som man anser vara bestående utgifter, med
3 -
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skattemedel, uppstår det en risk ur vad man kunde ·kalla finansiell-strategisk synpunkt. Alla krav på nya utgifter kunna lättare genomdrivas, om
man inte har det där visserligen mycket enkla kritstrecket, som man drar
för sig själv, att\vissa utgifter måste täckas med skatter.
Att över huvud taget finanspolitiken icke från krigets början kunnat
föras med full planmässigihet beror helt naturligt på att nlan iCJke kunnat
överblicka vilka utgifter som skulle behövas.
.
Det behöver inte tilläggas något till vad dr Hildebrand sagt. Det är nog
ett faktum att beräkningen av lånebehovet får ske i samarbete mellan riksgäldskontoret oeh finansdepartementet, men i detta fall är det nog riksgäldskontoret som har den säkrare överblicken, därför att riksgäldskontoret ser
saken kassamässigt. Finansdepartementet vet va,d som är beslutat i fråga
om den ena och andra sortens pengar, men hur mycket som verkligen tagits
ut av det 'ena eller andra slaget och hur mycket ·som flutit in i inkomster
håller man bättre reda på i riksgäldsk:ontoret, oeh därför märker' man där,
när behov av att låna nya pengar uppkommer. Ty därför att riksdagen
anslagit så och så många hundra miljoneJ;, som skola tagas av lånemedel,
finns ·det ingen anledning för riksgäldskontoret att låna upp dessa' medel
med detsamma. D:et lånar inte upp dem förrän det blir en sådan brist i
kassan, att man verkligen behöver låna. På denna punkt tror jag således
att det har funnits och fortfarande finnes tillräckligt samarbete.
Att däremot skatterna ha kommit utan överblick av vad ·det samlade
skattebehovet kunde bli är riktigt. Även om man kunnat det, hade det
inte tjänat något till att göra upp en plan för den beskattning som kunde
behövas under en viss tid, eftersom det ändå var klart, att man inte kunde
begära allt med detsamma. ~ärför har man tagit en sak först och en annan
sak sedan, allt eftersom ·de Iblivit färdiga, och i regel har man inte bland
skattebetalarna klagat över att skattehöjningarna kommit för sent. Jag är
mycket tacksam ,för att dr Nordenson i kväll uttalade, att skattehöjningarna borde ha kommit tidigare!
Dr Harald Nordenso·n: Jag beklagar mycket om dr Hildebrand uppfattat mitt yttrande ·så, att jag anser riksgäldsfullmäktige vara några »halvblinda figurer». Mitt uttalande föranleddes av att en ledamot av riksgäldsfullmäktige givit uttryck åt ganska allvarliga bekymmer att riksgäldsfullmäktige icke hade tillräcklig kontakt med andra myndigheter.
Jag beklagar ännu mer om dr Hildebrand skulle anse, 3)tt jag på något
sätt har underskattat vad ·han uträttat för folklånen. Jag vill uttryckligen
förklara, att jag anser det vara ·en utomordentlig prestation som utförts i
fråga om propagandan för dem. Jag tror att dr Hildebrand kan i hög grad
tillskriva sig äran av de goda resultat som ha vunnits. Men vad jag velat
framhålla är, att man enligt 'min mening bör allvarlig,t överväga andra låneformer, detta med anledning av att sådana använts- i de krigförande länderna
och där befunnits vara ifördelaktigare. I dessa länder :är ju lånebehovet ännu
större. Jag vill erinra om att ett sådant kontinuerligt sparande bland småfolk i England under en tid av två år inbragte över 1 miljard pund, vilket
ju är en ganska vacker siffra. Jag har alltså ansett denna fråga vara värd
ett noggrant studium oC1h övervägande.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 18 mars t 942

Ordförande: Professor B. O h l i n.
Byråchefen Alf Johansson inledde aftonens diskussion över ämnet:

Bostadsproduktion och hyresmarknad.
Den kris inom bostadsbyggnad'Sverksamheten, som blev en nästan
omedelbar följd av de ekonomiska återverkningarna i vårt land av
stormaktskrigets utbrott på hösten 1939, avbröt bryskt en utveckling,
som i många hänseenden var av mycket gynnsam karaktär, och rubbade våldsamt ett bostadsmarknadsläge, som bar präJgel av att vara
väl balanserat. De föregående åren hade utmärkts aven bostadsproduktion av exceptionellt stor omfattning. Bostadsbyggnadsvolymen
1939 var nära dubbelt så stor som 1930, som dock även var ett högkonjunkturår för bostadsbyggandet och representerade den högsta
nivå, som dittills uppnåtts. Orsaken till denna rekordartat höga produktion under åren före krisutbrottet var väsentligen den, att· befolkningsstruktur och goda konjunkturer i förening framkalladle en hushållsbildning av större omfattning än någonsin. Efterfrågans tillväxt.
svarade väl till nyproduktionen; ledighetsprocenten på bostadsmarknaden var genomsnittligen ungefär normal. Hyresnivån hade, räknat
för 1930-talet som helhet, hållits i stort sett stabil, vilket vid den
stigande penning- och realinkomstutvecl{lingen under årtiondets senare
del innebar en ur bostadsförsörjningssynpunkt gynnsam förskjutning
mellan inkomster och bostadskostnader, varför också standarden visade en påtaglig tendens att stiga.
Bostadsräkningen 1939 visade en ganska betydande förbättring av
utrymmesstandarden. Blott som exempel kan nämnas, att av familjer med tre och flera barn ·hade 43 % högst ett rum och kök år 19'a3,
medan de 1939 fått sina förhållanden förbättrade därhän, att endast
·omkring 29 % bodde i 'högst ett rum och kök. Även den senare 'siffran betecknar ju en betydande omfattning av trångboddheten hos
dessa familjer, men det är dock värt att framhäva att under loppet av
sex år ungefär en tredjedel av den mera svårartade trångboddheten
för flerbarnsfamiljerna i städerna hade avvecklats. En sådan utveckling betecknar en nyhet på området. Fram till början av 1930-talet
3 -
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hade faktiskt utrymmesstandarden varit praktiskt taget konstant; det
'v'ar först under senare delen av 1930-talet som en förhållandevis snab·b
förbättring satte in.
Krisen medförde en katastrofal nedgång i bostadsbyggandet, som
till en början .frä.mst betingades av räntestegring och kapitalförsörjningssvårigheter överhuvud. Bostadsbyggandet är ju mer än någon
annan pro·duktion känsligt för räntenivån-. Härtill kommo stigande
byggnadskostnader, som visserligen först så småningom kunde göra sig
gällande men som redan på ett tidigt stadium som tendens verkade
avskräckande på b~rggnadsföretagarna.Det uppstod också en allmän
.osäkerhet beträffande bostadsmarknadens utsikter. Man räl{nade i
allmänhet med att krisförhållandena skulle medföra en minskning av
bostadsefterfrågan och därmed försämrad avsättning för ny produktion. Dessa faktorer tillsamman och i första hand räntestegringen
medförde en omedelbar och mycket stark sammankrympning av företagarinitiativen inom bostadsproduktionen.
Byggnadsloven, räknat efter antalet lägenheter, sjö,nko efter ett plar
kvartal ned till omkring en tiondel i jämförelse med tiden före krisen
och blevo sedan liggande på denna nivå under hel~ år 1940 samt första
kvartalet 1941. Den löpande bostadsprod'uktionen kunde ju inte med
samma snabbhet avvecklas. Vid krisutbrottet stod ett mycket stort
bostadsbestånd under byggnad, och det hände endast i undantagsfall att redan påbörjade byggen stoppades. Fullbordandet av det
lägenhetsbestånd, som vid krigsutbrottet stod under :byggnad, betydde en successiv avveckling av den pågående produktionen under
1940. Först på hösten 1940 ·hade prod·uktionen kommit till ungefär
den nivå som byggnadsloven redan efter ett kvartal hade inställt sig
på, d. v. s. endast något över 10 % av förkrigsnivån. Detta förhållande betydde också att det tillskott av nya bostäder, som tillfördes
marknaden under år 1940, var relativt betydande. Det var efterskörden av den föregående exceptionella högkonj1unkturen, och detta i
sin tur innebar att ännu ett år efter krisutbrottet verkningarna på
bostadsmarkn'aden voro föga märkbara.
Redan fram på hösten 19,40 märktes dock på många 'håll en tydlig
tendens till åtstramning på bostadsmarknaden. Socialstyrelsen gjorde
i november 1940 en inventering av antalet lediga lägenheter, och den
utvisade en tydligt märkbar minskning av den relativa bostadstillgången, uttryckt i antalet lediga lägenileter. Enligt inventeringen hade
bostadsreserven sjunkit från omkring 2 % vid krigsutbrottet, för vilken tidpunkt den allmänna bostadsräkningen ger uppgifter, till i
gel?-0msnitt 1,2 % i städerna utom Stockholm. Den senare siffran innebär dock med säkerhet någon underskattning. Man kan beräkna den
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korrektion, som behövs för att få jämförbarhet med 1939, till ett par
tre tiondels en·heter. En fjärdedel av den.vi-d krisutbrottet existeran.de
reserven hade alltså redan under första året förtärts. Den stockholmska
bostadsmarknaden hade under detta första krisår sin speciella utveckling, vilket för övrigt har varit fallet även senare. I Stockholm steg
reserven under första året 'Som ett resultat av det mycket stora tillskott till bostadsbeståndet som då kom till stånd, men stegringen var
dock obetydlig eller från 1,8 till 2 %. Först under loppet av år 1941
gjorde sig verkningarna a,v produktionens åtstrypning gällande med
full kraft.
Produktionen hade, som jag nyss nämnde, under slutet av 1941
kommit ned till den låga nivå som företagarinitiativen redan tidigare
hade förebådat. Under loppet av förra' delen av 1941 skedde visserligen ett relativt sett betydande uppsving från bottenläget räknat, men
detta uppsving var ej tillräckligt för att ge kompensation för det bortfall i bostadstillgången som sammankrympningen un,der år 1940 hade
gett till resultat. På bostadsmarknaden betydde detta en skärpning
och en väsentlig skärpning av bostadsbristen. Vi ha ännu icke siffermässiga uppgifter om bostadsreservens storlek vid höstflyttningarna
förra året. Det är endast för Stockholm som sådana siffror finnas;
för övriga städer kan man l{a~ske vänta sådana om en tid, men ännu
föreligga de icke.
I Stockholm var 'bostadsreserven 1940 i absoluta siffror 'ungefär
4.100 lägenheter. Hösten 1941 hade reserven sjunkit till ungefär 850
lägenheter, alltså från 2 till 0,4 %, eller en minskning med fyra femtedelar. Bostadskonsumtiol1en i Stockholm under året, från hösten 1940
till hösten 1941, hade till större delen tillgodosetts genom denna
reservminskning; antalet nyproducerade lägenheter som under detta
år tillfördes marknaden var endast något mer än 1.600, under det
att reservminskningen översteg 3.200. Konsumtionen tillgodosågs
alltså till endast en tredjedel av nyproduktion och till två tredjedelar
av reservminskning. Nettotillskottet - reservminsl{ning plus nyproduktion minus. rivning - utgjorde cirka 4.500 lägenheter, vilket
är ungefär 40 % av den konsumtion som kan beräknas för året närmast före krigsutbrottet. Inom parentes kan nämnas att denna konsumtion nästan exakt överensstämmer med den förutberäkning, som
för något mer än ett år sedan gjordes av 19,40 års byggnadsko'Stnadssak1{unniga. Om bostadsefterfrågan under innevarande år icke undergår någon mer väsentlig förändring - och det finns i själva verket
ingen som -helst anledning med nuvarande stabila konjunkturer, naturligtvis med reservation för oförutsebara politiska händelser, att
vänta någon sådan mer radikal förändring i bostadsefterfrågans be-
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stämningsfaktorer - är det alldeles uppenbart att det måste uppstå
en mycket betydande bostadsbrist om icke produktionen ökas. I
Stockholm kan den behövliga prod·uktionsökningen uppskattas till
omkring ·det tredubbla i jämförelse med året 1941. En sådan produktionsökning är behövlig för att hålla det nuvaran·de bostadsmarknadsläget, som ju redan innebär en viss och rätt betydande bostadsbrist.
Jag har alltså icke här räkn'at med vad som kan behövas för att bygga
upp en ny reserv av normal omfattning, som tillåter en någorlunda
friktionsfri omflyttning på bostadsmarknad'en. Även vid ett fortbestående av n'uvarande bostadsbrist kräves alltså en mycket väsentlig
ökning av produktionen. Om denna icke kommer till stånd, betyder
det att bostadsbristen skärpes.
De siffror jag har anfört ge ju vid handen, att m;ed reservation för
sådana händelser, som kunna mycket väsentligt inverka på bostadsefterfrågans tillväxt, måste bostadsbristen antaga en mycket stor omfattning, eftersom man nu icke har någon nämnvärd reserv att taga
av, såsom man hade under föregående år. I andra stadssamhällen är
situationen i vissa hänseenden annorlunda än i Stockholm, men dock
i väsentliga hänseenden densamma. Vi ha även i andra städer haft
en utveckling mot alltmera skärpt bostadsbrist och i de flesta städer
en tidigare sådan utveckling än i Stockholm. Reserven h'ar uppenbarligen - vi ha som jag nämnde icke några siffermässiga uppgifter där'om - alltmera lrrympt ihop. Redan hösten 1940, då en inventering
gjordes, befanns att i ett trettiotal stadssamhällen hade reserven praktiskt taget försvunnit. Produktionen har under föregående år hävdats
bättre i landsortsstäderna än i Stockholm. Tillskottet av nya lägenheter till marknaden har alltså varit relativt större. D'etta gäller särskilt sådana städer som Linköping, Trollhättan, Nyköping OCll en rad
andra orter, där krigsindustri eller militärförläggningar 'ha tvingat till
en rätt stor bostadsproduktion. l\1en å andra sidan .var reserven i utgångsläget mindre i landsortsstäderna i allmänihet, och eftersom produktionen icke har motsvarat behovstillväxten, har även i landsortsstäderna, genomsnittligt räknat, reserven sjunkit. Man får mycket tydliga belägg ·därför i de uppgif.ter, som vid oktoberflyttningarna lälnnas
av byggnadsnämnderna till socialstyrelsen. Byggnadsnämnderna få
därvid uppgiva, 11uruvida tillgången beträffande olil(a lägenhetskategarier är god, tillräcklig, knapp eller otillräcklig. På hösten 1941 fördelade sig uppgifterna beträffande den vanligaste lägenhetskategorien,
ett rum och l{ök, i fråga Oln omoderna lägenheter på följande srutt:
ingen byggnadsnänlnd god tillgång, 10 byggnadsnämnder tillräcklig
tillgång - därav 9 i snlåstäder med ett invånarantal av mindre än
10.000 - , 25 byggnadsnämnder knapp tillgång och 80 otillräcklig.
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Beträffande moderna ett rum och köks-lägenheter uppgavs god tillgång av ingen byggnadsnämnd, tillräcklig av 5, samtliga i småorter,
knapp tillgång av 18 och otillräcklig tillgång av 93.
Hyresutvecklingen har hittills icke haft någon mera oroande karaktär trots bostadsbristen. Enligt den extra hyresräkning, som anordnades på hösten 1941 och vars resultat nyligen har publicera,ts, var den
genomsnittliga stegringen av hyresnivån, bortsett från bränsletillägget,
endast 1 a 2 %\, litet växlande för olika orte'r och för olika lägenhetskategorier. Även i 8tocl{holm, Isom h'ar sin egen hyresrä1rning, har man
fått praktiskt taget samma siffror, eller en stegring på endast en eller
annan procent. I sådana orter där bostadsbristen har gjort sig mest
märk-bar, såsom i Karlskoga, noteras dock betydligt högre siffror,
exempelvis för omoderna ett rum och kök en stegring från 1939' till
1941 på 10 %. Linköping, som också haft ·ett bekymmersamt bostadsproblem, har haft en stegring på olnoderna lägenheter med omkring
5 % och motsvarande stegring för moderna, vid vill{a senare också
bränsletillägget l{ommer till.
Den stegring, SOln har förekommit även på orter med genomsnittligt
låg stegringsprocent, är även mycket ojämn. En genomsnittlig stegring på 2 % betyder givetvis icke att alla lägenheter ha stigit med
2 %. Vad som har skett är att t. ex. fyra femtedelar av alla lägenheter
ha haft oförändrade hyror, framför allt när hyresgästerna ha bott kvar
och alltså lägenheten icke bytt innehavare, under det att 'en femtedel
har stigit med ett 11ögre procenttal. En hyresstegringsprocess börjar alltid på ett splittrat sätt. Den börjar på de svagaste punkterna, men om
förutsättningar för stegringsprocessens fortsättande bestå, bryter så
småningom en allmän stegring igenom. Man får alltSlå icke bagatellisera de allmänna hyresstegringstendenserna, därför att de hittills konstaterbara hyresstegringarna genomsnittligen äro mycket obetydliga.
Jag återkommer till detta i fortsättningen.
Man kan alltså säga att från ett väl avvägt läge före krisen me'd
livligt bostadsbyggande, llormal bostadstillgång, stabil hyresnivå och
stigande standard har sålunda utvecklingen under två och ett ihalvt
år lett till ett läge av utpräglad bostadsbrist, på sina håll urartad till
rell bostadsnöd, fortbestående kris inom bostadsbyggandet, som visserligen återhämtats icl{e obetydligt i jämförelse med bottenläget
men dock ännu är mycket otillräckligt, och en förestående hyresreglering, vilken som bekant i dagarna förebådats.
Den förestående hyresregleringen ger anledning att taga i betraktande de 'erfarenheter man hade förra gången,. då hyresmarknaden var
underkastad offentlig reglering och ·hyressättningen bunden. Diskus-
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sionen Ihar ju redan med anledning av de förebådade åtgärderIla tagit
upp erfaren'heterna, framiör allt de mer eller mindre negativa erfarenheterna, från förra hyresregleringsperioden. Man kan väl vänta ytterligare diskussion om dessa saker. Man kan givetvis ha en hel del att
lära genom att se på erfarenheterna från år 1916-1917 till 19'23, men
det är säkerligen angeläget att vid jämförelser mellan då och nu understryk-a 'de mycket olika förutsättningar som nu föreligga i jämförelse
med förra gången. Efter förberedande ineffektiva åtgärder under år
1916 genomfördes hyresregleringen förra världskriget under förra delen av år 1917. Jag 'Skall inte här gå in på någon beskrivning av hur
denna hyresreglering var konstruerad. Jag bara konstaterar som ett
viktigt faktum för det allmänna bedömandet att denna hyresreglering
ic~e band den allmänna hyresnivån vid den förut bestående nivån utan
successivt medgav 'höjningar. Denna successiva uppskrivning av hyresnivån medgav t. ex. 1920 hyror, som med 50 % överstego dem vid
regleringens införande. Det var alltså icke någon rigorös bindning utan
en fortskridande anpassning till den dåvarande inflationsprocessen.
I den dåtida diskussionen om hyresregleringens verkningar framiördes åtskilliga argument, framför allt i efterhand, om dess påstådda
ogynnsamma inverkan på bostadsmarknad-en. Granskar man dessa
argument i negativ riktning torde man nog finna att det mesta, eller
praktiskt taget alltsamman, av de ogynnsamma verkningar, som ha tillskrivits hyresregleringen, är att tillskriva bostad'sbristen som sådan.
Det sades då bl. a. - jag följer här en för dåtida förhållan,den mycket
auktoritativ framställning, som har givits av dåvarande sekreterare
K. G. Tham i socialstyrelsen i en översikt av hyresmarknadens utveckling under krigsåren - att hyresregleringen skapade monopol förde
hYresgäster, som voro i besittning aven bostad vid hyresregleringens
genomföran-de; dessa hyresgäster garanterades ett praktisl{t taget oinskränkt monopol, och detta monopol utnyttjades, såsom gärna sker
med monopol, i stor utsträckning till ekonomisk vinning för monopolinn-ehavaren. Det var då man fick sådana företeelser som köp av gipskattor för 500 kronor vid övertagande av lägenh'eter, job'beri med
möblerade rum o. s. v. Dessa verkningar äro naturligtvis ett resultat
av bostadsbristen och icke av hyrornas reglering i och för sig. De äro
ett uttryck för disproportion mellan tillgång och efterfrågan på bostadsmarknaden. Om sådan disproportion förekommit, så hade dessa
svartabörsföreteelser på bostadsmarknaden uppträtt alldeles oavsett
hyresregleringen.
Det sades vidare från den synpun1{t, som kun-de anläggas aven
enskild fastighetsägare, vilken behållit sin fastighet i egen hand under hela hyresregleringstiden, att det med ett visst fog kunde påstås,
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att hyresregleringen berövade en viss kategori av samhällsmedlemmar en chans till konjunkturvin'ster, vilka flertalet andra näringsidkare hade fria händer att utnyttja. Man behöver ju lyckligtvis icke
nu diskutera ett sådant argument, som är hämtat från en annan
värld än den nuvarande. Hyresregleringen till trots steg fastigheternas
nettoavkastning många gånger om. Deras nettoavkastning vid hyresregleringens slut var flerdubb·elt större än vid hyresregleringens början,
och ur nutida synpunkt är det väl bara att kort och gott konstatera,
att den sortens chanser till konjunkturvinster inte anses som en
självklar naturlig rättighet, vare sig på bostadsmarknaden eller på
någon annan marknad.
Som den allvarligaste olägenheten av lagstiftningen brukade emellertid iramhåll1as, att den hade medverkat till uppkomsten aven
konstlad bostadsbrist. Genom hyresregleringen kom ju vid den samtidiga starka inflrutionen av priser och inkomster hyresprocenten att
bli st1arkt fallande. D·en andel av inkomsterna, 'Som togs för att betala
en även med 50 % nominellt höjd hyra, blev betydligt mindre än tidigare. Man fick, om icke övriga levn'adskostnader pressadle för mycket, bättre råd att betala 'hyror. I en ·hel del fall kan detta naturligtvis ha fört med sig, att folk höll sig med en större bostad än vad de
tidigare hade haft råd till. FraInför allt gäller detta i sådana fall, där
ett hushåll krympte ihop genom barnens utflyttning eller några familjemedlemmars dÖld och där man under ordinära förhållanden skulle
ha flyttat till en mindre lägenhet men nu lrom att sitta kvar och uppta en större bostad än vad man kanske strängt taget behövde. Emellertid är detta argument säkerligen mycket överdrivet. Det grundar
sig väsentligen på vissa statistiska uPP,giiter om förhållandet mellan
antalet personer och antalet eldstäder, alltså rum och kök, på den
stockholmska bostadsmarknaden, där vi ha sådana uppgifter. Det konstateras rutt antalet eldstäder per 1.000 invånare under hela krigstiden fram till inflationens slut icke sjönk utan tvärtom steg något.
År 1913 fanns ·det på den stockiholmska bostadsm'arknaden 780 eldstäder per 1.000 invånare. 1920 hade detta tal stigit till 797 - jag
citerar här den framställning, som jag tidigare nämnde. Bostadstillgången i Stockholm under det år, då stagnationlen i bostadsbyggandet var mest utpräglad, var alltså relartivt större än under det sista
förkrigsåret. Den jämförelsevis svaga folkökningen i huvudstaden i
förening med den allmännyttiga bostadsproduktionen Jhade sålunda
lyckats neutralisera stagnationen inom den spekulativa byggnadsverksamheten, så att någon bostadsbrist teoretiskt sett icke var för handen ens under d'et svåraste krisåret.
Ett sådant påstående måste ju te sig mycket besynnerligt, fram-
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för allt för alla de familjer SlQln då hade mycket påtaglig -känning av
bostadsbristen, vilken alltså teoretiskt sett icke ens skulle ha existerat un-der de svåraste krisåren. Påståendet är emellertid icke ens »teoretiskt», utan direkt felaktigt. Man måste se boendetät'hetssiffrornas
utveckling un'der dessa år mot bakgrunden av förskjutningarna i
:hushållsstrukturen oell denna i sin tur mot bakgrunden av de befolkningsstrukturiörändringar, som inträffade under krigsåren. Vad SOlU
här hände var, såsom alla veta, att nativiteten i huvudstaden sjönk
mycket kraftigt under krigsåren. Hä~till bidrog otvivelaktigt i icke
oväsentlig mån den råd'ande bostadsbristen. Denna kraftiga nativitetssänkning betydde att totalfolkmängden, som' är ett av leden i
jämförelsen mellan antal invånare och alltal eldstäder, kom att ökas
betydligt mindre än antalet hushåll. Från 1910 till 19·20 steg totalfolkmängden i Stockholm med ungefär 23 %, men antaIlet gifta män,
vilket i stort sett motsvarar antalet hU8håll, steg med mer än 35 %.
V-ad som hände var alltså att det inom hushållen förekom en sammankrymlpning genom minskning av barnantalet. Diet är denna minskning som håller uppe det statistiska talet för förhållandet mellan antalet eldstäder och antalet invånare. Om man beräknar, hur dessa
strukturförskjutningar i befolkningen och i hushållen vid oförändra,d
bostadsförsörjning skulle ha förskjutit sig, finner man att under krigsåren vid oförändrad bostadsförsörjning antalet eldstä.der per 1.000
invånare borde ha stigit mycket starkt. Att det nu höll sig i -huvudsak konstant eller steg något litet, är alltså lett uttryck för att det
ackumulerades en mycket stor bostadsbrist, som man sannerligen
kunde konstatera lItan några teoretiska -utläggningar. Den var ett
gansk-a påtagligt faktum och kan icke bortförklaras genom 'hänvisning Itill -att d'et statistiska boendetäthetstalet icke nämnvärt försköts.
Den lconstlade bostadsbrist, varom man talade och som man ville tillskriva hyresregleringen, är alltså icke ett resultat av hyresregleringen
utan ett resultat aven statistisk feltolkning av bostadsmarknadens
utveckling under de åren.
Detta i det väsentliga. Till en del är däremot otvivelaktigt f.örklaringen den, att det blev en olä.mplig fördelning av hushållen på lägenheterna, framför allt genom att krymp-ande hUBhål1 icke flyttade till
mindre lägenheter och därigenom lämnade rum i de större lägenheterna för de växand'e -hushållen. Men detta förhållande är ju enkelt
förklarligt genom bostadsbristen och den fastlåsning av bostadsmarknaden, som bostadsbristen innebar. Ett krympande hushåll, som
skulle ha kunnat och -velat flytta ned till en mindre lägenhet och
lämna sin egen till ett hushåll, som Ilade större behov av den, kunde
icke gärna göra det, om det inte fanns några mindre lägen-heter -att
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komma över. Denna fastlåsning är alltså ett resultat icke av hyresregleringen i och för sig utan av bostadsbristens eget faktum.
Då kan ju sägas - och det sades även - att bostadsbristen själv
var framk'allad av hyresregleringen. Det var hyresregleringen som
gjorde att produktionen icke var räntabel: produktionen ströps, och
allt som kom till stånd var en till omfånget ganska obetydlig s. k.
allmännyttig produktion samt en till omfattningen ännu mera obetydlig privat produktion med allmänt stöd.
För att hyresregleringen sl{all kunna ges sl{ulden för bostadsbristen,
alltså för den otillräckliga produktionen, måste uppenb1arligen ett
praktikabelt alternativ kunna uppställas. Man måste ha ,svar på
frågan: under vilka förutsättningar kunde bostadstillgången ha blivit tillräcklig utan hyresreglering? Hur skulle den fria fhyresbildningen ha gestaltat sig ur de bostadsbehövandes synpunkt och ur
produktionens synpunkt? År 1920 hade byggnadskostnad'erna mellan
tre- och fyrdubblats i jämförelse med 1914. Räntan' på intecl{ningslån hade samtidigt stigit med minst 50 %. För att bostäder av liknande kvalitet som bostadsbeståndet 1914 sl{ulle ha kunnat ibyggas
privatekonomiskt räntabelt, hade det krävts en hyresnivå mångdubbelt högre än den vid krigets början eller vid regleringens genomförande.
Man kan ju anmärka, 'att denna konsekvens borde ha tagits och att
hyresnivån borde 'ha fått låt oss säga femdubblas. Detta sades också.
Om ilyresnivån hade fått stiga fritt, ha.de väl lönerna också stigit,
och hyresgästern:a hade kunnat betala femdu:bbla 11yror.
Det är möjligt, att man vid den lössläp'pta penningpolitik 'Som då
fördes skulle ha kunnat finna fog för en sådan lösning. Jag vill bara
här konstatera, att den sortens lösning i nuvarande läge skulle vara
fullständigt oförenlig med hela den allmänna kris- och penningpolitik
som man här, i landet har följt och för framtiden \har för avsikt att
följa. Det :förefaller dessutom mycket tvivelaktigt att även en anpassning uppåt av 'hyresnivån i den våldsamma grad som skulle ha
behövts för att 1920 göra bostadsprodul{tion privatekonomiskt räntabel, skulle ha framlocka\t en tillräckligt stor bostadsproduktion. De
risker, som i ett såd:ant läge sl<:ulle ha existerat, hade ju nämligen
varit mycket stora. Även en relativt obety,dlig förtänksam'het måste
ju ge vid handen, att den uip;p,drivna pris- ooh kostnadsnivå samt via
fri prisbildning även fastighetsvärdenivå, som då existerade, icke rimligen kunde bestå i framtiden. En nedsättning av priser och värden av
den art, som sedan faktiskt inträffa,de, skulle ha medfört en mycket
omfattande fastighetskris, och denna kris skulle ,ha gått ut över alla
fastigheter, vilka hade bytt ägare till värden som drivits upp i nivå
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med den inflatoriska hyresnivån, m'en den skulle framför ;allt gått ut
över alla som ägde nybyggda, till ·de höjda kostnaderna uppfö,rda
bostadsfastigheter. Även om hyresbildningen hade varit fri och m'an
hade tagit den våldsamt inflationsförstärkande utveckling av hyresnivån, som had·e ställt denna i paritet med de höjda kostnaderna och
det höjda ränteläget, kan man alltså tvivla på att det ändå skulle
ha blivit en tillräcklig produ'ktion under ,de år, som jag här talar om.
l\fan har rätt att efterlysa det praktikabla alternativ,et till den reglering som skedde. Man var då h'elt enkelt inte bered'd :att i tillräcklig
grad och med konsekvens koordinera åtgärder för 'hyresprisernas reglering och åtgärder för bostadsproduktionens befrämjande. Det säger
sig självt att i ett sådant läge som det man befann sig i under d,en
förra hyresregleringsperioden var en offentlig subvention av bostadsbyggandet den enda rimliga vägen,· kombinerad med en på ett elller
annat sätt un,der inflationens gång uppåt ,dirigerad hyresnivå. Det
vidtogs åtgärder för att stödja bostadsbyggandet, men dessa åtgärder
voro uppen:barligen otillräckliga. De ledde under hela hyresregleringsperioden aldrig till ett tillräckligt tillskott till 'bostadsmarknaden. Bostadsbristen blev bestående och därmed de påtagbara verkningarna
av densamma: den monopolställning, som man sade att bostadsinnehavarna 'hade, och jobbandet med denna samt allt ,det andra.
Den erfarenhet som kan hämtas från den förra hyresregleringsperioden är framför allt den, att en hyresreglering icke är tillräcklig.
Den ensam löser inga bostadsmarknadsproblem. Om hyresnivån bindes, måste man ta konsekvensen av offentliga åtgärder, som åstadkomma ett tillskott till bostadsbeståndet motsvarande bostadsbehovets tillväxt. Annars är 'bostadsbristen ofrånkomlig. En hyresreglering
med sådana åtgärder av tillräcklig Q·mfattning behöver 'icke Ila några
ogynnsamma verkningar. Men om hyresregleringen icke kombineras
med produktionsbefrämjande åtgärder av tillräcklig styrka och omfattning, blir resultatet bostadsbrist, och ,bostadsbristen får alla de
ogynnsamma verkningar, ,som tillskrevos hyresregleringen. Om man
jämför det nuvarande läget med det dåvaran,de, kunna, som jag
tidigare sade, vissa likheter konstateras och vissa paralleller dragas, men man må.ste också peka på väsentliga olikheter. Likheten är
den, att bostadsproduktion vid den 'existerande hyresnivån och vid
den uppdrivna kostnadsnivå, som nu består, icke är räntabel. Man
kan icke enbart reglera hyresnivån och låta ·bostadsbristen bestå, utan
man måste ~ombinera hyresregleringen med åtgärder av produktionsbeirämjande art. Valet står alltså nu mellan en allmän hyresförhöjning och en subvention av bostadsnybygganidet. Ett sådant val
kan icke under alla on1ständigheter göras på samma sätt. Man kan
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icke göra det oberoende av den allmänna pris- 'och inkomstutvecklingen, de allmänna sociala och ekonomiska förutsättningarna i övrigt. Hade man år 1920 klart ställt denna fråga: hyreshöjning eller
subvention, så hade det säkerligen tett sig tämligen orimligt att svara:
antingen hyreshöjning eller subvention. Det under dåvaran1de omständigheter enda rimliga valet hade, tror jag, varit en viss !hyreshöjning och en viss subvention, men så att de passade ihop. Vad man
gjorde då var visserligen en viss llyreshöjning och en viss subvention,
men de .passade faktiskt inte ihop.
Om i fortsättningen under nu snart påbörjad hyresregleringsperiod
utvecklingen skulle bli ,den, att prisnivån och ,därmed den .nominella
inkomstnivån st~rkt stiger, kan naturligtvis ett ställningstagande i
fråga om de valmöjligheter, som jag här talar om, tänkas bli just en
kombination av hyreshöjning och subvention. Man kan tänka sig
detta praktiskt utfört på ,det sättet, att den reglerade hyresnivån
släppes upp så och så mycket och att det lägges in en skatt på fastigheter som motsvarar skillnaden mellan fastighetens förvaltningskostnader och den höjda hyresintäkten samt att dessa medel eventuellt användas för att sättas in i en ny produktion, så att man därigenom så att
säga balånserar en hyreshöjning och en subvention mot varandra, naturligtvis under beaktande av de allmänna sociala och ekonomiska
fö'rutsättningarna i övrigt. I nuvarande läge förefaller det ·dock, som
om valet skulle kunna göras klart för det ena av dessa alternativ. Det
är knappast ännu tid att diskutera en kombination av alternativen.
Vi ha ännu icke i fråga om pris- och inkomstutvecklin·g - och jag
hoppas att vi heller inte skola göra det - kommit i det läge, där det
kan sägas att realhyran har så väsentligt sänkts, att det är lämpligt
att lägga in en hyreshöjning, som indrages till det allmänna genom
en skatt. Hyresibetalningsförmågan har hittills ingalunda stigit på
grund av att penninginl{omsterna ha stigit så och så mycket, medan
hyresnivån är i stort sett oförändrad. De ökade penninginkomsterna
för löntagare och andra inkomsttagargrupperr ha väl behövts för att
bekosta levnadskostnadshöjningen på andra punkter. Hyresbetalningsförmågan är icke en enkel funktion av förhållandet mellan inkomst
och hyra, utan man måste ta hänsyn även till utvecklingen av andra
levnadslrostnadsposter.
I detta resonemang om valet mellan hyreshöjning och subvention
utgår jag från att sådan hyresstegring sker, som endast innebär en
lrompensation för höjda förvaltningskostnader för fastigh'eterna, och
mitt föregåenide resonemang gäll'de alltså en hyreshöjning utöver det
måttet. För kort tid sedan har, som alla veta, Sveriges fastighetsägarförbund gjort en framstöt för höjning av hyresnivån, motiverad
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med höjda förvaltningskostnader. Den principiella argumentation,
som fastighetsägarlörbundet ,därvid har anfört, förefaller mig alldeles
tveklöst acceptabel och väl överensstämmande med. de regler, 'Som
ligga till grun1d för den allmänna priskontrollen. Man h·ar förklarat,
att en hyreshöjning blott och bart grundad på det aktuella knappIletsläget icke är motiverad eller ö·nskvärd. Man har krävt kompen..
sation endast för höjningen av de verkliga fastighetsförvaltningsl{ostIladerna. S,å långt kan jag inte se att någonting kan invändas mot
resonemanget. Frågan måste emellertid te sig väsentligt annorlunda,
om man ser till den konkreta innebörden av det nu framlagda hyresstegringskravet. Det grundar sig på en av amanuensen Ankarcrona
utarbetad omkostnadsindex för stegringen av fastiglletskostnadernia.
Jag har inga nämnvärda invändningar att göra mot denna index i
och för sig; den tål nog vissa korrigeringar, men det gäller obetydliga
saker. Vad man däremot starkt kan ifrågasätta är om elI omk:ostnadsindex, beräknad med fast!a vikter, kan t jäna som grun·d för såd,ana
hyresstegringsanspråk, som f3Jstighetsägarförbundet i sin principdeklaration har förklarat berättigade. En omkostnadsindex med f!asta vikter tar ju ingen som helst hänsyn därtill, att olika poster i förvaltningskostnaderna kunna förän·dra sig, inte bara därför att priserna förändra sig utan därför !att den utgjorda kvantiteten förändrar sig.
I fÖ'l:sta han'doch som ·det avgörande gäller det ·här reparationskostnaderna. Man har vid beräkningen av om1(ostna,dsindexen för hyresfastigheter icl{e tagit hänsyn till att i ett tillstånd av bostadsbrist erfaren·hetsmässigt reparationernas omfattning minskas - man kan
rent av säga, att de böra minskas i ett läge som det nuvarande. I den
framställning som jag här tidigare har citerat, nämligen sekreterare
l"'hams om f.örhållandena under förra världskriget, redovisas en beräkning avseende ett tjugutal fastigheter i Stockholm rörande ,hyressummor, räntor, övriga utgifter och nettoavkastning. Denna beräkning ger vid h'anden att vid iden förduibbling av den allmänna prisnivån
och mer än fördubbling av byggnadslöner och priser på byggnadIsvaror, som skedde lnellan 1916 och 1920, steg posten övriga utgifter i
dessa tjugu fastigh'eter endast obetydligt. Om man gör en o·mräklling
till 1916 års penningvärde, finner m'an, att det som ligger bakom
posten övriga utgifter måste ha till sin kvantitet minskats med mer
än 40 %, och i dessa ö·vriga utgifter äro självklart utgifterIla för reparationer den dominerande parten. Vid bostadsbrist minska;s omflyttningarna, och en mycket stor del av utgifterna för reparationer hänför sig till flyttningarna. När elI ny hyresgäst flyttar in, skall lägenheten målas, tapetseras, nya korkmattor skola läggas på o. s. v. Redan den minskade omflyttningsfrekvensen skär alltså ned reparations-
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kostnadsposten. Därtill kommer, att fastighetsägaren får en betydligt
stärkt förhan·dlingsposition gent emot hyresgästen. Om åtgärderna
icke överensstämma med ·hans eget intresse att bevara fastigheten från
·förfall kan han motsätta sig dem på ett annat sätt än i en tid av
bostadsöverflöd. Jag har inte kunn'at göra några m·era ingående undersökningar på denna punkt, men jag föreställer mig att den beskärning av reparationskostnaderna, som kan och till och med bör göras.
under nuvaran·de omständigheter och under de närmast följan'de åren,
är så betydande, att den därigenom erhålln~a kostnadsbesparingen ar
av samma storleksordning som den kostnadsökning prisstegringen har
åstadkommit på de oundvil{:liga förvaltningskostnaiderna för fastigheten.
Ett visst stÖld för en sådan up·pfattning kan man få, om man försöker tillämpa fastighetsägarförbundets indexberäkning på det i dagarna
redovisade resultatet från förra årets verksamIhet av ett :av stadens och
landets största fastighetsbolag, som förvaltar ett stort antal fastigheter
här i staden, fastighetsaktiebolaget Drott. Från 1940 till 1941 skulle
enligt fastighetsägarlörbundets index, till och med om man företar
vissa korrektioner, en hyresstegring på icke fullt 3 % i f'astigheter
byggda efter 19'20 och i omoderna fastigheter ·utan centralvärme en
hyresstegring på ungefär 4 1;2 % ha varit motiverad av den ökning i
reparationskostnaderna, som skulle ha uppstått, om reparationer hade
utförts i samma omfattning som tidigare, jämte ökningen i onera och
skatter. De redovisade reparationskostnaderna i ·d'e fall jag ,här nämnde utveckla sig icke alls på det sättet. De stega endast med något mer
än 2 %, medan de enligt fastighetsägariörbundets indexberäkning
skulle ha stigit med 15 iL 16 %. Här måste det alltså ha varit en begränsning av reparationernas omfattning, som närmar sig 15 %. Om
.man utgår från den faktiska förvaltningskostnaden på ·den punkten
samt dessutom tar hänsyn till det förhållandet, 'att ifrågavarand'c företags hyresintäkter vid oförändrad ·hyresnivå ha stigit med ungefär
11;2 % till följd av minskade hyresförluster - om man alltså utgår från
de verkliga förhållan·dena och icke från den åberopade fastvil~ts
indexen, så blir den hyresstegring, som kan motiveras, icke 3 %
eller 4:Y2 % utan plus minus noll. Hyresstegringskrav som baseras
på en sådan indexberäl{:ning, indexen må i och för sig vara hur bra
SOln IleIst, kunna naturligtvis icke tagas obesedda.
Hittills ha vi lycl<:ligtvis icke haft någon nämnvärd ·hyresstegring.
Jag tror att vi icke heller under de närmaste åren sl{:ulle behöva någon
sådan. Detta är ju ett förhållallde som penningpolitiskt och socialpolitiskt är så värdefullt, att man knappast bör up'pge 'den allmänt
ekonomisl<:t stabiliserande faktor, som en 'stabil hyresnivå utgör, där~
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för att man måste betala något för att mota bort bostadsbristen eller
hindra att den urartar till bostadsnöd. Såsom de allmänna förutsättningarna nu ligga till förefaller det mig alltså som om subventionsvägen för närvarande vore den enda riktiga. Den bostadsproduktion,
som behövs för att möta det närmaste årets mest angelägna behov,
uppgår till en sådan volym, och bristen i räntabilitet hos nybyggnader
vid nuvarande hyresnivå är sådan, att den behövliga sluibventionen
till sin allmänna 'Storleksordning är lägst 20, högst 40 miljoner. Det
är alltså icke fråga om en subvention av den storleksordning, som
det har talats om från en ,del håll den senaste tiden, alltså någonting
jämförligt med jordbrukssubventionen eller konsumentrabatterna på
livsmedel- jag vet inte varifrån detta fullständigt oriktiga påstående
har kom-mit. En sådan subvention kan betraktas som det pris man har
att betaiia för att hyresnivån skall kunna hållas i ett läge, som bestämmes av kostnaderna i det redan existerande bostadsbeståndet,
och icke bestämmes av de nu uppdriVIla kostnaderna i den lilla marginella del a.v bostadsbeståndet, som representeras av det närmaste
årets produktion. Den hyreshöjning som skulle behövas för att nu
göra bostadsproduktion räntabel skulle belasta hyresgästerna med ett
belopp mångdub'belt större än den subvention som behövs för att man
på subvention'svägen skall få bostadsbyggnadsproblemet löst.
Man kan, som jag ti:digare sade här, icke generellt ge något svar
på frågan, om 'en hyreshöjningslinje eller en subventionslinje är att
föredraga för att lösa bostadsbyggnad'Sproblemet i ett räntabilitetsläge sådant som det, som nästan oundvikligt inträder under ·de förhållanden som krig skapa. Man måste bedöma frågan om detta val
under hänsynstagande till alla övriga ekonomiska och sociala faktorer
av relevant inneb·örd. Men i nuvarande situation förefaller det mig
som om det skulle vara ganska lätt att träffa valet för subventionslinjen.
Härefter yttrade sig:
Professor Bli Ohlin: Jag ber att få uttrycka föreningens tack till byråchefen JOihansson för ha/ns synnerligen värdefulla belysning av detta ämne.
J84g tror att det har varit av stort intresse icke minst att få denna tillbakablick på förhållandena under det förra världskriget, varav man säkerligen kan lära åtskilligt. Jag har nog liksom talaren det intrycket, att
den diskussion, som fördes omkring dessa problem under och strax efter
förra världskriget, var ganska ensidig och väl behöver en komplettering,
ehuru det ju inte är alldeles säkert att talaren här har givit frågan den
belysning som alla äro beredda att acceptera.
Byråchefen Johansson nämnde att hyresmarknaden kom att få ett
sådant läge, att folk betalade 500 kronor för gipskattor med åtföljande
våning. Jag erinrar mig då ett Ilikartat 'prisfeno.men, nämligen att de
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porslinskattor, som ju för en ·eller annan gener8,ition 'sedan utgjorde det
plyschmöblerade finrummets förnämsta prydna'd och som ännu för några
år sedan kunde inköpas på auktion för 25 fL 50 öre, nu lära kosta 75 a
100 kronor utan att något rum följer med. Detta kastar ju ett visst ljus
över en idel andra priSIfenomen, dock utan att mera väsentligt bidraga
till belysningen av hyrestfrågan, det vill jag medge.
Jag skall inte fördröja den diskussion, som jag hoppas skall följa på
byråchefen Johanssons utomordentligt intressanta inledningsan1förande.
Jag vill ännu en gång uttrycka föreningens tack till ·honom.
Amanuens C.. Ankarerona: Byråchefen Johansson ansåg, att man överhuv'ud icke ,kunde utgå från en fast bas, när ,det gäller att bedöma vilken
hyresökning som kan anses motiverad, och åberopade vissa förhållanden
som skulle visa, att det icke förekommit någon ö:kning av de totala kostnaderna. Samtidigt med att vissa kostnader ökats hade andra, säl'l~kilt
utg1fterna för reparationer, gått ned. Detta berodde framför allt på de
minskade omflyttningarna, men :byråchefen Johansson yttrade även, att
man i dessa tider icke Ibör reparera lika mycket oClh att fastig.hetsägarna
kunde motsätta sig reparationer tack vare den starkare ställning de nu
intaga gent emot hyresgästerna.
Jag vill framhålla att denna sak kan ses från olika synpunkter. Det
finns ookså en hel del nlinuspo.ster för fastighetsägarna. Genom att man
måste röra sig med sämre ·material bli de reparationer, som nu utföras,
dyrare än som framgår aven indexberäikning. Man har sämre tvättmedel
och sämre fernissor, och slitningen blir därig,enom större än annars på
m'åleri och korkmattor o. s. v. Det blir en mängd extra småko'Stnader, som
det ·är mycket svårt att silffermässigt visa upp, 'men ,som tillsammans
spela en viss roll. På en del håll Ihar vedeldningen medfört icke oväsentliga extra kostnader. Pannskötarna skola :ha en högre lön. Fastighetsägaren får icke någon gottgörelse däliör enligt bränsleklausulen, och (fian
vet inte hur det kommer att bli därmed i fortsättningen. Vidare tillkomma
ökade panl1kostnader, extra -sotning o. s. v. Det år visserl:igen sant att det
kan bli mindre outhyrt och att fastighetsägaren .därigenom får en bättre
ställning, men å andra sidan kan det ifrågasättas, om det icke blir flera
hyresgäster, som icke kunna betala på grund av de ekonomis.ka svårigheter de råkat i. Det är således även en del för fastighetsägarna ogynnsamma fa,ktorer, som icke 'medräknats när man ror sig med en fast bas.
Skall man se på frågan utan att gå in på sådana här detaljer, vill jag
säga att man bör betrakta problemet ur rent ekonomisk synpunkt. Man
bör tänka 'sig hur det ställer sig \för ett stort bolag, som äger en mängd
fastigheter, vilka innehavas utan inteckningar. Då lbehöver m.an inte
tänka på förändringar i ränteläget och inte heller på ,det fö:vhållandet, att
en fastighet visar olika resultat olika år. Ägaren måste fråga sig vilka
kostnader en reparation längre fram kommer att betinga, i den mån den
icke ;kan fullständigt utebli. Jag kan inte se att det blir någon avsevärd besparing. Man kan räkna bort en del målning och tapetsering,
men för övrigt tror jag att -man får utgå f,rån att reparationerna komm.a
igen senare. Frågan är då, om Idet blir dyrare eller lbilligare att uPPs'kj!uta
dem. Det vet man inte, och det blir alltså en spekulation. Det kan ·hända
att det är klokast av ett fastighetsbolag att utföra reparationerna precis
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normalt, därtför att det av flera anledningar skulle k'unna bli dyrare att
utföra dem senare. Det blir ofta en ökad förslitning, om icke reparationen
utföres i tid.
Om man räknar med att utgifterna minskas med t. ex. 25 % av kostnaderna för tapetsering och målning, skulle detta innebära en minskning
med 2 a 3 % av grundhyran, och ·det skulle a,lltså kvarstå en del av stegringen, motsvarande minst 5 a 6 0/0. Det var inte meningen att denna
index sk'ulle följas alldeles efter procenttalet. Så exakt kan man aldrig
få beräkningen, utan Iden måste röra sig omkring .de ungefärliga kostnaderna, och man kan ju räkna något i underkant med de sitfror man kommer lfram till.
Jag ville använda tillfället att franlföra dessa synpunkter, eftersom
ingen annan begårde ordet. Man bör inte stirra sig blind på det förhållandet, att vissa av fastighetsägarnas faktiska utgifter just unQer detta
år och kanske under nästa eventuellt bli mindre än ·förut, Iså att de kanske rent av få en högre taxerad inkomst. E:fter min mening skulle .denna
i så fall till allra största delen böra motsvaras aven extra avskrivning, ty
utgiften kommer i stället längre fram.
Byråchefen Kli Bergström: Eftersom ingen annan har begärt ordet, skall
jag be att få säga något till försvar för den ganska illa åtgångna bostadspolitik·en mot ,slutet av och närmast efter förra världskriget. Den var inte
så alldeles principlös, som det kan förefalla av inledarens framställning.
Man hade verkligen en beståmd plan.
Valet stod inte mellan att antingen förbjuda en hyresstegring eller att
låta hyresstegringen anpassa sig efter den allmänna inflationen, som ju
då var mycket stark. Det var ingen som tänkte sig det senare alternativet. Jag vill här framhålla, att det ju inte är inflationen som sådan som
hämmar bostadsproduktionen, utan den befarade och väntade framtida
deflationen. Denna måste man räkna med, då man i en tid av ,våldsamt
stigande priser bedö,mer frågan o·m bostadsbeståndets framtida förräntning
oc.h amortering.
Skulle man' verkligen ha höjt hyrorna så, att de hade motsvarat
inflationen, hade det visst icke varit tillräckligt. In~lationen var 1920
uppe vid ett indextal på 328. Skulle man ha höjt hyrorna från förkrigsnivån med 228 0/0, d. v. s. tredubblat hyrorna, skulle det ingalunda
ha räckt att förränta bostadsbeståndets kapitalvärde, utan 'man hade
fått tän;ka sig en sådan hyresnivå, att man på ett eller annat år kunnat
av-skriva· två tredjedelar av det investerade fastighetskapitalet för att
,kunna möta det väntade prisfallet, om man räknade med en återgång till
förkrigsnivån. För att kanske uttrycka mig litet mer konkret och enkelt,
skulle ett hus, SOlU det före kriget hade kostat 100.000 kronor att uppföra, 1920 ha kostat 328.000 kronor. O,m man väntade att ett liknande
hus efter några år ånyo skulle kunna uppföras för 100.000 kronor, hjålpte
det inte om det ett eller två eller tre år förräntade 328.000 kronor, utan
man måste - grovt beräknat - avskriva 228.000 kronor för att få ned
huset till 100.000 ,kronors värde. Man skulle ha fått höja hyrOTna till
- jag approximerar här grovt - det niodubbla. För att en enromsJägenhet, som ·då kostade 1.000 kronor, skulle :motsvara denna snabba amorte-
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ring av fastighetsvärdena, hade man alltså mlåst sätta hyran till 9.000
kronor eller något åt det hållet.
Det var ingen som tänkte på något sådant. Vad man med hyresregleringen ville vinna var, att den ,sakta ,stigande, reglerade hyreskurvan skulle
möta den en gång dalande vågen från den övriga prisnivån. Man väntade
sig ett stabilt prisläge, sedan de mött varandra. Därmed skuLle o-ckså betingelserna för en :bos-tadsproduktion på den öppna marknaden ha kommit
till Istånd.
Var det n-u så tokigt tänkt, och gissade man så orätt? Man fattade sitt
principbeslut 1921 på grundval av handlingar, som kanske herr Alf Johansson ej studerat fullt så mycket som den l'hamska promemorian.
Där angavs gissningsvis den 1 oktober 192-3 som den tidpunkt, då en fortskridande långsam stegring av hyrorna, men icke någon våldsam inflationskurva, skullemöta en fallande allmän prisnivå. Frågan om en .förlängning- av hyresregleringen var under omprövning vid 1922 års riksdag
och .föll på en röst i första kammaren.
D:en l okt. 192'3 stod priskurvan på -hyresmarknaden vid 177 och
den allmänna prisnivån vid 176. Det skilde på en enhet. D:et var ganska
nä1ra ögat! Jag föreställer mig att 'man över huvud taget icke kunde
komlma närmare.
Infriades då de förhoppningar man ställt i fråga om bostadsproduktionen? Ja, ganska bra. 1922 motsvarade den allmänna by.ggna-dsnivån 50 0/0,
d. v. s. omkring hälften av förkrigsnivån; alltså var den dock betydligt
större än nu. Ar 1923 arbetade man under aspekten aven fri hyresmaIiknad, sedan riksdagen våren 1922 hade sagt vad justitieministern kallat
det oåterkalleligen sista ordet i fråga om hyresreglering. Byggnadsindex
för 1923 var 117, viilket alltså innebar mer .än en fördubbling av byggnadsverk'samheten sedan 1922.
Jag viH också erinra om att 'man var så pass nära den allmänna prisnivåns stabilisering, att man den l april 1924 återställde guldmyntfoten.
Vi voro alltså verkligen frwmme vid det mål, som man tidigare hade ställt
för Isig. Om 'man vill :ställa ett annat mål, måste man arbeta på annat
sätt, men det mål som man då ställde uppnådde man.
Då frågar man sig: hur inverkade hyresregleringen på hyresmarknaden?
Jag har en siflfra i huvudet. Jag minns inte om den åsyftar .Stockholm
eller de 35 största städerna - därmed vare hur som helst. Emellertid beräknades i socialstyrelsen, att ungefär 40.000 hus~håll hade nybildats elJer
upplösts under hyresregleringens giltighetstid. Alltså hade 40.000 hYTeslägenheter bort antingen krympa ihop eller svälla ut, beroende på en
ändrad familjesammansättning. Detta kan j1u ske på :många olika sätt. Det
kan bero på att en familj upplöses genom dödsfall och att en gift familj
i nästa -generation tar till sig den överlevande fadern eller modern, samt
då hyr en trerumslägenhet i stället för att som ,förut ha en tvårumslägenhet. Detta är rationalisering. Blev det en sådan rationaJisering, när
hyresregleringen upphävdes? Ja, det blev det onekligen, ty den ökade
bostadsproduktion, som ägde rum 1923, kunde omöjligen ha fyllt underskottet efter sju års stagnation eller mycket starkt vikande konjun'kturer. Då hade vi dock trots den fria om.rflyttningen icke någon nämnvärd hyresstegring. Det var blott en ytterst obetydlig hyresstegring på
hösten 1923, och hela den våldsamma bostadsbristen silade bort tämli4-
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gen oförmärkt, låt vara att 'vi hade en sämre ,bosta-dsstandard efter dessa
års stagnation än vi hade haft förut. Men någon gipskattspolitik på bostadsmarknaden och allt vad därmed sammanhänger, eller vad vi ·kalla
gulascheri, hade försvunnit i stor utsträckning vid det laget.
Vad sedan beträffar denna sU'bventionspolitik, är jag alldeles ense med
byråchefen Johansson om att en sådan' är både nö,dvändig och lämplig.
Det är en rationell åtgärd. Men där får jag också säga, att det förefaller
mig som om man bör lämna rum för den spekulativa verksam'heten, i den
mån den är villig att medverka till bostadsproduktion. Jag vill nämna
som ett exempel, att när det år 1920 stod 15 miljoner kronor till .förfogande för en subvention intill 15 procent av fastighetsvärdet, så förelåg
det ansökningar från ·hugade· spekulanter med kommunal borgen för 95
miljoner kronor. Det visade sig alltså att detta var mycket (begärligt, trots
att man teoretiskt hade bort räk.na med ett statsbidrag på ungefär
60 0/0. Det är alltså möjligt att nå ett resultat på detta sätt, och med
en sådan subvention byggdes det dock inte så alldeles obetydligt. Det
byggdes bostäder för 364 miljoner kronor, bl. a. nära 10.000 egnahem.
Byråchefen Johansson: Det var inte min avsikt att rikta några anklagelser mot den politik, som ifördes omkring 1920, eller att beträ~fande den
göra det påståendet att den var fela:ktigt tän·kt. Vad jag i mitt inledningsanförande yttrade på den punkten kan nog hellre tolkas på det
sättet, att den var rätt tänkt men fel räkn~d. Man syftade ju till en kombination av å ena sidan elastisk hyresreglering, en hyresreglering som
möjliggjorde en successiv förskj.utning uppåt, när detta var rimligt med
hänsyn till realhyrans nedpressning, och å andra sidan en subventionspolitik. Men dessa båda sidor av bostadsmarknadspolitiken voro kvantitativt icke :koordinerade på ett rätt Isätt, vilket ju bevisas av det blotta
faktum att en mycket stark bostadsbrist blev bestående; vi hade vid den
tiden nämligen icke de reala hinder för bostadsbyggande, främst i bristande materialtillgång, som nu verka begränsande. Detta är något helt
annat än den fråga som byråc-hefen Bergström här väsentligen uppehöll
sig vid, nämligen hur man lyckades med avvecklingen av hyresregleringen
och subventionspolitiken under 'åren 1922-1923. Det är allmänt känt att
denna avveckling skedde precis ·enligt det uppgjorda programmet, men
det berör ju icke det fa'ktum, att man under sex, sju års tid hade haft en
otillräcklig produktion, en svårartad bostadsbrist och som en konsekvens
av denna bostadsbrist alla de olämpor på bostadsmarknaden som man
brukat tillskriva ·hyresregleringen.
Det var en annan omständighet under hyresregleringsåren, som kan
vara värd att framhäva i anslutning till vad byråchefen Bergström sade
här. Under en period av sex, sju år, då bostadsbyggandet till stor del låg
nere, blev produktionsapparaten Imer eller mindre sönderslagen. När man
gick ur denna bostadsförsörjningskris år 1923, då som byråchefen Bergström påpekade förutsättningarna för privatekonomiskt räntabel nyproduktion hade återinträtt, ·hade den befintliga produktionsapparaten en
otillräcklig :kapacitet. Detta råkade vara under en tid av mycket stark
tillväxt i de hushållsbildande åldrarna, som satte in just under 1920talet, då sålunda anspråken på bostadsmarknaden blevo allt större och
större. Det är riktigt att den produktion, 'som kom i gång efter 192'3,
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fyllde detta behov så pass att en fastlåsning av de övriga olägenheter,
som hade förekommit under bostadsbristens värsta tid, nu undanröjdes.
Men analyserar man bostadsmarknadens utveckling under 1920-talet, så
skall man finna, att vi under hela ·detta årtionde hade ett deficit, en otillräcklig bostadsförsörjning, vilken utgjorde b·etingelsen för den fortskridande ,höjning av hyresnivån som ·ägde rum under 1920-talet. Det var
nä:mligen icke, som byråchefen Bergström sade, en obetydligt fortsatt ökning av hyresnivån under 1920-talet, utan en ,högst betydande fortsatt
höjning. Det var under 1920-talet som den olycksaliga och mycket debatterade världsrekordnivån för hyrorna skapades här i landet. l\Ian kan
inte undgå det intrycket att denna utveckling under 19'20-talet såtillvida var en .direkt konsekvens av den föregående bostad'sbristperioden,
som produktionens otillräcklighet var en följd av att produktionsapparaten var delvis sönderslagen. Man ,hade helt en'kelt inte tillräcklig produktionskapacitet för att öka produktionen till att motsvara behovet,
d. v. s. dels täcka ett uppkommet deficit under bostadsbriststiden och
dels täcka det behov, som upp.stod genom den starkt· växande hushållsbildningen under 1920-talet.
En hyresnivå kan inte sväva i luften över kostnadsnivån utan att det
blir någon anpassning. Det var under 1920-talet ingalunda byggnadskostnadernas stegring som bestämde hyresstegring·en, ·utan det var den aven
otillräcklig produktion betingade hyresstegringen som drog upp byggnadskostnaderna till en nivå, där de sedan blivit kvar. Till de argument
jag anförde i inledningen vill jag alltså även lägga det, att det med hänsyn till den framtida utvecklingen är farligt att låta bostadsproduktionen
bryta samman. Det är farligt att låta den ligga nere en längre tid. En
sådan smäll som ett års häftig kris tål den nog men ett flerårigt stillestånd eller en flerårig stark nedsättning av nivån kan göra att produktionskapaciteten varaktigt tar skada och att i en kommande period, då
fältet blir fritt för ny fri utveckling på bostadsmarknaden, produktionsapparaten icke räcker till för det då säkerligen starkt svällande ·behovet
samt att vi då få en ny 'period av uppdrivna hyror ooh uppdrivna kostnader.
Det mesta av vad amanuensen Ankarcrona här framhöll vill jag inte
bestrida. Jag vill bara påpeka, att hans argument, att reparatio'ner SOIU
nu uppskjutas komma igen i framtiden och då kanske äro dyrare, knappast kan anföras mot något av det som jag sade, ty sådana reparationer,
vilkas uteblivande åstadkommer en fortskridande .förstörelse av fastigheten, har jag naturligtvis icke räknat bort. Allt nödvändigt undel~håll
förutsätter jag skall ske, 'men den så att säga fria ·delen av reparationerna,
fram/för allt vad som sammanhänger med flyttning och som är av betydelse för att få fastigheterna uthyrda men icke för att bevara dem från
förfall, denna fria del är så stor, att en väsentlig inskränkning i den posten
kan ett långt stycke k9mpensera stegringar i de oundvikliga kostnadsposterna. Med den kostnads- och prisutveckling, som vi hittills 'haft, tror
jag att en sådan kompensation kan åstadkommas praktiskt taget fullständigt. Något bestämt påståen-de i det fallet vill jag inte göra, ty först
måste man göra ordentliga undersökningar, och sådana ha ännu inte
gjorts. D-et är möjligt att aktu-arien Ankarcronas material kan b-earbeta,s
ur olika synpunkter, och jag hoppas att så är -fallet, men vad jag påstår
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är bara det, att !här har man än så länge att göra med plus' och Ininus
av samma storlek'sordning. Vad jag opponerar emot är alltså själva principen att .grunda hyresstegringskrav på en index med fasta vikter, vilka
icke visa de verkliga förvaltningskostnadernas utveckling.
Fil. lie.. Gustav Cederwa1l: Jag skulle vilja komplettera alla de jämförelser, som här redan ha gjorts ,mellan utveeklingen under förra kriget och
under ·detta krig, med ännu några synpunkter.
Det är litet äventyrligt att nu rikta kritik mot den politik, som fördes
här i landet under förra kriget, ty om man ser på utvecklingen under de
första krigsåren oe:h gör en jämförelse mellan de tre första :krigsåren förra
gången och den del av kriget som har gått hittills, så utfaller en sådan
jämförelse knappast till förmån för den politik som har förts den här
gången. Jag tror att situationen på bostadsmarknaden faktiskt är allvarligare i dag än vad den var vid motsvarande tidpunkt under förra kriget.
Detta sammanhänger med flera faktorer, som byråchefen Johansson i
sitt anförande här i någon mån berörde. Till en början ha vi det förhållandet, att vi denna gång i flertalet svenska städ·er och fram.för allt i
Stockholm startade med en mindre bostadsreserv än SOln fanns förra
gången. Vid förra krigsutbrottet hade vi en bostadsreserv på 4%.; denna
gång var ,det knappt 2 0/0. Vidare !har byggnadsverksamheten denna gång
inskränkts i :högre grad än under förra kriget. Tillskottet till bostadsbeståndet under det första krigsåret nu är av relativt jänlförlig .storlek det är drygt häl/ften av produktionen under det sista fredsåret - men
produktionen under det andra krigsåret har ju framför allt för Stockholms
del sjunkit ned till en nivå, som i relation till sista förkrigsårets är mycket
lägre än förra krigets bottenläge. Men det är inte nog med det. "!\tIan har
ännu en tredje faktor, som denna gång verkar ogynnsammare än förra
gången. Jag tror att man kan säga, att hushållsbildningen nu försiggår i
snabbare takt än under förra kriget.. Den stora ökningen i hushållsbildningen, som satt sin prägel på bostadsmarknaden under 1920- och 1930talet, har visserligen 'kanske kulminerat i slutet av .l930-talet, men hus.
hållsnybildningen är fortfarande mycket stark.
Alla dessa tre faktorer göra att läget i dag faktiskt är sämre än vad det
var, när vi hade hunnit så här långt under förra .kriget. Detta är så
mycket egendomligare som det finns åtminstone en faktor, som har va.rit
förmånligare och som man tycker borde ha medfört att lbyggnadsproduktionen bättre hållits uppe, nämligen den att byggnadskostnaderna ha stigit mindre. Om jag inte minns fel, beräknades det att man fram till början av 1916 hade en uppgång i byggnadskostnaderna på mellan 30 och
40 0/0, i början av 1917 en ökning på cirka 70 0/0, i början av 1918 en fördubbling och vid 'kulmen 1920 mellan ·en tre- och en fyrdubbling av för-o
krigsnivån. Denna gång höll sig byggnadskostnadernas stegring fraln till
början av 1941 vid omkring 20 0/0, och nu i början av 1942 överstiger
den ,fortfarande icke 30 0/0.
Är situationen 'sådan, understryker det ju endast nödvändigheten av
att man nu tar så kraftiga tag som man över huvud taget kan för att få i
gång den behövliga byggnadsverksamJheten ooh få till stånd ett bostadsbyggande, som åtminstone täcker det allra mest trängande behovet. Jag
har svårt att ~komma ifrån att lnan m~ste tillmäta bostadsproduktionen
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en verklig rangplats, när det gäller att väga mot varandra de olika ändamål, för vilka våraproduktionsmöjligheter kunna användas - en rangplats, som kanske kommer närmast efter hävdandet av försvarets oeh
livsmedelsproduktionens intressen. Det är också alldeles uppenbart att
man i den nuvarande situationen ·för att få till stånd det behövliga bostadsbyggandet behöver en viss subvention - eller vi böra kanske säga
vissa stödåtgärder - ty 'så ,som det tills vidare är planerat äT ju fråga.n,
huruvida det skall bli en subvention, faktiskt ställd på framtiden. Stödåtgärderna äro tänkta så att det kan bli en subvention, men det kan
också hända att subventionen uteblir och att man genom de särskilda
stödåtgärderna endast hjälper byggnadsindustrin ,över svårigheterna för
dagen.
I samband med dagens aktuella situation är det en fråga, som jag
trodde skulle kom'ma upp här·i Nationalekonomiska föreningen, där man
upprepade gånger :har diskuterat -finanspolitiken under kriget och där det
från flera olika håll har riktats invändningar mot subventionssyste.met
"på andra områden. En myndighet som statens priskontrollnämnd har ju
vid flera till,fällen riktat invändningar emot subventionerna på livsmedel
och till och med ifrågasatt, om man inte skulle kunna åstadkomma en
omläggning eller avveckling av ·en vis'S del av de allmänna su·bventionerna - de differentierade ralbatterna talar jag inte här om. Det kan då
väntas att denna fråga skulle komma upp: hur kunna de, som ha motsatt sig de allmänna subventionerna i övrigt, nu förorda subventioner för
bostadsbyggande och göra det utan att det reses invändningar däremot
och utan att den frågan göres till föremål för särskild diskussion? På det
skulle jag nog vilja svara, att det som sagt ju inte är 'säkert att de i,frågasatta stödåtgärderna över huv'ud tag·et få subventionskaraktär, men att
de, även om de få den ,karaktären, likväl äro nödvändiga, såsom läget på
bostadsmarknaden ,för närvarande är.
Men ser man fr,ågan ur pris- och penningpolitiska synpunkter, ur synpunkten av balansen mellan tillgången på konsumtionsvaror och tillgången på köpkraft hos allmänheten, en köpkraft som riktar sig mot kon~
sumtionsvaror på -marknaden, är det uppenbart att det här blir en ökad
påfrestning på priskontrollen. Den påfrestningen kommer icke blott av
det relativt lilla belopp som kanske blir en subvention, utan den kommer
av hela den köpkraft som skapas genom ett ökat bostadsbyggande. O'ch
ur en annan synpunkt sett kommer denna på.frestning därigenom, att
man använder produktionsmöjligheterna för att producera bostäder, alltså varaktigt kapital, i stället för att man producerar varor för onledelbar
konsu·mtion. Men om man tillmäter önskvärdheten att tillfredsställa bostadsmarknadens behoven rangplats, vilket man väl måste göra, så ,får
man ta konsekvenserna därav och ifrågasätta, om icke dessa ogynnsamma
konsekvenser Iför prisutvecklingen på den allmänna varumarknaden få
lov att neutraliseras på något annat sätt. Man kommer tillbaka till frågan, om man icke här för att kunna möjliggöra ett bostadsbyggande behöver några former av tvångssparande eller konsu.mtionsbegränsande åtgärder av annat slag. Det förekom i fjol att andra försvarslånet lades upp
under parollen: för försvar och arbete. Med ungefär samma argumentering som då användes skulle man i dag kunna lägga upp sparpropagandan med parollen: för försvar och bostäder. I båda fallen gäller det en
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produ,ktion, som icke ger direkt konsumerbara nyttigheter och vilken därför som komplement kräver ett ökat sparande. Detta är en synpunkt,
som jag har ansett böra föras fram inför Nationalekonomiska föreningen.
Arkitekten Sven Wallander: Så länge frågan här rört sig endast om
mig litet avvisande gent emot ordföranyttra mig, men om. jag överhuv'ud skall
säga någonting, så känner jag mig litet imera hemmastadd, när man nu
kommer in på frågan om produktionen.
Innan jag går in på den huvudfrågan, skulle jag dock. vilja bemöta
den talare so'm ansåg, att en .hyresstegring i de äldre fastigheterna nu
skulle vara nödvändig till följd av de stegrade omkostnaderna.
HSB h~r rätt många äldre hyreshus, och vi ha gjort en undersokning
beträJflande våra reparationer i ·dessa under de år som gått. Det var
turligtvis inte obekant för oss, hur dessa ställde sig, men vi blevo ändå
rätt förvånade över resultatet. Olm man nämligen gör en indelning av reparationerna med hänsyn till de orsaker, som föranlett dem, alltså omflyttning eller andra anledningar, så tillhör halva antalet den förra kategorien. Det är med andra ord sådana reparationer, som ·egentligen skulle
ha varit överflödiga, om vederbörande bott kvar i sin lägenhet. När vi
senare togo ;reda på va~för hyresgästerna .flyttade, visade det sig nämligen, att det var ganska mycket okynne, som låg bakom dessa omflyttningar.. Ofta är det inte så, att vede~börande vill flytta ifrån huset, utan
man flyttar från en våning till en annan i samma hus, och då skall det
repareras o. s. v. Man :kan nog säga, att stockholmarna äro litet svaga
för att flytta runt i fastigheterna, när det är möjligt. Sådana omflyttningar falla naturligtvis bort i ett läge som det nuvarande, och i många
fall försvinner därmed reparationsbehovet i viss mån inte bara för tillfället utan definitivt, ty detta slag av reparationer kommer icke igen
längre fram på samma sätt som övriga reparationer. Enligt mitt förmenande .borde hyreshöjning således icke påfordras på grund av stegrade
omkostnader.
Vad sedan beträffar frågan om en hyreslag eller ej, har ju .kravet på en
sådan framförts från alla ·håll och kanter. Vi måste helt enkelt ha en
hyreslagstiftning. Det är ju självklart att den kom,mer att medföra olägenheter, men .det går inte att komma ifrån en sådan. Och för att hyreslagen skall ,bli så litet oläglig Isom möjligt, fordrar detta en nyproduktion
av bostäder.
Hur ser det ut med bostadsproduktionen för närvarande? Producenterna på detta område äro ju i allmän,het folk med äventyrligt sinnelag.
Så har det alltid varit, oeh det är väl, ty annars skulle ·det inte ha producerats bostäder i svåra tider och således icke heller för närvarande. Var
och en kan ju tänka sig, hur det känns att bygga hus, som äro dyrbara
och draga lång produktionstid, under det man diskuterar om :Sverige skall
överfallas eller icke och om överfallet skall ske omedelbart eller efter någon kort tidsfrist. Redan detta verkar ganska blodstillande och avskräc..
kande för varje form av bostadsprodu.ktion.
Vid ett b·esök i Finland har jag visserligen funnit, att man kan bygga
även mitt under brinnande krig, något som var ganska trösterikt att se.
Jag var där strax efter freden 1940 och såg då den s. k. Olympiabyn, som
~yreslagstiftning, har jag ställt
~ens försök att förmå mig att
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man byggt utanför Helsingfors. Jag frågade, hur de fått allt färdigt, och
de svarade, att de byggt hela tiden. Mitt under kriget också?' Ja, det hade
de. Hur gick det? Ja, man anlitade äldre folk, som stannat hemma. Hur
gick det att få pengar o. s. v.? Ja, trots att det var Helsingfors stad, som
släppte till kapital, var det litet trassligt ibland vid avlöningarna på fredagarna, men man hade likväl ordnat upp saken.
Detta är ett exempel på att man kan bygga fredliga ting även mitt
under brinnande krig med lbombningar o. s. v. Men de nuvarande förhållandena äro trots allt naturligtvis ytterst irriterande för dem ~om
bygga. Om man ser på hur det ställer sig i praktiken, så utgöra de rörliga
priserna på mateTial, vilka priser ständigt gå uppåt, en obehaglig faktor'.
Vad sedan beträffar .materialtillgången, finns det visserligen :material ännu,
men icke i tillräcklig och betryggande omfattning. Man resonerar 'med den
som skall leverera badkar för att nu taga ett exempel ooh får veta, att
man kan få boraxen till emaljen, som behöves för tillverkningen av karen, med nästa båtlägenhet från England, 'eller emaljen kan eventuellt
komma från Amerika eller kemikalierna från Tyskland. Det är således
möjligt att dessa material komma, men det är inte säkert. Under tiden
har man utlovat, att man skall inrikta sig på att få bygget färdigt .till
viss tidpunkt. Vad sedan beträffar träet för att taga ett exempel från de
grövre materialen, så vilja ju bön·derna i 'Småland inte gärna hugga så
mycket timmer i år som de borde, och likadant är det på andra håll. De
klaga på krigskonjunkturskatten och de säga, att hästarna inte få ordent..
ligt foder 'och därför inte orka dra o. s. v. Dyrare blir träet nu också, oc.h
likadant är det med än den ena än den andra nödvändiga varan. Järn
kunna vi få, men isblockad och annat lägger hinder i vägen för transporterna.
Varje ibygge har ju alltid varit förknippat med otroligt mycket ,besvär
beträffande admi~istrationen. ,Stadsplanen skall vara färdig, tomtindelningen skall vara klar, ooh ·myndigheterna skola ha givit sitt godkännande, innan ett bygge kan sättas igång. Bestämmelserna i fråga om !byggnadslov äro olika överallt i vårt lands städer, fastän de icke behövde vara
det, ochdet·måste den byggande hålla reda på. Nu måste man 'hänvända
sig till både byggnadslån~byrån och industrikommissionen beträffande
material till byggen, som uppföras med hjälp av statliga lån, o. s. v. Hjälp
erhålles också men administrationsarlb,etet öka,r, samtidigt som folk kallas
ut i militärtjänst, och aribetsstyrkan minskas.
Allt detta verkar ju hämmande på den lust att producera, som .byggnadsfolket äro bekajade med. Men till skillnad från krisen under det förra
kriget försöka vi nu trots allt hålla produktionsapparaten igång. Ty det
är riktigt, som byråchefen Alf Johansson påpekade, att den då slogs sönder så grundligt, att det tog lång tid att åter få den i ordning. Därigenom
tillfogades ·hela hyresmarknaden en fruktansvärd skada. Jag tror det är
riktigt att man h3:ndlar, som ;man nu gör, och att det går att prodrucera
bostäder i begränsad omfattning, det är ett faktum. Det går till och med
att göra det billigare, än de statistiska siffrorna giva vid handen. Enligt
Svenska Handelsbankens index har man faktiskt en stegring av ,byggnadskostnaderna på 27 :%, men realstegringen i ,de byggen jag har att göra
med - ooh det stämmer för resten med erfarenheten ,från annat håll är 15, 16 och 17 0/0. Man har således kunnat vidtaga en d'elmotverkande
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besparingsåtgärder. Man har ansträngt sig för att ·få ned kostnaderna oc.h
det gör, att det hela inte blir så avskräckande dyrt, som man skulle :kunna
föreställa sig. Med en subvention som ytterligare hjälp kan man alltså
hålla verksamheten flytande.
~
E'n fråga, som man skulle vilja framställa i detta sammanhang, är följande: kan det verkligen vara riktigt, att så mycken offentlig byggnadsverksamhet igångsättes i en tid, då det är så ont ommat~rial? D·en föregående talaren var inne på att man borde favorisera bostadsbyggandet.
Det kan ju inte favoriseras på bekostnad av krigsindustrien, ty den måste
ju fram !först, och den är den stora korikurrenten. Men man måste ställa
sig litet frågande inför låt oss säga Gymnastiska Centralinstitutets nybyggnad här i Stockholm. Är det alldeles nödvändigt att utföra sådana
arbeten just nu? Det ·finns offentliga byggnader, som det förefaller mig
som om man skulle kunna vänta med, tills det värsta ·har gått över. Det
kommer ju också en arbetslöshetsperiod efter kriget, och då kanske dessa
byggnader .kunde vara lämpliga arbetsobjekt. Jag vet ju att frågan om
många av dessa. offentliga Ibyggnader har stötts och blötts i fem, tio år,
man har vänt och vridit p'å såken, och de som gått och' väntat på något
resultat vilja inte släppa taget nu, när förberedelserna till det hela pågått
så länge. Det är begripligt, men man skulle ändå där vilja fråga, om det
inte vore riktigt att befria lbostadsbyggandet från ikonkurrensen med det
icke absolut behövliga offentliga byggandets behov och försöka minska
en smula på. det sistnämnda arbetet just nu. De militära myndigheterna
behöva ju ö.kade utrymmen, men behöva de verkligen alla dessa nya
administrationslokaler för att reda sig? Även den frågan vågar ,man kanske framställa. Man kan icke fråga, om vi ·behöva kanoner, vapen och
sådant. Den saken är otvivelaktig, men administrationsbyggnaderna kan
det möjli~en sparas på.
.

RÄTTELSE.
I innehållsfört.eckningen för år 1941 står under rubriken Sammanträ.det den 2 april:
»Öv'erläggningsämne: Vår livsmedelsförsäkring - en blick framåt.»
Skall v.ara:
»Överläggningsämne: Vår livsmedelsförsärjning - en blick framåt.»

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 23 november t 942

Ordförande: Professor B.' O h l i n.
Aftonens diskussion över ämnet

Behovet av ekonomisk forskning
inleddes av docenterna Erik Lundberg", Ingvar Svennilson
och Sune Carlson.
Docent Erik Lundberg yttrade:
Man kan icke hävda, att den ekonomiska forskningen i ·Sverige avstannat under detta krig. Behovet av ökade kunskaper och informationer på det ekonomiska området har framträtt direkt trängande på ett
helt annat sätt än tidigare. Icke minst inom försörjningskommissionerna
bedrives också ett fortlöpande intensivt utredningsarbete avseende produktionens inriktning, behovet av råvaror, konsumtionens storlek och
fördelning o. s. v. Härigenom skaffa vi oss en på många områden fördjupad kunskap om näringslivet.
Denna typ av ekonomisk forskning blir dock med naturnödvändighet av mycket dagsaktuell natur. UtrednIngarna syfta i f9rsta hand till
att lösa dagens brännande problem. Det är karakteristiskt, att dessa
till stor del få stanna vid konstaterande av tillgångar och behov på
olika områden av näringslivet, vilket är tillräckligt för uppgiften att
genomföra den rent ekonomiska funktionen att fördela de knappa resurserna .mellan de viktigaste behoven. Sammanhangen mellan de ekonomiska företeelserna, som är den ekonomiska forskningens egentliga upp.gift att utreda, är man däremot mindre intresserad av. Detta förhållande är i och för sig helt naturligt. Den ekonomiska politiken går ju
under nuvarande förhållanden till stor del just ut på att bli av med
och skära igenom de normala sammanhangen i de el\.:onomiska krafternas spel. Det blir t. o. m. en uppgift för krispolitiken att på en rad
punkter bryta med de »ekonomiska lagar», som gälla i en friare hushållning. Brist får ej framkalla prisstegring, varor med 11ögre gränsnytta skola därför ej utan vidare åsättas högre pris än varor med lägre
gränsnytta (jämför priserna på ~ol och ved), ökad efterfrågan bör ej
alltid följas av produktionsstegring, och inte heller leda ökade vinster
5 -
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inom vissa områden av näringslivet i förhållande till vinstern-a på andra
områden utan vidare till motsvarande omriktning av produktionen.
Krishushållningens åtgärder i form av beslag, ransoneringar och prisregleringar sl{ära. sålunda av sammanhangen på en rad punkter.
Jag vill givetvis härmed inte ha sagt att man inom kommissionerna
skulle vara blil.1d för sammanhangen. Man talar visserligen om att den
senast inaugurerade prispolitiken skulle bygga på ett förnuftsstopp.
Just därför att man är medveten -om att krafternas fria spel komma
att medföra de och de icke önskvärda konsekvenserna, vidtagas åtgärder i avsikt att bryta eller upphäva tendenser, som härröra ur näringslivets mer normala reaktioner. Vid avvägningen mellan olika önskemål
kan ett av dessa, t. ex. syftet att hålla prisstegringen tillbaka, anses
primärt i förhållande till andra i och för sig beaktansvärd~ önsk~emål,
t. ex. ökad konsolidering eller fritt produktionsinitiativ, varigenom företagna åtgärder från begränsad synvinkel te sig mindre förnuftiga. Följden aven krishushållning av nu rådande art blir - vad' de aktuella
ekol10miska frågorna beträffa - i varje fall att orsaksforskningen sättes tillbaka och blir sekundär. En analys av den löpande ekonomiska
utvecklingen blir därmed snarare ett studium av de ekonomiska ingrepl)ens logiska följd.
Att konjunkturforskningen upphör, när dess studieobjekt - näringslivets fria konjunkturrörelse - knappast existerar, är naturligt. Men
detta konstaterande utesluter icke att en hel rad frågor, som i högsta
gra.d beröra dell ekonomiska utvecklingen på längre sikt, för närvarande äro alldeles otillräckligt beaktade och satta tillbaka för de mer
dagsaktuella problemen. Vi skulle för närvarande behöva långt m·er av
en typ av ekonomisk forskning, som visserligen anknyter till krigstidens
ekonomiska omvälvningar, men håller sig undan från dagslägets krav
och aktualitetsjäkt. Problem·en måste också ställas på längre sikt. Sådan
forskning skulle med stort utbyte kunna utnyttja det flödande rika statistiska material, som krishushållningen frammanar, men ställa in iakttagelserna i sammanhangen med näringslivets ekononliska utveckling
efter kriget. Därmed skulle problem ställas under debatt som böra vara
analyserade och diskuterade, innan de aktualiseras.
Låt mig med några exempel illustrera vad jag avser. Förr eller senare
!{ommer vårt näringsliv att stå inför de svåra påfrestningarna aven
fredsl{ris. Vi kunna givetvis icke skaffa oss någon mer exakt kunskap
om hur fredskrisen och anpassningen till en fredsekonomi denna gång
kommer att te sig. Alltför många för närvarande ovissa moment komma
att spela en avgörallde roll. Detta hindrar icke, att vi på förhand skulle
vilja skaffa oss en så god uppfattning. som möjligt åtminstone om olika
tänkbara alternativ.
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Jag tror att den förra fredskrisens förlopp och verkningar i vårt land
nled fördel skulle kunna närmare utforskas. Minnena från den tiden behöva nog friskas upp. Det finns utan tvivel många lärdomar att draga,
icke minst av misstagen och felgreppen.
Ett mer intensivt löpande studium av planerna för en fredsekonomi
i utlandet skulle redan nu behöva sättas i gång. Utvecklingen av vår
import och export blir under alla omständigheter av avgörande betydelse för vår efterkrigskonjunktur.
Vi veta även för litet om de inhemska faktorernas och krafternas
beteende vid och efter en fredskris. Vi ha en obestämd kunskap om att
en betydande minskning av vårt realkapital - förslitning och lagerrninskning - ägt och äger rum under krigstiden. Det finns utan tvivel
ett ackumulerat investeringsbehov inom industri, handel och jordbruk.
Samma förhållande gäller i stor utsträckning även konsumenterna såväl
nled avseende på eftersatta inventariebehov som framför allt bostadsbehovet. En mycket kraftig efterfrågan på råvaror och arbetskraft för
investeringsändamål kommer att göra sig gällande, så snart omständigheterna bli gynnsamma. Det kan till följd härav uppstå en stark
högkonjun1{tur omedelbart efter fredsslutet. Men bli omständigheterna
gynnsamma?
Vi ha nämligen också en obestämd kunskap om att krafter i motsatt riktning komma att göra sig gällande vid en fredskris. En betydande omställning av produktionens inriktning kommer utan tvivel
att bli nödvändig. En stark minskning i produktionen för försvarsändamål och av ersättningsvaror kan allvarligt påverka konjunkturen,
innan de berörda investeringsbehoven hunnit bli effektiva. Ovisshet
och risker komma under alla förhållanden att till en tid prägla affärslivet. Ett oundvikligt allmänt prisfall kan bli ett ytterligare störningsmoment.
Vilka av dessa tendenser - de konjunkturhöjande eller -sänkande - ,
som komma att överväga, därom veta vi ingenting på förhand. Det
kan hända att konjunkturutvecklingen kommer att'. likna . den efter
förra världskriget. Vi få alltså först ett hastigt fall nedåt och sedan en
högkonjunktur av relativt kortvarig beskaffenhet, bestä.md av investeringar i lager och uppblåst av prisstegringar. Den produktionsökning
och det prisfall, som kan väntas följa sedan världens näringsliv väl omriktats efter en fredsekonomi, kan sedan medföra, att den andra berörda
tendensen tar överhand med ett konjunkturomslag som följd och med
risk för ett allvarligt, mer bestående depressionstillstånd.
Hur dessa tendenser än komma att balansera, måste stora krav ställas
på löpande ekonomisk information och litredning av sammanhangen.
Ekonomisk forskning, som avser möjligheten att bedöma konjunkturt
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utvecklingen efter en fred, är en nödvändig förutsättning för en rationell ekonomisk politik i samband med en fredskris. Utredningsarbete
med detta syfte - som nu helt saknas - bör igångsättas snarast möjligt framför allt i följande avseenden:
1. Systematiska rapporter över den ekonomiska utvecklingen och eko-nomiska politiken i andra länder böra utarbetas löpande.
2. Vi behöva långt bättre information än ·vi för närvarande ha om
olika näringsgrenars ekonomiska läge. Detta är nödvändigt, icke minst
för att bedöma hållfastheten inför fredskrisens påfrestningar. Ett sådant
studium bör med fördel bedrivas mer systematiskt än nu är fallet. Även
om näringslivet i motsats till förhållandeIla under fÖrra världskriget i
allmänhet är väl konsoliderat, finnas utan tvivel grenar, där en hård
priskontroll eller låg omsättning. medfört försvagad ställning och omöjliggjort försiktig nedskrivning av lagren. Ju flera sådana svaga punkter
det svenska näringslivet bär på vid fredskrisens utbrott, desto mindre
tål näringslivet i fråga om prisfall, varav följer ökad risk för stark konju·nkturförsämring.
3. Samtidigt med specialforskning för olika branscher och områden
av· näringslivet krävs mer av syntetisk l(llnsl(ap. Vi kunna inte bedöma
lltsikterna för enskilda grenar utan att ha en uppfattning om totalutvecklingen. Tidigare 'upplagda nationalinkomstberäkningar och konsumtionsutredningar böta fullföljas och så långt möjligt framläggas kvartalsvis. Det bör även vara·möjligt att med vederbörliga reservationer
framlägga vissa prognoser beträffande den totala inkomst- och konsumtionsutvecklingen. Under de senaste åren ha sådana prognoser med relativt gott resultat utarbetats för jordbrukets del. En utvidgning av
prognosen - i samband med löpande nationalinkomstberäkningar till att omfatta de viktigaste konjunkturbestämmande näringsgrenarna
skulle i och för sig endast innebära en sammanfattning av rådande konjunkturtendenser inom olika områden. Av avgörande betydelse för konjunkturbedömningen blir i varje fall kunskapen om investeringsverk.;.
samheten. Den sta:tistiska informationen på detta område kan utan
tvivel utbyggas. Framför allt gäller det att bedöma förutsättningarna
för investeringsverksamhetens utveckling under den närmaste framtiden. Det är framför allt på denna punkt, som den ekonomiska analysen sätter in. Det gäller att av ett konglomerat av uppgifter om investeringsbehov, vinstläge, penningpolitiska förutsättningar, efterfrågans
storlel{ och inriktning, tekniska förutsättningar o. s. v. bilda· sig en
uppfattning om tendensen i den privata investeringsverksamheten.
Denna bedömning blir av avgörande betydelse för den ekonomiska poli·tikens inriktning och utformning.
Investeringsverksamheten kan hota att bli för stor under efterkrigskon-
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junkturen. En inflationskonjunktur kan medföra allvarliga felinveste~
ringar. Men investeringsverksamheten kan av tidigare anförda skäl ock.:.
så bli för liten med undernormal sysselsättning som konsekvens - vil~
ket vore särskilt bekymmersamt med hänsyn till förefintliga stora investeringsbehov. Den ekonomiska analysen får söka bedöma tendensens
riktning i tid, så att den ekonomiska politiken från början får den rätta
inriktningen.
Jag har här endast som exempel berört· omedelbart till hands liggande
frågor, som ha sammanhang med en fredskris och konjunkturen därefter. Berörda frågor få betydelse oberoende av i vilken grad eller hur
hastigt vi återvända till relativt fritt näringsliv. Själva konjunkturbedömningen blir en uppgift för forskningen så fort den fria sektorn blir
en väsentlig del av näringslivet. Och det blir den med all sannolikhet,
så snart försörjningsläget förbättras och försvarsutgifternas andel av
nationalinkomsten minskas. Ett led i konjunkturpolitiken kommer för
övrigt att sammanhänga med frågan hur snabbt kristidsregleringarna
böra slopas. Man kommer att stå inför avgöranden av hur snabbt ransoneringar och importregleringar skola slopas och priskontrollen upphävas..
Konjunkturbedömningen och den ekonomiska politiken - penningoch finanspolitiken - måste emellertid även bygga på en riktig uppfattning om näringslivets utvecklingslinjer på längre sikt, dess mer
strukturella omvandlingar. Krigstiden kommer utan tvivel att sätta
djupa spår i utvecklingen. Man kan sålunda fråga: Ligger den ersättningsproduktion, som skapats under kriget, den ökning i självförsörjningsgradell, som åstadkommits, de förändringar i avsättningsförllållandena och inrikeshandelns banor, s'om uppstått, i linje på längre sikt
med före kriget iakttagna strukturtendenser för det svenska näringslivet? Den ekonomiska politiken på kort sikt, alltså konjunkturpolitil~en, måste givetvis i högsta grad t31 hänsyn till den naturliga eller önskvär~a utvecklingstendensen och med ledning därav bestämma i vad
mån en fredskris skall få skölja bort av kriget föranledda förändringar i
produktion och handel. Det blir en viktig uppgift för" den ekonomiska
forskningen att utröna i vad mån de utvecklingstendenser, som gällde
under 1930-talet, brutits, förändrats eller påskyndats under kriget.
Jag hoppas, att jag lyckats ge åhörarna intrycket att forskningsuppgifterna redan inom de av mig berörda områdena äro mycket stora och
trängande. Dessa forskningsuppgifter kunna visserligen icke ge samma
påtagliga resultat som den tekniska forskningen. Men man får å andra
sidan komma ihåg, att den tekniska forskningens framsteg icl{e ge lön
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för mödan, om en osläcklig ekonomisk politik eller överhuvud dåliga
l\:onjunkturer ge oss otillräckliga tillfällen att utnyttja dem. Förlamat
företagarinitiativ, otillräckligt sparande, osmidig prissättning m. fl. dylik-a omständigheter kunna i varje fall i hög' grad fördröja utnyttjandet
av de tekniska framstegen. Hur många 100 milj. kr. l{ostar oss inte
ett par svåra depressionsår ?
En annan uppgift för ekonomerna är att göra forskningsresultaten
lättillgängliga och levande för den stora allmänheten. De stora besluten
i frågor röra.nde den ekonomiska politiken måste ju i regel fattas av
regering och riksdag. Effektiva och snabba beslut kunna icke fattas utan
existensen aven ganska upplyst allmän opinion. Särskilda svårigheter
kunna i detta hänseende uppstå vid de starka kastningarna i det ekonoIniska läget, som sannolikt komma att uppstå vid och efter en fredskris.
För närvarande leva vi ju i en utpräglad knapphetshushållning. Detta
är ju i och för sig en naturlig livsluft både för ekonomer och ,ranliga
människor. I förlitande både på vårt goda förstånd och sunda instinkt
brottas vi nu med problemet att begränsa statsutgifterna. Men läget
kan hastigt kasta om. Efter en fredsl(ris kan åter ett artificiellt överflödsproblem uppstå. Det gäller i så fall att hastigt sadla om, inte därför att vi bytt åsikt, utan därför att betingelserna blivit omvända. Farhågorna för alltför stora statsutgifter kunna i ett efter freden inträffande depressionstillstånd förbytas i farhågor för för liten investeringsverksamhet och för små statsutgifter. Vårt ekonomiska förstånd måste
i det läget övervinna våra i och för sig sunda instinkter att spara och
skära ned statsutgifterna. Vi ha i själva verket inte råd med en allmän
avvecklingskris. Köpkraftens och nationalinkomstens uppehållande blir
en uppgift just för att de så behövliga investeringsbehoven skola kunna
tillfredsställas inom rimlig tid. Men medlen att nå detta resultat måste
bli differentierade, lämpade efter varifrån depressionstendenserna sätta
in. Konsten består inte bara i att åstadkomma en underbalansering av
budgeten. Här föreligger en ytterst viktig uppgift för ekonomerna.
Forskningen skall preparera --kunskapsmaterialet på sådant sätt att
alternativen stå klara. Och vidare är det av betydelse att' bedriva en
populär upplysning. Det vore önskvärt, att den ekonomiska och politiska diskussionen på detta område bleve intelligentare än på 30talet.
Beträffande den aktuella ekonomiska forskningens status får man
utan vidare konstatera, att den ligger långt efter behoven. Alltför många
ekonomer äro sysselsatta med dagens aktuella frågor eller direkt inkopplade i rent administrativa uppgifter. Konjunkturinstitutet, som
egentligen borde vara verksamt för fullt och i viss mån leda forskningsarbetet, ligger helt nere. Dess verksamhet skulle ju vara av särskild
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betydelse för att sammanställa och sovra det nU\Tarande flödet av statistiskt kunskapsmaterial och bidraga till den för den ekol10miska politiken nödvändiga analysen av utvecklingstendellserna.
En ytterst viktig fråga i detta sammanhang utgör tillgången på
ekonomer. Bristen är för närvarande svår, vilket l<:ommissioner och utredningskommitteer väl känna till. Detta bedrövliga läge skulle nog
upphjälpas om verkligt forskningsarbete väl kom i gång på allvar. Som
på många områden i ekonomiska livet löser en effektiv efterfrågan sitt
eget tillgångsproblem. Om forskningsarbetet åter upptoges vid konjunkturinstitutet och arbetet där jämte arbetet vid Affärsekonomiska
}-'orskningsinstitutet och Industriens Utredningsinstitut ställdes i intim
kontakt med den högre undervisningen i nationalekonomi, skulle väsentligt ökade möjligheter beredas studerande, då nännast licentiander och
doktorander, att bedriva sitt forskningsarbete i direkt kontakt med konl(reta uppgifter. Ingenting är så nyttigt och befruktande för ek:onomiska
teorier som att få frottera av sin yppighet och bli avslipade mot mer
konkreta uppgifter. I utlandet har man nled mycket goda resultat haft
den rent vetensl{apliga undervisningen direkt knuten till forskningsinstitutioner. Krisen på ekonom-marknaden bottnar nog till stor del i de små
och ovissa möjligheterna i dessa hänseenden, som hittills funnits i vårt
land. Både ekonomfrågan och frågan om den ekonomiska forskningen
skulle bringas en god bit närmare sin lösning, om nämnda institutioner,
som därvid givetvis böra bedriva sitt forsl{ningsarbete i intim kontakt
lned varalldra, bli i stånd att anställa ett tillräckligt antal unga vetenskapsmän till någorlunda hyggliga löner för att fullgöra uppgifter i nära
anknytning till eget vetenskapligt arbete vid universitet och högskolor.
Docent Ingvar

Sven1~il8011J

anförde:

Det har sedan gammalt bestått en brist på balans mellan å ena
sidan den ekonomiska forskning, som är sysselsatt med att utveckla de
ekonomiska teorierna, och å andra sidan den forskning, som är inriktad
på att undersöka de faktiska ekonomiska förhållandena och orsal{ssammanhangen. När man i dag diskuterar behovet av ekonomisk forskning, kan det väl knappast råda någon tvekan om att det är den
tillämpade forskningen, som i främsta rummet behöver utvidgas. Det
säger sig självt, att en sådan tillämpad forsl{ning ej enbart är av ekonOluiskt intresse i den meningen, att den skulle tillfredsställa vetenskapsmännens lust att pröva sina teorier på verkligheten. Det är nämligen lätt att visa, att det i dag föreligger ett oerhört. omfattande behov
av undersökningar av det ekonomiska livets faktiska förhållanden som
direkt underlag för dem som fatta beslut i ekonomiska frågor, vare sig
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det gäller individer, företag, näringsorganisationer, kommunala eller
statliga organ.
Jag skall här ej rikta uppmärksamheten på de behov av ekonomiska
undersökningar, som behövas som underlag för åtgärderna nu under
l{riget. Jag skall ej heller som den närmast föregående talaren ägna mig
åt den forskning, som sammanhänger med konjunkturpolitiken efter
kriget. Jag skall i stället uppehålla mig vid behovet aven sådan ekonomisk forskning, som syftar till att skapa ett bättre underlag för de
åtgärder, som syfta till att på längre sikt utveckla näringsliv och sociala
förhållanden under efterkrigstiden.
Det har diskuterats, om man ur svensk synpunkt har anledning att
se pessimistiskt eller optimistiskt på våra möjligheter efter leriget. Det
är givet, att nu en stor osäkerhet måste råda om vad som då kommer
att hända. 'Uppfattningen om dessa problem måste alltid bli subjektivt
färgad. Jag skulle emellertid för min del vilja hävda den skenbart
paradoxala uppfattningen, att man har anledning på en gång vara pessinlist och optimist.
En pessimistisk uppfattning ligger närmast till hands om man undersöker de mera gripbara faktorer, som bilda grundvfl,len för vårt näringsliv. Man l{ommer vid ett sådant studium till den slutsatsen, att den
ekonomiska utvecklingen efter kriget måste i stor utsträckning komma
att byggas upp av helt nya faktorer och att det svenska näringslivet
därför måste genomgå en ganska svår anpassningsprocess. Det gäller
därvid ej endast en anpassning från krigs- till fredshushållning - det
svenska ekonomiska livet har ju trots allt bevarat det mesta av sin
förkrigsprägel - den svåraste anpassningen kommer sannqlikt att gälla
omställningen från förkrigs- till efterkrigsmiljö,. En sådan omställning
kommer sannolikt att behöva gå betydligt mera på djupet än vad omställningen till krigsförhållanden behövt göra. Anpassningsprocessen
blir därför säkerligen också långvarig. Det är i detta sammanhang av
intresse att se, att man i amerikanska och engelska kretsar räknar med
att en relativt lång tid, kanske ett årtionde eller mer, skall förflyta,
innan världen efter kriget kommit fram till något som skulle kunna
betecknas som en nyordning. Om man trots allt anser sig berättigad
att låta optimismen ta överhand över pessimismen, är det ej endast
därför, att det svenska näringslivet trots allt har en relativt stark ställning, utan kanske främst därför att man tror, att det skall bli möjligt
att med delvis nya metoder angripa och överkomma de svårigheter,
som sannolikt komma att resa sig. Det kan låta förmätet å den ekonomiska forskningens vägnar, men jag tvekar icke att säga, att ett av de
viktigaste leden bland dessa nya metoder är att grunda det ekonomiska
handlandet av individer, företag, sammanslutningar eller statliga organ
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på en bättre kännedom om näringslivets förutsättningar och de ekol10miska sammanhallgen. Och vägen dit heter ju ekonomisk forskning.
Krigstiden har lärt oss, och inte minst ekonomerna, oerhört mycket
om det ekonomiska livets struktur, även så att säga om dess finstruktur. Men samtidigt har man icke hunnit ordna dessa kunskaper och
framför allt har man vid ett sådant inträngande fått klart för sig, hur
litet man egentligen vet.
För att ge en mera konkret uppfattning om vad slags forskning, som .
kräves för att skapa en bättre grundval för de åtgärder, som äro avgörande för det ekonomiska livets utveckling på längre sikt, skall jag
tillåta mig att här anföra några exempel från det område, där jag själv
arbetar, nämligen det industriella. Företagarna inom industrien har insett betydelsen av det slags samarbete, som tar formen av ekonomisk
forskning genom ett gemensamt organ. Deras tre huvudorganisationer,
Arbetsgivareföreningen, Industriförbundet och Exportföreningen, ha
ställt sig bakom de arbeten, som nu utföras vid Industriens Utredningsinstitut. Jag skall inskränka mig till att nämna fyra typer av utredningar, som där utföras och som sannolikt ha sin motsvarighet eller i
varje fall borde ha sin motsvarighet på andra områden. Dessa lltredningar ta sikte på mera grundläggande och, om man så vill, strukturella fal(torer i näringslivet och äro inriktade på att bilda ett underlag
för industriens anpassning till efterkrigstidens nya förutsättningar. Det
säger sig självt, att man därvid även måste i viss mån beakta de konjunkturella förhållanden, som berörts av den föregående talaren, efter~
som ju langsiktsutvecklingen bygges upp aven serie konjunkturvågor.
Efterkrigskrisens förlopp blir sålunda givetvis av största betydelse för
den ekonomiska utvecklingen på längre sikt.
Den första typen kan betecknas som produktionsundersökningar. De
l(unna avse att klargöra mera allmänna drag hos den industriella produktionen vad gäller dess utveckling och inriktning. Man kan emellertid
icke stanna vid detta, utan måste gå in på mera detaljerade branschundersöl{ningar. Följande förhållanden bli därvid ur de synpunkter,
som jag inledningsvis framfört, av betydelse: Utvecklingstendenserna
före kriget, råvarutillgång och råvaruförsörjnulg. Tillgång på arbetsl\:raft och rekryteringsproblem. Produktionens fördelning på olika finansiella och tekniska enheter. Gradell av specialisering vid de enskilda
driftsenheterna. Produktionskostnaderna vid företag med olika storlek,
specialisering och teknik. Jämförelser av produktionskapacitet med faktiskt utnyttjande. Förhållandet mellan produktion och distribution.
I själva verket synes man alltför litet ha beaktat det inflytande, som
distributionsformerna utöva på produktionen vad gäller dess uppdelning på olika enheter och de enskilda företagens specialisering. Ett OID-
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vänt inflytande från produktion till distribution gör sig givetvis även
gällande. Syftet med undersökningar av detta sla,g är givetvis i främsta
rummet att för branschens egna män presentera ett underlag för utvecklingsarbetet inom branschen.
Ett andra närbesläktat slag av utredningar inriktas på att klarlägga
iörhållandet mellan produktion och avsättningsnlöjligheter. Man kan
väl icke tveka om, att det för den svenska industrien under etterkrigstiden är av allra största betydelse att snabbast möjligt återupprätta
och utveckla sin export. Det gäller ID. a. o. att upprätta en fredsberedBkap. Detta får givetvis i främsta runlmet ske inom vederbörande
bransch- och företagsorganisationer. Den ekonomiska forskningen kan
11är hjälpa till genom studier av olil{a slag. Dessa undersökningar
kunna inriktas på att följa utvecklingen i olika exportländer, exemIJelvis de sydamerikanska. En annan uppgift är att följa de händelser
\lnder kriget, SOlU kunna påverka exempelvis skogsindustriens exportmöjligheter efter kriget. En undersökning av exportnlöjligheterna efter
:förra kriget torde för detta ändamål kunna tjäna som en lämplig bakgrund. Inom Industriens Utredningsinstitut ägna sig för närvarande två
man åt sådana studier.
Många skäl tala emellertid för att vi här i landet liksom i flertalet
länder under en ganska lång period efter kriget komma att upprätthålla
en högre grad av självförsörjning. Studier måste därför ä'Ten ägnas åt
de inhemska avsättningsmöjligheterna. Studierna av produktionskapacitet böra motsvaras av utredningar, som avse att kl~rgöra den svenska
marl{nadens konsumtionskapacitet. Hänsyn får därvid tagas till förändringar i befolknings'Storlek och sammansättning samt till de konsumtionsreserver, som kunna föreligga inom lägre inkomstskikt.
Ett särskilt viktigt område är härvidlag givetvis bostäderna. :,Här
föreligger ju som bekant en snart sagt omättlig konsumtionsreserv.
Dessa frågor äro föremål för utredningar inom statliga organ. Men industrien har sedan gammalt ute i landet haft att göra med sina arbetares bostäder och har även tagit upp industriarbetarnas bostadsbehov
till en ingående utredning. Syftet är dels att klargöra den behovsreserv,
som här töreligger och dels att genom en ingående social, teknisk och
ekonomisk analys möjliggöra en riktig lösning av motsvarande produktionsproblem. Där utredningen på denna punkt slutar får företagsamheten taga vid.
Ett annat område, som icke bearbetats, men som borde bli föremål
iör en undersökning, är de behovsreserver, som föreligga inom jordbruket vad gäller s,ådana varor som byggnader, maskiner, gödningsmedel etc.
En tredje typ a.v utredningsuppgift är att för olika landsdelar kart-
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lägga utvecl{lingstendenserna och näringslivets nuvarande tillstånd och
att på grundval därav ställa -prognoser för näringsliv och försörjning i
,olika landsdelar. Institutet har ägnat sig åt Norrland, vilket varit naturligt, eftersom hela bygden är så intimt samordnad med den norrländska
industrien. Därvid resa sig en rad frågor angående råvarutillgångar,
transportförhållanden, tekniska möjligheter, arbetskraftstillgång ocll
sysselsättning, levnadskostnader och levnadsstandard samt vissa sociala
och sociologiska grundfaktorer. Men Norrland är ju endast ett special- lall, som l{all exemplifiera behovet av mera omfattande och i detalj gående ekonomiskt-geografiska studier, vilka kunna läggas till grund för
lläringslivets utveckling och lokalisering, bosta.dsbyggande och samhällsbildning. Den industriella utvecklingen är emellertid främst beroende av
den fria företagsamheten och det är därför en uppgift av största betydelse att studera förändringar i företagens organisatoriska oell ekonoIniska struktur. Av särskilt intresse är att studera företagens finansiella
ställning och deras investeringspolitik etc.
Med dessa fyra fall har jag endast velat ange några exempel från ett
visst begränsat forskningsområde på några angelägna forskningsupp,gifter. Jag tror mig därvid ha visat på, hur oerhört stort behovet aven
sådan forskning är. Jag skulle nu mot denna bakgrund vilja försöka
'formulera några.synpunkter på frågan, hur den el{onomiska forskningen
bör organiseras och bedrivas.
Den första synpunkt, som jag redan inledningsvis berört, men som
jag här ytterligare skulle vilja understryka, är den, att den ekonomiska
forskningen ej bör inriktas på att tillfredsställa en i och för sig berättigad vetgirighet i största allmänhet, utan på att skapa en grundval för
praktisk näringspolitik. Det blir sålunda närmast fråga om, vad teknikerna bruka benämna målforskning. Även om forskningen ej utmynnar
i praktiska förslag - en huvudstadstidning har ju varnat för ekonomernas inflytande på den ekonomiska forskningen - bör arbetet utföras i så
nära -känning med dem, som leda det ekonomiska livet, att resultaten
verkligen utformas så, att det bildar en lämplig grundval för praktiska
beslut. Därav följer, att forskningen beträffande näringslivet med för{lel bör kunna förläggas i anknytning till olika näringsorganisationer.
Förutom den närmare kontakt, som därmed ,rinnes med handlände
instanser, böra därvid även andra fördelar för forsl{ningsarbetet kunna
,rinnas. Det blir samtidigt lättare att erhålla material. Medverkan från
'experter ute i näringslivet och samråd med företagare, som l(änna branschens problem, kan lättare erhållas, exempelvis genom upprättande av
rådgivande kommitteer. Det skulle kunna invändas, att risk därigenom
uppstår, att forskningen blir beroende av ekonomiska intressen. Man
kan givetvis icke blunda för den risken, men jag tror i alla fall, att den
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bör tagas. I sista hand är det ju en moralisk fråga; det gäller för forsk:aren att bevara sin vetenskapliga integritet. Erfarenheten visar också,
att han på det viset bäst i längden hos sina uppdragsgivare upprätthåller respekten för sitt arbete.
Av den praktiska inriktning av den ekonomiska forskningen, som jag
här förordat, följer också att ekonomerna i större utsträckning måste
inleda ett samarbete över gränserna till andra vetenskaper. Den ekonomiska sidan av näringslivets problem kan i allmänhet icke isoleras. Ett
samarbete måste i olika salnmanhang upprättas med tekniker, skogsmän, arkitekter, socialpolitiker etc.
Jag tror att den allmänna erfarenheten är, att just sådana kombinationer äro särskilt frul{tbärande för den ekonomiska forskningen.
Som jag inledningsvis framhållit, är området för den ekonomiska
forskningen så rikt, att det måste anses önskvärt, att ett stort antal
forskningsorgan bildas i anknytning till staten, högskolor och näringsorganisationer. De uppgifter, som sådana organ ha, äro emellertid ofta
så vidsträckta, att de med nödvändighet komma att tangera varandras
marker. Det synes mig då vara naturligt, att ett samarbete mellan de
olika forskningsinstituten uppstår, som kanske främst tar de~ formen,
att genom fri gruppering ett, samarbete kommer till stånd kring gemensamma arbetsuppgifter.
Den ekonomiska forskningens uppgifter synas mig i nuvarande läge
vara så viktiga, att det knappast är sannolikt, att vederbörande intressenter, vare sig stat eller näringsliv, skall anse sig ha råd att undvara
dess medverkan. Avgörande för utvecklingen av den ekonomiska forsl{nin'gsverksamheten blir väl sannolikt därför icke efterfrågan utan tillgången på forskare. Erfarenheterna ha sedan länge visat, att en svår
brist föreligger på yngre, väl utbildade och utrustade forskare. Vad som
kan göras för att få en förbättring till stånd i detta avseende skall jag
icke närmare beröra, då den frågan kommer att behandlas av docent
Carlson. Jag vill endast framhålla den synpunkten, att 11tvecklingen av
forskningsinstitut är en av de viktigaste förutsättningarna för att öka
tillgången på forskare. Inom sådana institut kunna därför lämpade studenter få den praktisl<:a utbildning och erfarenhet, som så småningom
kan kvalificera dem för mera självständigt arbete.
Docent Sune Carlson höll följande

anför~nde:

Den förste inledaren här i kväll, docent Lundberg, har diskuterat
behovet aven mera allmänt orienterad ekonomisk forskning för utformlJing av vårt la~ds ekonomiska politik. Docent Svennilson har därefter
påvisat den ekonomiska forskningens betydelse för den centrala plan-
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läggningen av jordbruks- och industriproduktionen. Om någon av de
här närvarande praktikens män tyckte att docent Lundberg stundom
sv'ävade litet uppe i det blå, måste han väl hålla med om, att docent
Svennilson hade åtminstone den ena foten på jorden. Själv skall jag
försöka stå där med båda fötterna. På mig ankommer det nämligen
att försöka belysa den ekonomiska forskningens betydelse för driftsplaneringen inom de enskilda företagen. Det blir alltså här frågan om en
på omedelbara praktiska mål inriktad ekonomisk forskning.
Jag skall begränsa min uppgift genom att endast beröra avsättningsproblemen inom företagens driftsplanering. Att jag l{oncentrerar min
framställlling just till detta område beror på att man här l(an finna
exempel på forskningsuppgifter, vilka för att lösas erfordra ett illtimt
samarbete mellan centrala forskningsinstitutioner, sammanslutningar
inom näringslivet och enskilda företag. En bidragande orsak ,är också,
att jag under det senaste året som föreståndare för Affärsekonomiska
Forskningsinstitutet framför allt hart att göra med forskningsuppgifter
blom varudistributionsområdet.
För att illustrera vilken betydelse marknadsproblemen ha i det ekonomiska livet må det vara tillräckligt att anföra, att i Förenta staterna
år 1930 de totala handelskostnadema - d. v. s. alla kostnaderna för
varuinköp och varudistribution hos råvaruproducenter, fabrikanter och
nlellanhänder - i genomsnitt uppgingo till lnellan 55 och 60 procent
av de saluförd·a varornas pris elle.r till omkring 47 procent av den amerikanska nationalinkomsten. Även om motsvarande siffror för vårt
lands del skulle vara något lägre, ha vi här att göra med en mycket
petydelsefull sektor inom det ekonomiska livet. Men det är en sektor,
som vi veta mycket, litet om.
Bristen på kunskaper om distributionsapparatens arbetssätt och
lnarknadsproblemens betydelse är framträdande ej endast hos den stora
allmänheten utan även hos de statliga myndigheterna, hos närinigslivets
egna män och hos de ekonomiska forskarna, vilka i sitt dagliga arbete
ha beröring med varuhandelsfrågor. Det är karakteristiskt, att när jag
själv nyss skulle illustrera distributionsproblemens betydelse, måste jag
i brist på svenska uppgifter använda mig av amerikanska' siffror. Jag
skulle kunna n~mna en lång lista på distributionsfrågor, för vilkas klarläggande vi själva sakna -statistiskt material, men vilka amerikanarna
och även tyskarna och engelsmännen ha siffermässigt belysta. Se vi
f.örst på de allmänna statistiska översikterna, ha vi i vårt land en ganska
förnäm officiell produktionsstatistik över jordbruk, industri och transportväsende, medan vi däremot sakna löpande uppgifter över den inre
handeln. Nu är det nog i allmänhet så i vårt land, att statsmakternas
intresse vid uppläggningen av officiell statistik mest varit influerat av
l
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fiskala och socialpolitiska intressen. Om man därvid även kunnat tillgodose näringslivet med vissa värdefulla upplysningar, har detta givet-vis aldrig ansetts som Ilågot lninus, men det har varit en funktion av
sekundär betydelse. Skillnaden i svensk och amerikansk tradition är i
detta fall slående. Man får emellertid hoppas, att när nu staten efter
omsättningsskattens införande fått fiskala intressen i den inre handeln~
även denna del av 'näringslivet skall få plats inom den officiella statistiken. I så fall skulle kanske även omsättriingssl{atten kunna lämn'a något
av mera beståellde värde.
Men det är inte bara i bristen på allmänna statistiska översikter sonl
vår okunnigIlet om marknadslöreteelserna l{omma i dagen'. Gå vi till de
enskilda företagen återfinna vi samma motsatsförhållande mellan produktions- och marknadsstatistik som i de statistiska ämbetsverk:en. Under det att företagens produktionsplanering och tillverkningskalkyler
byggas upp på grundval av minutiösa studier över materialförbru1rning,
arbetstempon och maskinprestationer, grundar sig försäljningsplaneringen och försäljningskostnadspåläggen vanligen på mycket ofullständiga genomsnittssiffror över marknadskostnaderna. Detta gäller ej en!dast för de självständiga grossist- och detaljistföretagen utan även för
industriföretagens försäljningsavdelningar.
Vad är då anledningen till att marknadsproblemen så sällan blivit
föremål för noggrann analys. Det kan icke bero på problemens underordnade betydelse. De siffror jag nyss anfört om handelskostnadernas
andel i den amerikanska nationalinkomsten visa ju tvärtom, att marknadsfrågorna måste intaga en mycket central ställning inom det ekononliska livet. Detta bestyrkes också, om man företar direkta jämförelser
mellan tillverkningskostnader och konsumentpriser på olika varor alltifrån dammsugare och radioapparater till rakkräm och skurpulver. Att
marknadsproblemen blivit så föga utforskade måste bero på deras komplicerade natur. För det första Ilar marknadsarbetet nästan alltid karaktären av förbunden produktion, va.rs kostnader mJTcket ofullständigt
kunna fördelas på de olika produkterna. För det andra ligger det i själva
marknadsarbetets natur att det rent geografiskt sett är fördelat över
en större yta. Härigenom bli betingelserna för noggranna detaljstudier
helt andra än n'är studiet gäller ett lokalt bundet produktionsförlopp.
För det tredje, slutligen, berör marknadsarbetet för en och samma vara
vanligen en hel kedja av självständigt arbetande företag, vilka såsom
lcöpare-säljare vanligen stå i motsatt ställning till varandra. Ett visst
led i denna kedja saknar därför möjlighet att någorlunda exakt kunna
överblicka hela marknadsförloppet. Härtill kommer att de flesta av
dessa företag - framför allt inom grossist- och detaljistIeden - äro allt-
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för små och alltför fattiga för att själva kunna studera ens sina egna
problem.
Alla dessa svårigheter gör studiet av lnarknadsproblemen synnerligen
komplicerat. De kanske dock kunn'a någorlunda bemästras när det gäller den rena hemmamarknaden, men när man kommer över på importoch exportområdena, bli de nästan oöverstigliga. Hur skall exempelvis
verktygsfabrikanten i Eskilstuna ha möjlighet att överblicka det totala
111 arknadsarbete, som måste utföras innan varorna från hans fabrikslager komma till den enskilde järnhandelskunden i Japan eller Argentina?
Vad skola vi nu göra för att bättre än hittills kunna tillgodose det
svenska närin!gslivets' behov av mark1ladsinformationer och för att stinlulera intresset för en rationalisering av varudistributionen? Jag tror
att mycket kan göras och genom de yttre händelsernas tvång kommer
att göras inom de enskilda företagen. Men detta är ej tillräckligt. Liksom det inom den tekniska forskningen har visat sig nödvändigt att
skapa centrala forsknjngslaboratorier, måste vi inom marknadsforskningen upprätta olika typer av centrala forskningsinstitutioner. Jag
skall här ej gå in på, hur dessa institutioner böra organiseras, jag skall
endast beröra deras arbetsuppgifter.
Vi behöva först och främst institutioner, som insamla, sammanställa
och analysera uppgifter för allmänna översikter av marknadsförhållandena i såväl vårt eget land som i andra länder. Dessa översikter böra
belysa själva strukturen hos distributionsapparaten, dess utseende och
a.rbetssätt, vid ett visst undersökningstillfälle samt de förändringar
inom denna struktur, vilka kunna förutses för framtiden. Hit höra sådana frågeställningar som bilismens inverkan på varornas g-ång från
producent till konsument, märkesvarornas betydelse för handelns arbetsfunktioner o. s. v. Vid sidan av dessa strukturundersökningar behöva vi löpande översikter över de aktuella marknadsförhållandena
inom olika branscher: över omsättning, handelskostnader, lagervolym
Dl. m. S·ärskilt viktigt i detta sammanhang är, att de insamlade uppgifterna publiceras i sådan form, att de omedelbart kunna komma till
nytta ute hos de enskilda företagen. En betydelsefull uppgift få de centrala marknadsforskningsorganen när det gäller att popularisera redan
befintlig statistik. Denn,a innehåller redan nu en massa värdefulla upplysningar, som emellertid aldrig komma till användning, därför att de
icke äro tillräckligt kända av näringslivets män. Om vi liksom i Förenta staterna och England kunde få små propagandaskrifter av typen
»Vad säger den officiella statistiken om marknaden för skor?» eller»Hur skall jag använda folkräkningsuppgifterna för att bedöma hemmalnarknadens struktur?», skulle mycket va.ra vunnet.
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De centrala forskningsinstitutionerna böra även kunna tjänstgöra
som clearingcentraler, när det gäller utbyte av erfarenheter oIilra företag emellan. Om ett litet land som Sverige med dess i relativt små enheter arbetande exportföretag skall kunna stå sig i konkurrensen med
tltlandets jättekoncerner, är det nödvändigt att de dra nytta av varandra. Det finnes säkerligen åtskilliga värdefulla upplysningar om de
.allmänna marknadsförhållandena i olika länder i de rapporter, som ingå
till A. S. E. A., Sandviken och andra storföretag från deras representanter utomlands, upplysningar som kunde bli av stort värde för hela
'exportindustrien, om de kunde sammanställas och publiceras' på ett
lämpligt sätt. Jag talar naturligtvis ej här om data av rent intern natur,
vilka respektive företag naturligtvis icke vilja lämna ifrån sig, utan om
upplysningar av mera allmän karaktär.
De centrala marknadsforskningsinstitutionernas program bör även
uppta specialundersökningar gjorda i omedelbart rationaliseringssyfte.
Det gäller härvid först och främst undersökningar, som antingen omfatta flera olika. distributionsled eller i huvuds$lk beröra småföretag,
och vilka därför icke kunna utföras av ett enskilt företag. Men även
andra undersökn,ingsuppgifter kunna komma ifråga. En central institution har ju vanligen helt andra möjligheter när det gäller tillgång på
(experter och bibliotek än vad ett enskilt företag har. I festskriften till
bankdirektör Jacob Wallenberg påpekar direktör Rausing det behov
som förefinnes inom den svenska cellulosaindustrien av marknadsforskning på förpackningsområdet. En sådan forskningsuppgift skulle exempelvis kunna lösas betydligt bättre, och resultatet skulle bli till större
,allmän nytta, om den utfördes av ett centralt forskningsinstitut i stället för av ett enskilt företag.
Men man får ej stirra sig alltför blilld på den omedelbara nyttan av
,den ekonomiska forskningen. arken inom de centrala forskningsinstitutionerna eller ute hos de enskilda företagen kan man bedriva något verkligt givande forskllingsarbete utan förbättrade kunskaper om mark'nadsforskningens metodik. Att· utvecl{la och anpassa denna efter näringslivets behov är även en uppgift för de centrala forskningsinstitutionerna. Hittills ha vi inom marknadsforskningen i Sverige nästan uteslutande hämtat ideer från utlandet. Vi ha plöjt i de amerikanska facktidskrifterna efter nya uppslag, och vi ha ofta ganska okritiskt sökt tilllämpa amerikanska forskningsmetoder på våra egna problem. Det är
självklart, att en forskare alltid måste följa med vad som sker på hans
område i andra länder. Men det är ett fattigdomsbevis att alltid behöva
vara hänvisad till andra för att få uppslag och ideer.
Därmed är jag inne på själva utbildningsfrågan. Vi äro framför allt
med tanke på näringslivets anpassning till efterkrigstiden i stort behov
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av kvalificerade unga forskare, som äro kapabla att ute i det pral~tiska
livet hos de enskilda företagen leda forsknings- och rationaliseringsarbetet på varudistributionens område. Härtill fordras inlgående teoretiska
kunskaper men också vana att självständigt handlägga praktiska utrednings- och organisationsuppgifter. Flertalet av oss, som nu syssla med
dessa uppgifter, ha fått vår utbildning i Förenta staterna, England eller .
Tyskland. Dessa utbildningsmöjligheter ha nu varit stängda i flera år,
och vi veta ej, när de åter komma att stå till buds. Vi måste därför själva
taga hand om återväxtproblemet. Ä ven detta synes mig vara en uppgift,. som lämpligen bör åvila de centrala marknadsforskningsinstitutionerna. Inom dessa böra de unga ekonomerna, som nyss tagit sin, teore~
tiska examen och eventuellt praktiserat något år ute i affärslivet, få
möjlighet att under sakkunnig ledning komma i kontakt med praktisl{a
forskningsuppgifter. Fråga är om en liknanlde utbildning icke skulle
vara till nytta även f.ör våra blivande handelsattacheer och tjänstemän
i de statistiska verken.
.
Här måste jag inskjuta en parantes. }"ör att kunna lösa de forskningsuppgifter, som näringslivet i framtiden kommer att ålägga oss,
lnåste vi ha verkligt kvalificerat folk till vårt förfogande. Inom den
mera praktiskt orienterade ekonomiska forskningen äro vi ej betjänta
av sådana inbundna plugghästtyper, som ej kunna komma till använldning på annat håll, utan vi behöva ungdomar, som förena goda teoretiska kunskaper med en verkligt praktisk läggning. Men sådant folk
kostar pen,gar. Inom Affärsekonomiska Forskningsinstitutet ha vi haft
det mycket svårt att behålla· våra duktiga amanuenser - så fort de
sändas ut för studier hos företagen, bli de lockade av .det ena anställningserbjudandet efter det andra.
.
Vad jag här har anfört om behovet av marknadsforskning och om
önskvärdheten av centrala forskningsinstitution,er på marknadsforskningens område har endast varit avsett som ett exempel på ett mera allmänt behov aven på omedelbara praktiska mål inriktad ekonomisk
forskning. Jag skulle·kunna anföra andra exempel från personalorganisationens, kostnadsberäkningens eller budgetkontrollens områden, men
detta enda må vara tillräckligt.
.
Som avslutning skall jag framföra några allmänna önskemål i anslut11ing såväl till mitt eget som de två andra inledarnas· föredrag. Det första önskemålet är, att vi måtte få någon allmän ekonomisk forskningsinstitution - helst ett återuppståndet konjunkturinstitut - som hela
tiden kunde hålla sig a jour med vad som gjordes på den ekonomiska
forskningens område i vårt land. Redan nu utföras en del värdefulla
undersökningar såväl av enskilda företag som av olika institutioner' och
sammanslutningar (Industriens Utredningsinstitut, AEF, K. F., Lant6 -
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bruksförbundet, S,veriges Grossistförbund o. s. v.), men då dessa olika
utredningsorgan icke alltid ha tillräcklig kontakt lned varan,dra, finnes
en viss risk för onödigt dubbelarbete. Om det ekonomiska forskningsa.rbetet kommer att ytterligare utvecklas, vilket jag livligt hoppas, blir
denna risk ännu större. Kunde· vi däremot hos en central forskningsinstitution alltid få reda på vad som gjordes på annat håll, så skulle vi
ej endast kunna undvika dubbelarbeten utan även direkt kunna kom-o
plettera varandras arbeten.
Det andra önskemålet är att tillräckliga anslag ställas till dell ekonomiska forskningens förfogande, och att dessa anslag få en permanent
karaktär. Endast härigenom kan den materiella trygghet skapas, vilken
är nödvändig för ett forskningsarbete på lång sikt. Vi måste komma
ihåg, att man inom den ekollomiska forskningen liksom inom den tekniska ej alltid kan påräkna några omedelbara resultat, utan att de stora
framstegen oft~ komma först efter en lång serie av skenbara misslyckanden. En forskare kan därför icke genast redovisa någon direkt avkastning på de medel han fått att förvalta. Har han en känsla av att
detta måste ske, vågar han aldrig ge sig in på de verkligt svåra problemen, och det är ju framför allt dessa, som böra vara hans arbetsuppgifter. Jag är emellertid övertygad om att de pengar, som av det allmänna eller av det enskilda näringslivet kan komma att investeras i ett
främjande av den ekonomiska forskningen i ,rårt land - och det är
här fråga om en verklig investering - i längden skall ge en fullt betryggande avkastnin.g. Ekonomisk forskning är ingen lyx, som vi kunna
l~a råd att kosta på oss under goda tider, utan det är ett absolut nöd'vändigt led i den ekonomiska beredskap, vi måste äga inför en oviss och
mörk framtid.
Härefter yttrade sig:
Direktör Kuno Möller: Herr ordföranden har önskat att praktiska affärsnlän skola vittna om sin tro och erfarenhet på detta område. Det är ju inte
så lockande att komma upp och vittna efter så framstående uttolkare av den
höga visdom, som det gäller att bekänna sig till i dag. Och egentligen borde
det mest övertygande vittnet vara en proselyt, en som hade levat i otro och
.sig omvänt till den rätta läran. Det kan jag tyvärr inte säga är fallet med
mig. Från första början då jag kom till det ekonomiska livet har jag trott, att
'man hade något att lära även av annat än rent praktisk erfarenhet. Men det
är ju kanske långt ifrån fallet med alla affärsmän. En affärsman av den gamla.
stammen menar väl, att det en:da riktiga är att köpa så billigt som möjligt
och producera och sälja så mycket och så dyrt som möjligt, medan teorien
däremot anses vara en besvärlig bokföring, som man måste dras med. Jag
tror emellertid, att den senaste tidens utveckling har lärt oss litet var att
se annorlunda på problem·en. Att vi h'a kunnat undvika en inflation av den
omfattning, som vi fingo uppleva under förra kriget, är väl en omständighet
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som pekar på att vi sedan dess ha vunnit en större samlad erfarenhet. Och
jag tror att vi i dag skulle varit glada, om vi för tre år sedan bättre insett,
vad inflationen betyder, än vad vi då gjorde, och om vi då hade haft det
lika klart för oss som vi ha i dag. '
Här finnas många exempel. O'ch jag hade gärna velat tala litet om den
€l"farenhet, som' jag själv har haft om den svårlösta distributionsfrågan och
dess många problem, men på' den punkten har den siste inledaren tagit
ordet ifrån mig. Jag vill emellertid peka på ett annat· område, där jag har
någon erfarenhet, nämligen de ekonomiska probleln som beröra vårt jordbruk. Det har ju i alla tider, åtminstone i hundra år, efter vad man finner
av den ekonomiska litteraturen, klagats över att jordbruket' har haft det
dåligt.. Men samtidigt ha jordbruksvärdena stigit. Jag vill minnas att professor Myrdal för femton år sedan i Svensk Tidskrift talade om detta problem, men sedan dess har det inte blivit b·elyst. Härmed avser jag inte att
rikta n'ågot angrepp mot jordbrukarn.a och göra gällande, att de skulle ha
det bättre än de påstå. Jag tror att det finns' många jordbruksproblem
att lösa. I viss mån har jag själv sökt komma med bidrag på detta område,
men jag tror att forskningen beträffande jordbrukets ekonomiska förhållanden är .långt ifrån avslutad. Vi ha i vårt land upplevat de första statliga åtgärderna, varigenom vi sökt få b'ort priserna som reglerande faktor
för produktiönsinriktningen. Men vi .ha väl knappast fått klarlagt vad jordbruksregleringarna skulle syfta till, utöver att de skulle lämna jordbrukets
utövare en· bättre levnadsstandard. Detta är väl inte tillräckligt, när man
tillämpar en planhushållning.
Härmed har" jag endast velat kort antyda, att jag 'själv är övertygad
om att en utvidgad ekonomisk forskning kan bringa vårt land till en högre
levnadsstandard. Kunna denna forsknings utövare dessutom popularisera
resultaten på sätt som, den siste talaren nämnde, så tror jag att de skola
'vinna anklang i större kretsar. Visserligen får, man inom denna den yngsta
vetenskapen möta mycket skiftande meningar hos de stora uttolkarna,
men sådana vitt skilda uppfattningar finner man även bland utövarna av
den äldsta av våra vetenskaper, filosofien. Det beror kanske på att bägge
dessa vetenskaper i hög grad syssla med mänskliga faktorer. Jag tror i
varje fall, att en bättre upplysning kan bringa oss till ·en sådan insikt, att
vi kunna räddas från planhushållningstvång och politik i det ekonomiska
- något som affärsmän mest av allt äro rädda för.
, Direktör~ . Sjögren: Den siste talaren berörde helt kort en sak, som jag
gärna skulle vilja understryka, nämligen behovet av ekonomisk forskning just
för jordbrukets vidkommande. Frågan har inte varit så aktuell tidigare men
är det i mycket hög grad för närvarande, och jag vill i detta sammanhang
erinra om de utredningar, som tämligen nyligen igångsatts och som i väsentlig del bygga på de undersökningar, vilka under det sista decenniet ha utförts
främst inom Sveriges allmänna lantbrukssällskap, numera Sveriges lantbruksförbund.
Det är med stor tillfredsställelse som vi inom jordbruket ha sett, hur de
JTngre forskarna inom nationalekonomien och den ekonumiska vetenskapen
över huvud taget ha börjat ägna sig åt jordbruksproblemen. Otvivelaktigt
föreligger här ett mycket stort arbetsfält. Direktör Kuno Möller var inne
på frågan, när han talade om de regleringar på detta område, som ha kän-
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netecknat det sista decenniet, och jag tror att vi få ha klart för oss att dessa
regleringar ingalunda äro avslutade i och m·ed den gångna tiden och i och
med det nuvarande kriget, utan de torde nog allt fortfarande komma att
behövas. För att dessa regleringar skola bli tillräckligt effektiva och på
bästa sätt kunna inpassas i näringslivet, är det angeläget att man ägnar
största uppmärksamhet åt de ekonomiska problem, som ligga bakom och
som otvivelaktigt icke kunna belysas utan en allsidig fors·kning.
Jag vill i detta sammanhang också framhålla önskvärdheten av att när
nu denna ganska nya forskningsgren kommer fram till gripbara och prak,tiska resultat, man får dem spridda i största möjliga utsträckning, inte
bara till folk i städerna utan även på lan·dsbygden, på ett populärt och lättfattligt sätt. Jag skulle vilja säga, att den dagsaktuella situationen - jag
understryker dagsaktuella - hade vi inte behövt ha, ilfall vi kunnat på
ett bättre sätt än hittills lära .folk ute på landet vad som sammanhänger
med de ekonomiska problemen inom samhället såsom vi måste se dem.
Det var en sak i den siste inledarens anförande, som jag gärna vill beröra något. Det syntes mig, som om doktor Sune Carlson anlade en litet
för pessimistisk syn på vad vi hittills kunnat åstadkomma genom 'den
ekonomiska forskning·en. Han sade: ~Tänk, om vi hade en lagerstatistik,
'när kriget var slut, så att vi visste vad som .fanns inom landet av olika
varor!» Jag undrar, om vi inte få säga att den statistik, som för närvarande
föres i synnerhet inom .kommissionerna, och de kvartalssammanställningar
man gör beträffande grosshandel och detaljhandel äro mycket detaljerade.
Härigenom få vi möjlighet att ganska säkert överblicka vad som finns,
även om vi givetvis måste säga oss att denna statistik liksom all annan
sådan måste läsas med en smula förstånd.
Vad som här yttrats om angelägenheten av att man kan sammanhålla
den forskning, som på detta område nu är så aktuell och nödvändig, skulle
jag vilja starkt understryka. Det .förekommer att det göres jämlöpande
undersökningar på detta område, och när de komma till slutet visar det sig,
att man har ut.fört samma arbete på ett par olika håll. Det vore mycket
angeläget att få till stånd ·ett sammanhållande organ just för den del av
forskningsfältet som är relativt ny och som folk kastar sig in på utan att
ha tillräcklig kontakt med varandra. Vad doktor Sune Carlson därvidlag
anförde vill jag helt ansluta mig till.
Doeent KIJ Rodhe: Som representant för den juridiska vetenskapen vill
jag i detta sammanhang deklarera, att också juristen har ·ett mycket. starkt
intresse för ekonomisk forskning. Juristen frågar visserligen i första hand
efter vilka rättsregler som proklameras av lagstiftaren och tillämpas av
'domstolarna, m'en h,an kan inte stanna vid ·det. Han måste också fråga sig,
om domstolarnas tillämpning av rättsreglerna vinner efterföljd i det praktiska livet, om alla de transaktioner som aldrig dragas inför domstol något
'så när följa samma regler som dem domstolarna tillämpa. Och han måste
gå ett steg vidare. Han måste fråga, vad dessa rättsregler ha för effekt
på det ekonomiska livet. Här glider hans frågeställning över i företagsekonomens och nationalekonomens. Först när juristen vet vad rättsreglerna ha för effekt, kan han diskutera, om en rättsregel är lämplig eller icke.
Därför är ekonomisk forskning i stor utsträckning en förutsättning för
juristens arbete. Han har hittills alltför mycket varit hänvisad till att
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bygga på resonemang, som icke ha kunnat verifieras med konkret verklighetsmaterial. Om det kan bli en förbättring på den punkten, så betyder
det säkrare resultat för den juridiska forskningen och för lagstiftning.en;
och det betyder bättre rättsregler till näringslivets tjänst.
. Direktör TJI Hernod: Herr ordföranden har sagt att det en gång fanns
tre unga nationalekonomer som betraktades såsom påläggskalvar. Det förefaller mig, som om dessa nu en tid ha gått på grönbete i det praktiska· livet
och hastigt utvecklat sig till unga kraftiga tjurar. Den energi och vilja, som
karakteriserar deras inledande uttalanden, är verkligt hoppgivande för en det
praktiska livets man. Men jag vill likväl säga att jag känner mig tämligen
övertygad om att de tre inledarna, som under krisåren ha kom·mit i kontakt
med så ofantligt många praktiska problem, just därigenom ha blivit så oerhört starkt intresserade för de angelägenheter, som äro de största för oss· som
syssla med de praktiska problemen.
Jag skall be att på det livligaste få instämma i d·e önskemål, som de från
sina utg'ångspunkter ha framfört, och även betyga att det måste vara en
nlycket viktig angelägenhet, att en ekonomisk forskning av ny beskaffenhet med praktisk inri~tning kommer till stånd. Det har av ett par inledare talats om att man j,nom industriens organisationer bedriver sådan
forskning, men ått den inte är tillräckligt uttömmande, att d·et inte finns
tillräckliga anslag för sådan forskning och att det inte heller finns möjlighet att bedriva den på det sätt som är erforderligt. Men det är inte bara
så. Jag vågar t. o. m. påstå, att inom organisationerna bedrives ingenting
som man kan kalla för ekonomisk forskning· om de behov, som man har i
dag och måste ha för framtiden. Jag skall därför be att i min lilla mån
få tillönska all framgång för de framförda tankarna.
Jag skulle också tro att en utomordentligt viktig sak, som man har att
ta itu med, och på vilken hela vårt välstånd, om vi få behålla något sådant i fortsättningen, kommer att vila, är frågan om exportens förutsättningar i framtiden. På det området göres det ytterst litet. Det är beklagligt att konjunkturinstitutet inte för närvarande kan verka. Det skulle säkert
kunna ge oss ett mycket gott underlag för frågans bedömande. Utan tvivel
är det mycket som behöver göras här.
Det är en annan liten sak, som jag skall be att få beröra och som förvisso är värd den ekonomiska forskningens intresse, nämligen att man gör
klart för sig vad garanterad lönsamhet på det ena eller andra området
innebär. Det förefaller mig nämligen som om man för närvarande rör sig
med ett sammelsurium av välvilliga och oklara rekommendationer på detta
område, utan att man har sökt klargöra följderna för landets ekonomiska
liv ·över huvud taget. Detta är visserligen endast en detalj, m'en det finns
många sådana.
Jag vågar säga - jag kanske här kan göra mig till representant för
Sverig·es allmänna ·exportförening - att man måste hoppas att de strävanden, som de tre inledarna här gjort sig till målsmän {"ör, skola leda till
en positiv verksamhet av stor betydelse, och den skall säkerligen komma
att finna den uppskattning som den förtjänar.
Revisor H.. Hörlin: Jag kanske gör doktor Carlson besviken, om jag säger
att redovisnings- och kalkylväsendet är ,den svenska industriens grimme
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rening. 'Det finns undantag, och 'det är väl dem, doktor Carlson syftade
på. Vi ha S.K. F., vi ha Asea, och vi ha en del andra företag. Om man får
en katalog t~ ex. från Asea i sin hand, så är det först en mycket elegant
inledning med en massa bilder av det tekniska och av de olika produkterna.
På slutet ligger det sedan ett litet papper med en prislista på det hela. Jag
vill s'äga att, inte för Aseas del men för industrien i allmänhet, är skillnaden'
mellan inställningen till det tekniska och inställningen till redovisningssystemet ung'efär som skillnaden mellan den flotta och eleganta katalogen och
·den, lilla obetydliga prislistan.
Men vad ligger qakom denna prislista? I den mån som det är ett fulländat
arbete är d·et något lika underbart, något som det är lika svårt att få
fulländat som att göra en genial maskin. ,Ty i d~nna maskin finns det
tusentals delar, och det finns tiotusen oli~a produktionselement, som skola
samlas, kO,stnadsberäknas och avvägas inbörd-es, för att man skall få fram
det slutliga pris, som det hela skall bygga på. Jag vill bara peka på en
sådan sak, när det gäller ett kullager, som att en kula undergår nittio olika
prov, innan den är godkänd. Alla dessa prov måste ju projicieras i kalkylen.
Inom det stora flertalet industrier har man inte på långa vägar uppskattat
denna sida av företagsverksamheten till dess rätta värde.
Tekniken är den färdiga svan·en med de vita vingarna i solen, medan
redovisningsväsendet och kalkylen är den grimme relling, som i regel får
hålla till i skuggan på bakgården. Det finns tusentals romaner och dramer
och dikter, som hylla teknikern för hans storartade insatser, men jag har
aldrig sett den minsta sonett, som har skrivits till en kalkylman eller en
redovisningsrnan. Nu tror jag inte, att vi som hålla på med det där längta
efter den efemära äran att få figurera som hjältar i en roman, men jag tror
att för vårt arbete och för näringslivet i sin helhet skulle en allmännare uppskattning vara av nytta.
För att vi skola komma in på rätt bog på denna punkt, kräves en samv-erkan från olika håll. Vi ha' först inledarna här och deras kolleger, de
som ha ägnat sitt liv åt den ekonomiska forskningen, som kunna se det
hela uppifrån och som kunna finna ett annat sammanhang där än vi, som
äro ute i fabrikerna och på kontoren. Jag tror att det skulle vara till oerhörd nytta, om man kunde locka in några av dem till fabrikerna, så att de
även finge se, hur en svarv snurrar och hur ett sågblad går runt och taga
del av -det redovisningsmaskineri, som står bakom. Jag vet att _professor
Heckscher på den tid han var vid handelshögskolan vistades ett år vid
S'urahammar, och i samband därmed gav han ut en bok om svenska produktionsproblem. Den har för mig varit ,en mycket fruktbärande bok, och jag
tror inte jag är ensam om den erfarenheten. Fast man bara var en handelshögskolit och alltså endast hade en mycket elementär ekonomisk skolning,
kände man" att där fick man kontakt m1ed de problem man- skulle möta
en- gång i.framtiden i det praktiska livet, och det gav en annan behållning
än 'digra avhandlingar om nationalekonomiens teori, som det i och för sig
kunde vara my-cket motiverat att man fick läsa, men av vilkas innehåll
man i alla fall efter ett antal år hade ett rätt diffust minne på många
punkter.
Det fordras alltså en samverkan mellan de ,vetenskapliga ekonomerna
och företagsledarna, som få ta på sig sin andel av detta ansvar, och det
gäller sedan att stimulera oss, som hålla på och försöka lösa dessa problem
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ute i företag·en. Det duger inte, som jag ser saken, att vänta med 'detta
fem eller tio år, ty klockan är inte sju eller åtta, utan, såvitt jag kan bedöma, är klockan en kvart i tolv. Ty om icke dessa problem bli lösta i så
stor onlfattning och på så många håll som möjligt, så blir det inte roligt att
vara svensk företagsledare, när nästa kris kommer över oss.
Docent W. William-Olsson: Jag har inte många ord att säga.
Mig förefaller det, som om vi i vårt samhälle ha kunskaper på alla områden, ingående kunskaper, framför allt kanske i tekniskt avseende, men
det som vi sakna och det som vi följaktligen beh·öva kanske mer än något
annat, är att se hur alla de olika fenomenen och särskilt de ekonomiska och
sociala fenomenen, samverka till den helhet, i vilken vi alla röra' oss. Det
är helhetsbilden och därvid överblicken som saknas. Därför sluter jag mig
till de föregående talarna i kväll med krav på en forskning, som sammanställer delkunskaperna till en fylligare och sannare helhetsbild av det ekonomiska livet.
Professor B. Ohlin: Jag kanske får tillåta mig att sammanfattningsvis
säga ett pa.r ord. Det tycks ha framgått av både inledningsanförandena
och diskussionen, att det råder en ganska allmän enighet om behovet av
omfattande systematiska iakttagelser och analys av dem. Det behövs med
andra ord ett forskningsarbete av det slag, som inte en enskild forskare
kan utföra, utan som endast kan åstadkommas genom institutioner. Icke
minst behövs det sådana som arrangera en samverkan mellan ekonomer
och statistik·er, tekniker, skogsmän, ekonomiska geogra.fer, arkitekter~ socialpolitici och kanske ·en del andra. Vidare är man enig om lämplig'heten av
ett ekonomiskt. forskningsarbete inom näringsorganisationerna och de enskilda företagen, ett arbete som tar upp de många specialproblem, som i
första hand kunna vara av betydelse för vederbörande bransch och näringsgren, men indirekt också äro av vikt för samhällsekonomien i dess helhet.
D·et har även framkommit, att skola de kunskaper, som sålunda förvärvas, komma till sin rätt, får man se till att de bli effektivt spridda, så
att inte bara forskarna själva och en liten krets kring dem, utan också
af.färslivet i dess helhet - 'kanske jag kan tillåta mig att nämna även
politikerna - samt ytterligare några andra grupper i samhället v·erkligt
påverkas av denna kunskap. Det förefaller som om det skulle vara det
mest uppenbara av allt att denna senare uppgift liksom även de fÖ1regående
inte kan klaras av enskilda personer, utån vi behöva här institutioner, olika
institutioner.
Man kan väl till sist säga, att för att undvika dubbelarbete och åstadkomma bästa möjliga samordning av insatserna på olika håll behövs det
kanske också, när tiden är mogen, något organ som sörjer härför, måhända
någon ekonomisk motsvarighet till det allmänna forskningsråd, som man
har fått på teknikens fält.
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Professor H. Cramer inledde aftonens diskussion över ämnet:

Levnadskostnadsindex under kristid
Det ämne som jag har mig förelagt är ofantligt rikt, och jag I{Onlmer
att tvingas att här välja ut några synpunkter. Jag väljer naturligtvis
då dem som jag på något sätt har känt mig personligen intresserad
av vid det lilla jag har haft anledning att syssla med denna sak.
Vid en framställning av ämnet levnadskostnadsindex under kristid
kan det ju vara lämpligt att först ge en kort historisk bakgrund och tala
(lm hur det förhåller sig under fredstid. Jag skall börja med att i allra
,största korthet redogöra för de grunder som gällde för beräkningen av
socialstyrelsen~ levnadskostnadsindex närmast före krigsutbrottet. J ag
behöver ju inte i denna församling erinra om den utomordentligt stora
betydelse socialstyrelsens levnadskostnadsindex har såsom löneregulator
-för stora delar av vår befolkning. En enhet uppåt eller nedåt i index kan
betyda v.äldiga belopp i större eller mindre utbetalade lönebelopp, och
stora grupper av befolkningen följa med spänning och intresse beräkningen av index samt avvakta de resultat som skola komma. Det är
{)ckså givet att under sådana förhållanden uppmärlcsamheten och kritiken skärpas till det yttersta.
För att nu anknyta närmast till tiden omedelbart före krigsutbrottet,
har man från juli 1939 en officiell definition av vad levnadskostnadsindex
skall avse. I ett kungl. brev från denna tid lämnades nämligen direktiv
för beräkningen av levnadskostnadsindex. Där användes ungefär de orda1agen, att det gällde en beräkning av levnadskostnadernas höjd i jäm.förelse med de genomsnittliga levnadskostnaderna för 1935 samt att
,denna beräkning skulle ske med utgångspunkt från en i brevet närmare
angiven budget, som ansågs motsvara den genomsnittliga nivån för 1935
''] -
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års konsumtion, oell nled ledning av priser, SOln kunde anses representativa. Här är alltså i första hand uttalat att levnadskostnadsindex skall
vara vad nlan kan kalla för en ren prisindex. Dess uppgift, om man får
hålla sig till de citerade ordalagen, är att lämna ett sammandrag av
prisrörelserna för vissa varor och tjänster, nämligen de varor och tjänster
som kunna anses representativa för konsunltionen inom den befolkningsgrupp som indexberäkningarna avse. Och eftersom det uttalas, att den
genomsnittliga höjningen av levnadskostnaderna skall l{omma fram, så
att man beräknar kostnaden för en viss angiven budget och ställer den i
relation till motsvarande kostnad för 1935, så kan man också säga att
däri ligger ganska direkt en anvisning på den beräkningsmetod, som skall
tillämpas. Den beräkningsmetod, sonl kommer att tillämpas, är ju helt
enkelt den, att man ser efter vad varor och tjänster i. den' angivna budgeten kostade vid beräkningstillfället. Man jämför detta pris med det
pris san1ma budget drog 1935, och genom att räkna ut förhållandet
mellan dessa bägge priser får man fram en index. Det är alltså ett
indextal, som anger hur många gånger en viss specificerad mällgd av
varor och tjänster är dyrare vid beräkningstillfället än den var 1935.
En beräkning som göres på detta sätt ansluter sig till vad indexteoretikerna bruka kalla Laspeyres' fOfIne!. För det följande blir det
kanske nödvändigt, att jag i några korta ord anknyter till ett par formler,
som jag har skrivit upp på tavlan. Jag tänker mig, att det är fråga
om två tidpunkter. En tidpunkt vid början eller basen kalla vi för O,
och det gäller att jämföra denna med en senare tidpunkt, som vi kalla
för l. Vidare är det fråga om vissa konsumerade kvantiteter, vissa olika
varor och tjänster. Dessa konsumerade kvantiteter kunna naturligtvis
ha ändrat sig från det ena tillfället till det andra. Antag nu, att vi för ell
godtycklig vara eller tjänst i den förteckning vi ha att utgå från låta
Po beteckna priset - det är alltså ett a-pris vid tidpunkten O - och
qo kvantiteten vid samma tidpunkt. Om Pl är motsvarande pris vid den
tidpunkt, för vilken det gäller att göra berä1{ningen, så blir t~dligen
Pl qo det pris, det skulle kosta vid tidpunkten l att köpa kvantiteten
qo av denna vara. Vi summera kostnaderna för alla varor, som det är
fråga Oln, och termen ~po qo uttrycker då kostnaderna för alla varor och
tjänster, som det gäller, alltså sumnlan av alla utgiftsposter vid bastidpunkten. På samma sätt få vi fram den totala utgiftssumman vid den
tidpunkt, för vilken beräkningen skall göras, under förutsättning att 'man
konsumerar samma kvantiteter som man konsumerade vid basen. För-,
hållandet mellan de båda kostnadsposterna anger alltså helt enkelt hur
mycket dyrare det är att köpa de kvantiteterna vid tidpunkten l än det
var vid 0, och detta förhållande kan då tagas som en prisindex, som en
mätare på den genomsnittliga prisstegringen från basen till tidpunkten l.,
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Detta var Laspeyres' formel. En liknande mätare ha vi i Paasches
formel. I denna gör man på samma sätt, men man utgår där från de
kvantiteter, som konsumeras vid den senare tidpunkten. ILaspeyres'
formel frågar man: hur mycket dyrare är det nu att köpa de kvantiteter,
som jag faktiskt köpte vid basen? I Paasches formel vänder man på
saken och frågar: hur mycket dyrare är det nu att köpa de kvantiteter,
som jag faktiskt konsumerar nu, än det hade varit att köpa motsvarande kvantiteter vid basen?
Formlerna bli sålunda:
Laspeyres
-}; PI qo _ \l • Pl
P0 1 --~a,
}; Po qo
Po

där
Paasche

där

fJ =

Po qt }; p = 1.
I po qt'

Man måste ju säga, att båda de tankegångar, som leda till dessa
formler, äro fullkomligt försvarliga. I båda fallen kommer man fram till
något, som med ett visst fog kan sägas vara en genomsnittlig mätare
på fördyringen från basen fram till tidpun1{ten. 1. Nu är det .emellertid
faktiskt Laspeyres' fo~mel, som man har räknat efter, och det har naturligtvis sina mycket goda praktiska skäl. Här äro nämligen kvantiteterna
qo en gång för alla givna. Om jag räknade efter den andra formeln, skulle
jag däremot få byta kvantiteten ql för varje beräkningstillfälle.
Det system, som är upplagt i anslutning till de citerade orden ur det
kungl. brevet av 1939, följer alltså den första formeln. Det innebär, att
man räknar med ett fast viktsystem, ett viktsystem som hänför sig till
lconsumtionen vid basen. Det var konsumtionen under 1935, som här
avsågs med kvantiteterna qo.
Den budget, som angavs i det kungl. brevet av 1939 och' som således
definierade kvantiteten qo, hade framgått ur konsumtionsundersökningarna av 1923 och 1933 med senare justeringar. Denna budget avsåg i
huvudsak förhållandena i arbetar- och lägre tjänstemannahushåll. Man
rörde sig där med en medelinkomst, som är exakt angiven till 3.438
kronor. Utgiftssumman 'vid basen är helt enkelt 3.438 kronor, och ovan-
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för bråkstrecket.stå alltså kostnaderna för motsvarande kvantiteter, om
man hade köpt dem vid beräkningstillfället.
Den samlade utgiftssumman av 3.438 kronor är sedan uppdelad på
olika huvudposter. 'Livsmedel är den största posten på två tredjedelar
av hela utgiftssumman. Man har vidare bränsle och lyse, bostad, beklädnad, skatter och slutligen en kollektiv post, som kallas för »övriga
utgifter». Inom var och en av dessa delposter förekomma specificerade
genomsnittliga utgiftsbelopp för alla de olika delposter, som sammansätta den. Man har naturligtvis där icke kunnat göra så, att man har
gått helt i detalj och exempelvis i fråga om livsmedel fullkomligt noggrant redovisat oden konsumtion, som hushållen vid denna konsumtionsundersökning hade, utan man har sammanfört vissa varor i naturliga
grupper och låtit varje grupp representeras aven vara. Detta hindrar
icke, att antalet specialposter i budgeten är ganska stort.
I anslutning till de båda nyssnämnda formlerna vill jag på tal om
budgeten framhålla, att lika väl som vi skriva dessa båda formler, vare
sig det är fråga om Laspeyres' eller Paasches, som kvoter mellan två
utgiftsbelopp, kunna ,ri också genom en enkel operation, som jag nu
inte bryr mig om att demonstrera i detalj, ocl{så framställa dem såsom
vägda medeltal av prisförändringarna. Här står - det är en ytterst
enkel algebraisk operation för att komma från det ena uttrycket till det
andra - en summa av vissa vikter. Det är en vikt, ett a för varje vara
eller tjänst, multiplicerat Ined Pl. Detta uttrycker alltså den relativa
Po

prisändringe,n för den speciella varan eller tjänsten. För var och en av
de varor eller tjänster, som ingår i budgeten, har man att b'eräkna en
sådan relativ prisförändring, och sedan komlner man till ett medeltal av
dessa vikter. Vikten a är ingen~ing annat än den relativa andel, som
ifråga'varande vara hade av utgifterna vid basen. Detta kan uttryckas i
procent. Om j!1g inte uttrycker a i enheter utan i stället i procent, kommer vikten a att betyda den procentandel, varmed utgiften för ifråga·varande vara ingick i samtliga' utgifterna vid basen, och summan av
dessa vikter blir alltså 1, så att det här är fråga om ett fullkomligt
medeltal av priskvoten eller pristalet Pl.
p

I anslutning till formeln vill jag säga något om det statistisl{a primärmaterial, som den bygger på. Jag vill då särskilt framhålla, att när man
skriver formeln på detta sätt, synes det ju att den helt och hållet är
uppbyggd av relativa tal. Här ingå de relativa prisförändringarna och
här ingå vikterna a som ingenting annat än de relativa utgiftsandelarna
för olika varor och tjänster i den totala budgeten. Indexen, som själv
är ett relativt tal, är alltså uppbyggd av idel statistiska relativtal. Det
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är relativtal av två olika typer. Till att börja med är det 'de ··sorri ha
att göra med själva priserna, de olika varornas eller tjänsternas prisförändringar från basen till den tidpunkt, då beräkningen sker. För att
få fram detta material har socialstyrelsen· som bekant sina ombud på
49 olika orter, vilka fortlöpande insamla prisstatistik. Det sker med
regelbundna mellantider, delvis en gång i veckan, delvis en gång i månaden~ Resultatet bearbetas sedan centralt hos socialstyrelsen. Man räknar ut genolTIsnittspriser vid varje tillfälle för de olika 49 orterna, genomsnittspriser för varje vara eller tjänst som ingår i prisstatistiken,
och man kan på basis av detta medeltal beräkna de relativa, prishöjningarna, PI .. Vikten a kommer då fram direkt ur den budget, som jag
Po

nyss nämnde och som i sin tur är byggd på konsumtionsundersökningarnas resultat.
Jag har här en liten smula understrukit, att vikterna a äro att betrakta som relativtal, och det har jag gjort av särskilda skäl. Det förhåller sig ju nämligen så, att i den populära diskussionen ingå snarare
de absoluta talen, de absoluta kvantiteterna - så och så mycket ägg
och smör och potatis, eller så' och så många kronors utgifter för de olika
varorna. Man anknyter då dessa resonem1ang till den genomsnittliga
indexfamiljen, till detta hushåll med sin budget av 3.438 kronor, uppdelad i noggrant angivna poster i kronor och ören för de olika varorna.
Dessa begreppsbildningar väcka vissa associationer från en längst förfluten tid av statistikens historia. Under ett skede av samhällsstatistIkens ungdom för ungefär hundra år sedan brukade man syssla mycket
IIl:ed en individ, som kallades medelmänniskan, l'homme mayen. Det
var en man, som hade en medellängd, medelvikt och medelinkomst, han
konsumerade ett medelantal kalorier, han begick varje år ett medelantal
stölder och mord, och han blev förmodligen också hängd ett medelantal
gånger. Denna medelniänniska, som man framställde som själva normaltypen för släktet, kan sägas i en senare tid ha återuppstått i den
berömda indexfamiljen. Man har här en familj, som man kanske ofta
ser fullkomligt konkret framför sig. Det är man och hustru och, jag
tror, 2,03 barn. Den har, eller rättare sagt hade 1935, en inkomst av
3.438 kronor - sedermera har den ju stigit - och den har alla dessa
olika utgiftsbelopp i kronor och ören, som ingå i den redovisade budgeten.
Det har naturligtvis sina alldeles bestämda fördelar att få en sådan
konkret anknytning, att man så att säga konkretiserar resultatet av
de statistiska undersökningarna av konsumtionen i denna gripbara indexfamilj med de direkt gripbara posterna i kronor och ören. Den har
sina stora pedagogiska fördelar; det är lätt att framställa och lätt att

80

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 17 DECEMBER 1942

förstå. Vad jag här ville en liten smula ifrågasätta är om det inte kan
vara alltför lätt att förstå, om det inte rent av kan innebära vissa risker
för att man på det sättet gör det genomsnittliga resultatet alltför handgripligt och förleder till analogislut och över huvud taget ett konkret
resonemang, som inte alltid är så fullständigt berättigat. Jag kommer,
om jag får tid, senare tillbaka till denna sak i annat sammanhang. För
ögonblicket vill jag bara peka på en bestämd konsekvens, som möjligen
kan anses innebära en viss olägenhet.
Det förhåller sig ju så, att levnadskostnadsindex gäller inte bara den
grupp, som kan närmast jämföra sig själv direkt med indexfamiljen,
utan den gäller också många andra grupper, som i inkomstavseende,
barnantal, konsumtionsförhållanden o. s. v. rätt mycket avvika från
indexfamiljen. Det saknas kanske inte antydningar till att man på
sådana håll känner sig litet oroad av att index är uträknat så, att den
närmast avser denna indexfamilj. Det är åtlninstone tänkbart att det
ur sådan synpunkt skulle kunna verka mer lugnande, mer uppklarande,
om man sade, att budgeten är framställd som ett genomsnitt av undersökningar låt oss säga beträffande familjer med en inkomstnivå mellan
2.500 och 5.000 kronor, i stället för att tala om denna bestämda familj
med en inkomst å 3.438 kronor, OCll med ett barnalltal som varierar
från kanske O till 5. Det är tänkbart, att de som känna med sig, att de
ligga någonstädes i utkanterna av detta område, skulle känna sig mera
lugnade, mindre beredda till kritik, om de finge klart för sig att materialet vore på det sättet utspritt, att även deras typ så att säga beaktas i det statistiska lnaterial, som ligger till grund.
Detta var alltså ett kort referat av den beräkningsmetod, som användes närmast före krigsutbrottet, och några korta reflexioner i anslutning
därtill.
Ett sådant system, vare sig man räknar med Laspeyres' formel eller
någon annan, går bra att använda och för till rimliga resultat, så länge
konsumtionen icke undergår några väsentliga förändringar. Detta kan
man ju kanske räkna med, åtminstone aln man inte tar alltför långa
perioder, och detta kanske man kan räkna med under en period av lugn
och fredlig utveckling. Vi veta ju allesamman, att förhållandena i det
avseendet ha blivit grundligt rubbade efter 1939. Genom. ransoneringen
och handelsavspärrningen ha vi fått räkna med en framtvungen omläggning av konsumtionen, som har gjort att åtskilliga av de varor,
som ingå i budgeten från 1939, för närvarande icke längre stå att få.
Somliga av varorna ha fallit bort helt och hållet. Som exempel därpå
kan man nämna sådana poster som bananer och fotogen, vilka båda
ingå i den ursprungliga budgeten av 1939 men ju för närvarande kunna
anses ha fullständigt fallit bort. Andra poster ha icke fallit bort helt
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och hållet men genom ransoneringen krympt ihop till en ringa bråkdel
av vad de vora från början. Man Ilar sålunda beräknat, att den l oktober i år beträffande kaffet 90 % av den kvantitet, som man räl{nade
med 1939, hade fallit bort, ay fläsk 83 %, av ost 70 % och av ägg
72 %, för att bara nämna några av de hårdast angripna posterna.
Dessa förhållanden visade sig ju redan på ett tämligen tidigt stadium
under kristiden, även om de då icke voro så utpräglade som enligt de
senaste siffrorna, som jag nu har anfört.Redan i oktober 1940 hade socialstyrelsen klart för sig, att det skulle uppkomma svårigheter av denna
anledning, och det kom en skrivelse från socialstyrelsen till Kungl. l\1aj:t
med förslag till vissa ändringar i indexberäkningarna. Nu är det givet,
att samtidigt med att alla dessa svårigheter inträdde, skärptes i hög
grad uppmärksanlheten på indexberäkningarna. Den ekonomiska vikten
av beräkningarna ökades ju genom dyrtiden samt genom att lönerna i
allt större utsträcl{ning reglerades efter index, och vaksamheten blev
naturligtvis skärpt i samma takt. Detta medförde, att socialstyrelsens
hänvändelse till Kungl. Maj:t i oktober 1940 blev utsatt för gansl{a
mycken kritik. Den gick ut på att man borde göra vissa modifikationer
i formeln på det sättet, att när man inte längre kUllde räl{na med' att den
ursprungliga kvantiteten, qo, stod att få, utan denna var alltför uppenbart inskränkt genoln ransonering eller varubortfall, skulle man införa
en substitution. Man skulle i stället för kvantiteten qo eller den bortfallna
delen därav sätta någon annan vara, som stod att få. Det utvecklades
då principer för hur man skulle göra ett sådant ingrepp i formeln. I
,rissa fall, när det inte var möjligt att direkt åstadkomlna en sådan
konkret substitution och låta det hela eller en del av kvantiteten qo
så att säga ersättas av någon annan vara, fick man göra vad som l(unde
kallas en kollektiv substitution: man. fick låta den bortfallna kvantiteten
aven vara ersättas genom ansvällning av posterna för övriga "varor i
salnma grupp.
I en kungl. proposition till 1940 års riksdag i samband med vissa
lönetillägg till statstjänstemännen lneddelades det direktiv för indexberäkningen, som i huvudsak omfattade vissa regler för de substitutioner, som i anslutning till socialstyrelsens framställning sl(ulle göras. Dessa
substitutioner innebära alltså vissa ingrepp i formeln; de innebära, att
man helt eller delvis ersätter vissa kvantiteter i qo med andra kvantiteter och över huvud taget justerar kvantiteten qo med ledning av dell
erfarenhet man har beträffande ransonernas inverkan och över huvud
taget konsumtionens utveckling. Man kan möjligen säga, att man på
det sättet kommer fram till någonting, som skulle kunna betraktas som
en hybrid nlellan Laspeyres' och Paasches formel, men förfaringssättet
har naturligtvis ganska tydligt l{araktären av nödfallsutväg, och man
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kan inte säga, att det egentligen har visat sig leda till några' tillfredsställande resultat. Det har visat sig vara ganska svårmanövrerbart, och
jag tror att de som ha haft ansvaret för beräkningarna ha funnit det
rätt brydsamt att göra dessa substitutioner och känt en viss önskan att
komma över till ett system, som var litet lättare att hantera. Detta har
ju också medfört, att man i oktober månad i år fick se hela frågan om
indexberäkningen överlämnad till sakkunniga, som fingo i uppdrag att
överväga grunderna för en reformering av indexberäkningen. Det framställdes som särskilt grundläggande för denna reformering av beräkningen, att indexberäkningarna skulle anpassa sig efter de successiva förskjutningarna i konsumtionen.
.
Allt detta aktualiserar nu naturligtvis själva de principiella frågorna
om vad ett levnadskostnadsindex i själva verket skall avse att mäta.
Man kan söka svaret på den frågan från teoretisk nationalekonomisk
synpunkt, ~an kan utveckla det gransnytteteoretiskt eller med hjälp
av teorien för s. k. indifferensytor, men det kan väl knappast sägas att
den nationalekonomiska teorien på denna punkt ännu har hunnit så
långt, att dess resultat skulle omedelbart kunna utnyttjas i praktiken.
När det gäller en omedelbar praktisk användning och man söker en
indexberäkningsmetod, som är avsedd att ge vad jag nyss betecknade
som helt enkelt ett sammandrag av prisutvecklingen, är man nog hänvisad till att överväga, huru saken ter sig i anknytning till den lnera
så att säga deskriptivt statistiska synen på indexberäkningen, att alltså
fortfarande se levnadskostnadsindex som en ren prisindex, som ett sammandrag eller ett mätetal för prisutvecklingen inom den k~onsurrttion,
som man avser att undersöka. Men även om man preciserar problemet
på detta sätt och ställer sig på den ståndpunkten, att levnadskostnadsindex fortfarande skall vara en ren prisindex, så uppstå likväl en hel del
principiella och ganska svårbedömda frågor.
Jag har sagt redan från början att de båda indexformlerna, Laspeyres'
och Paasches, ge någorlunda överensstämmande resultat, så länge det
inte blir alltför stora ändringar i· konsumtionen, så länge kvantiteterna
qo och ql icke avvika alltför våldsamt från varandra. När nu motsatsen
är fallet och konsumtionell faktiskt är stadd under en fortgående och
stark förändring, visar det sig att -dessa formler i stället avvika mycket
starkt från varandra, och man frågar sig då vilken av dem som kan
anses ha företräde. Man bör åtminstone ha anledning att tänka sig,
att Laspeyres' formel, som anger hur prisläget skulle ställa sig vid tidpunkten 1, om jag där fortfarande köpte precis samma kvantiteter som
jag köpte vid bastidpun1{ten, sl{all ge ett resultat som ligger något i
överkant, ty det är givet att om jag har att räkna med en starkt
divergerande prisutveckling, Oln somliga varor stiga hastigt och andra.
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långsamt, då komma, så länge det råder fritt konsumtionsval, konsumenterna att i den utsträckning som är dem möjlig anpassa sig efter prisförändringarna. De komma att köpa relativt mindre av sådana varor',
som ha stigit särskilt starkt i pris, och relativt nlera av andra. K vantiteten q kommer alltså att undergå en förändring i tendentiös riktning, en förändring som är ägnad att förbilliga konsumtionen. Detta leder
till att man l{ommer att mäta för högt, om man följer Laspeyres' formel.
Alldeles motsatt blir tendensen, om man använder den andra indexformeln. Jag skall inte trötta med att gå igenom detta i detalj. Man kan
där,' fortfarande under förutsättning av fritt konsumtionsval, vänta sig
att man i stället skall komma för lågt - att det rätta resultatet, om man
över huvud taget kan tala om ett sådant, alltså skulle ligga någonstans
mellan de båda formlerna.
Man finner i indexlitteraturen, att det har föreslagits ett otal formler
av Iner eller mindre komplicerad struktur som ersättning för dessa båda
enkla formler. Jag skall inte här på något sätt gå in på ett referat av
dessa formler, som kunna räknas i hundratal. Det är ju ett formelmakeri,
som naturligtvis på intet sätt svarar mot det resultat man vinner, utan
det får nog sägas, att man lugnt kan hålla sig till de enkla formlerna.
Kan man inte inom dessa hitta något som ger en tillfredsställande lösning av uppgiften, så torde det inte heller vara mycket stor ide att
ge sig ut på de alltför komplicerade formlerna. Över huvud taget måste
man ju säga, att när man ställer sig uppgiften att med ett enda mätetal
ge ett sammandrag, en karakteristik av det oerhört komplicerade statistiska material, som tar sig uttryck i å ena sidan ett hundratal av priser
och å andra sidan ett hundratal av individuella kvantiteter, och alla
dessa priser och kvantiteter förskjutas i olika riktningar, då säger ju
egentligen sunda förnuftet, att det i själva verket är en olösbar uppgift
att söka genom ett enda tal erhålla ett tillfredsställande sammanfattande uttryck för hela detta komplicerade statistiska material. Man
måste nog göra klart för sig att det är fråga om en"uppgift, 'som i sträng
mening är olöslig, och att det sålunda bara gäller att komma till en lösning, som kan anses någorlunda acceptabel med hänsyn till den användning man vill ge formeln.
Vad är det då, som framför allt gör det så svårt att få en rättvisande
lösning under de förutsättningar som gälla här? J"o, det är just det förhållande som jag har talat om, att konsumtionen är stadd i en kraftig
omläggning. Vi jämföra konsumtionen vid en viss tidpunkt, basen, då vi
hade kvantiteten qo, med förhållandet vid en annan tidpunkt, då vi ha
kvantiteten ql' och det råder en stark divergens mellan konsumtionen vid
dessa båda tidpunkter. Det säger sig ju självt att när det gäller att
mäta kostnadsutvecklingen för en sådan varierande konsumtion, måste
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resultatet i mycket stor utsträckning bli godtyckligt. I de nyss citerade
direktiven från hösten 1940 står det uttalat, att riktpunkten för indexberäkningen skall vara upprätthållandet aven oförändrad standard. I de
direktiv, som två år senare, hösten 1942, formulerades för den sittande
sakkunnigutredningen, förekom motsvarande passus i en något förändrad
utformning. Där talas det om att beräkningarna skola vila på en oförändrad standard för den tidpunkt, med vilken jämförelsen närmast sker.
Det är en liten nyans i uttryckssättet. Man får kanske fatta detta som
ett förtydligande av det tidigare, lllera vaga uttrycket, där det talades Oln
att riktpunkten skulle vara upprätthållandet aven oförändrad standard.
Kan då detta förtydligande ha något att ge, som kan hjälpa oss att
övervinna den svårighet vi ha här? Ja, man kan säga, att om jag inte gör
jämförelsen direkt melJan de båda tidpunkterna O och l med deras stofa
divergens i fråga om konsumtionens struktur, utan i stället gör jämförelsen så att säga på kort sikt - jag jämför inte en bastidpunkt, som
ligger luånga år tillbaka i tiden, lued nuvarande tidpunkt, utan jag
jämför kanske med de förhållanden, som gällde för några månader sedan
- kommer ju konsulutionen icke att ha hunnit undergå samma våldsamma förändringar. När jag gör en sådan jämförelse på kort sikt, är jag
inne på ett fall, där dessa forlnler ge ett luera rättvisande resultat. Resultaten ligga då varandra närmare, därför att konsumtionen icke har hunnit undergå så starka förändringar. När det gäller att mäta prisförändringarna under en ganska lång tidrymd, under vilken det har skett sådana. förändringar, att det är svårt att göra direkta jämförelser mellan
konsumtionen vid början och slutet, skulle man alltså kunna så att säga
bena upp den i delperioder och göra en beräkning för varje delperiod särskilt. Detta skulle innebära, att man bryter med det system med fasta
vikter, som hittills har tillämpats beträffande socialstyrelsens indexberäkningar.
Ännu så sent som i oktober 1940 uttalade socialstyrelsen i sin skrivelse
till Kungl. Maj :t, att· den icke fann skäl att frångå beräkningssättet med
fasta vikter, men sedermera har det nog icke saknats tecken till att man
kanske ändå har börjat överväga, om inte detta skulle vara något att
reflektera på.
Om man ser på den diskussion, som hittills har förts i saken, får mall
säga, att det nog egentligen endast finnes två alternativ: att fortsätta
med det nuvarande systemet med fasta vikter och då finna sig i de
komplikationer som uppträda i form av nödvändighet att göra substitutioner i varumängden på det sätt jag nyss här talat om, eller också
att definitivt frångå systemet med fasta vikter och övergå till ett system
med rörliga vikter. Ett sådant system med rör~iga vikter eller en kedjeindex, som det ofta kallas, har jag antytt i några formler, som jag skri-
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,rit upp på tavlan. Det hittillsvarande systemet med fasta vikter innebär, att man räknar med en s. k. fastbasindex; man gör alltså direkt en
jämförelse mellan förhållandet vid tidpunkten 1 och förhållandet vid
basen. Efter Laspeyres' eller Paasches formel räknar man direkt ut förhållandet mellan kostnaden för en viss budget vid tidpunkten 1 och kostnaden för samma budget vid basen. Förfaringssättet med rörliga vikter
innebär i stället, att man begagnar ett viktsystem för v'ar och en av de
delperioder, som det är fråga om. Jag räknar alltså först ut en delindex
för perioden O-l - den kallar jag för POl - och sedan tages en delindex från Pl-2 - den kallar jag för P12 - och till slut kommer då en
delindex för den sista perioden. Alla dessa indextal räknar man ut med
vikter, som hänföra sig till konsumtionen under den period det är fråga
om. Man anpassar alltså där vikttalet, eller kvantitetsvalet, till den konsumtion, som faktiskt råder under den period för vilken beräkningen
sker. Varje sådan period ger en länk i kedjan, en delindex eller en kedjelänk, och genom att multiplicera alla dessa länl(ar med varandra får jag
en kedjeindex, som anger prisindex från tidpunkten O ända fram till tidpunkten n.
Ett sådant system med rörliga vikter och kedjeindexförfarande har
redan i ett tiotal år använts dels av Sveriges riksbank och dels även av
Finlands bank för deras konsumtionsprisindex, som i bägge fallen införts
efter guldmyntfotens övergivande 1931, och det har visat sig kunna göra
goda tjänster. Fördelen med en sådan metod är, att man här Ilar ett
smidigt sätt att anpassa vikterna till konsumtionens utveckling, medan
jag däremot vid en fastbasindex antingen efter Laspeyres' formel räl(nar som om folk under hela perioden levde som de levde vid basen, eller
. också efter Paasches formel räknar med den kostnadsfördyring, som
skulle ha uppstått, om folk under hela perioden konsumerat samma kvantiteter SOln vid slutet av perioden. I bägge dessa fall rör jag mig ju med
tämligen verklighetsfrämmande förutsättningar, onl det förhåller sig så,
att det råder en avsevärd skillnad mellan konsumtionell i början och
slutet av perioden. I stället för att använda ell fastbasindex har jag som
sagt genom kedjeförfarandet en möjlighet att smidigt anpassa beräkningell efter de successiva förändringarna av konsumtionen. För varje
delperiod kan jag välja vikter, som direkt ansluta sig till den konsumtion SOIU råder under den ifrågavarande perioden.
Som bekant utföras nunlera efter krigsutbrottet fortlöpande konsumtionsundersökningar kvartalsvis. Man har alltså möjligheter att åtminstone i en viss utsträckning få fram statistiskt material, som skulle behövas för en fortlöpande justering av vikterna efter konsumtionen. Dessa
konsumtionsundersökningar göras som -nämnt en gång i varje l(vartal och
sträcka sig över en t.idrymd av två veckor, 'vilka i alllnänllet äro förlagda
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till mitten av kvartalet. Om man ville gå den vägen, skulle man då kunna
tä.nka sig, att de olika kedjelänkarna sträckte sig över en period av ett
kvartal och att nlan för varje gång försökte att anpassa vikterna efter de
färskaste statistiska uppgifter, som stå till buds.
Fördelarna med ett sådant .förfaringssätt i jämförelse med fastbasindexen äro uppenbara, men metoden har naturligtvis vissa ri.sker. Det
har visat sig såväl i riksbanken som i Finlands bank, som till att börja
med använde en kedjemetod med aritmetiska formler av typen Laspeyres
eller Paasche - i själva verket var det kanske ingendera delen utan en
mellanformel, men det var en formel av i huvudsak den typen - att
man fick att göra med något, som kan kallas för ett visst systematiskt
fel. Felet var visserligen inte större än att varje enskild kedjelänk kunde
anses ge ett fullständigt acceptabelt uttryck för prisutvecklingen under
just det ifrågavarande kvartalet, men det kumulerades så att säga med
ett successivt antal multiplikationer av ett stort antal kedjelänkar, och '
detta ledde så småningom till att man kom fram till resultat, ·som började se tvivelaktiga ut. En närmare teoretisk behandling av formeln
ger också till resultat, att man faktiskt har anledning att vänta sig att
ett systematiskt fel kan vara för handen, när man räknar med den
aritmetiska medeltalsformeln.
Jag skall här anföra ett par formler, som äro uppbyggda efter ett
alldeles analogt schema som de båda föregående. Det är alltså lnedelvärden med samma vikter, a och {3, alltså de relativa utgiftsandelarna för
de olika varorna eller tjänsterna. Men i stället för bara medeltalet
av själva de relativa prisförändringarIla, PIl' tar man här det motsvaPo

rande medeltalet av deras logaritmer. Det är alltså ett logaritmiskt eller,
om man så vill, ett geometriskt medeltal som man får. Man har viss
anledning att vänta sig, att dessa geometriska medeltalsfornller skulle
vara mera fria från system'atiska fel än de aritmetiska medeltalsformlerna.
Redan 1935 hade man i Finlands bank med stöd aven utredning av
fil. doktor L. Törnqvist kommit till insikt om dessa förhållanden och
övergick från den ursprungliga beräkningsmetoden med aritmetisk formel till ett system med en logaritmisk beräkningsformel. Något senare
följde Sveriges riksbank exemplet.
De ifrågavarande formlerna äro:
Logaritmisk Laspeyres
log

POl

== }; a log P1.
Po

Logaritmisk Paasche
log P 01 == }; fl log PI.
Po
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Vikterna a och p äro desamma som i de förut anförda formlerna med
aritmetiska medeltal. - Man kan givetvis även tänka sig många andra
varianter än de här· anförda, såväl av aritmetiska som geometriska (logaritmiska) medeltalsformler för indexberäkning.
Man kan naturligtvis gent emot de logaritmiska formlerna anföra vissa
betänkligheter. Man kan säga att det är svårt att förklara dem. De
ursprungliga aritmetiska medeltalsformlerna ha ju sin konkreta budgetmässiga anknytning. En Laspeyres- eller Paascheindex kan utan
vidare framställas som en kvot av två utgiftssummor i en viss budget.
Det är något som vem som helst kan förstå, vilket naturligtvis icke
gäller om de litet mer inkrånglade logaritmiska formlerna. Jag låter den
invändningen stå för vad den kan vara värd. För egen del skulle jag tro
att man kanske inte bör ta sådana invändningar alltför hårt.
En annan sak, som man måste se upp med, när man använder ett
kedjeförfarande, men som jag här inte hinner gå närmare in på, är säsongvariationerna. I all synnerhet om mall skall använda ett kedjeindexförfarande med så korta delperioder som ett kvartal, säger det sig ju självt,
att även om man vill för varje kvartal fastställa en bestämd budget, så
får man att göra med en säsongvariation i de konsumerade kvantiteterna. Gäller det sådana varor som äpplen, lök, vitkål eller apelsiner, är det
ju givet, att de konsumerade kvantiteterna under de olika kvartalen
komma att visa en mycket påtaglig säsongvariation. Detsamma gäller
naturligtvis om priserna för sådana varor. Det visar sig, att om man
inte ser upp med säsongvariationerna, komma de just när man använder ett kedjeförfarande att ställa till mycket otrevliga spratt. Man
blir alltså tvungen att synnerligen omsorgfullt utveckla en nletod för att
bearbeta sina priser och vikter med hänsyn till säsongvariationerna, men
jag hinner som sagt nu inte närmare gå in på detta.
Jag har kanske här väl länge uppehållit mig vid frågan om formelvalet. Det är givet att även om man kommer fram till en aldrig så acceptabel lösning av formelfrågan, så är därmed på intet sätt allting färdigt.
En. dålig formel kan naturligtvis göra resultatet sämre än det statistiska
primärmaterial som man bygger på, men icke ens en idealisk formel kan
åstadkomma att man vinner ett bättre resultat än det statistiska material man har att bygga på. Det är alltså inte möjligt att slå sig till ro
med att man använder en ur olika synpunkter acceptabel formel. Det
är ocl{så nödvändigt att se till, att man har att bygga på ett fullgott
statistiskt primärmaterial. Alldeles speciellt blir naturligtvis detta fallet, om det blir fråga om att övergå till ett .sådant kedjeförfarande, som.
jag här har skisserat, då det gäller att successivt korrigera den budget,
efter vilken man räl{nar. Det blir inte längre möjligt att som förut göra
stora omfattande undersökningar en gång vart tionde år och så efter
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moget övervägande bestämma en budget på grundval av dem,' utan llär
skulle man justera budgeten successivt, kanske med ganska korta lnellantider, på basis av de fortlöpande konsumtionsundersökningarna. Det
är givet, att om man vill ha en index, som verkligen ger en fast grund
att bygga på, måste man ägna en mycket stor uppmärksamhet åt att
få fram det statistiska material, som ligger bakom. Detta gäller både om
konsumtionssidan och om prissidan. Både insamling och prisstatistik och
bearbetning av kOllsumtionsundersökningarna måste då göras på ett sådant sätt, att man verkligen får fram någonting som håller att bygga
på. Här möta naturligtvis utomordentligt stora svårigheter. Alldeles speciellt beträffande den fortlöpande justeringen av konsumtionssiffrorna är
det givet, att denna kommer att ställa mycket stora anspråk på det
bakomliggande statistiska materialet och även på omdömesgillheten hos
den som bearbetar det. Det program man hittills haft för de fortlöpande
konsumtionsundersökningarna är kanske i det slnalaste laget, när det
gäller ett sådant kedjeförfarande med fortlöpande justering. av budgeten.
Om man verkligen vill ha fram någonting som är hållbart, får man
kanske ta under övervägande en viss utvidgning av programmet, även
om det skulle kosta något. Vill man ha ett fullgott resultat, måste man
givetvis finna sig i att lägga ned de kostnader som det drar, och jag
tror som sagt att man har all anledning att taga synnerligen allvarligt
på denna fråga.
N aturligtvis kan man tänka sig att även från andra håll än från de
fortlöpande konsumtionsundersökningarna få fram, material, SOl11 skulle
vara av värde i detta sammanhang. Det har exempelvis i diskussionen
anförts, att man skulle kunna etablera ett samarbete med lJOstsparbanken och att man ur de uppgifter, som postsparbanken får för sina budgetböcker, skulle kunna ha något av intresse att hämta för dellna konsumtionsstatistik. Kanske man även från kristidslnyndigheternas statistik skulle kunna få en del uppgifter, som kunde vara av värde.
När det gäller den statistiska. basen för konsumtions- och prisundersökningarna, har man också att tänka på en fråga, SalU jag ännu inte
alls har berört, nämligen för vilken befolkningsgrupp den budget det
gäller egentligen skall vara representativ.. Indexregleringen av lönerna
avser ju stora grupper av såväl arbetare som tjänstemän. Det förhåller
sig naturligtvis så, att konsumtionen är starkt differentierad inom dessa
olika grupper. Det kan tänkas att olika kategorier skulle vara bättre
betjänta med att få en egen budget och inte gå in igenomsnittsbudgeten.
Det kan tänkas att konsumtionsvarorna äro så starkt utspridda inOlTI
olika delar av den stora grupp det här gäller, att det skulle vara riktigare
att ha en särskild. budget för var och en av vissa grupper. Sådana frågor
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kunna ställas, men de kUlli1a knappast besvaras förrän det föreligger ett
mer omfattande statistiskt material än vad SOl11 för närvarande är fallet.
Jag har redan hållit på ganska länge, och det återstår ännu synnerligell
viktiga frågor, som jag inte hunnit gå in på. Jag har redan från början
tagit för givet att index skulle vara en ren prisindex, och jag har inte
med ett ord talat om de synpunkter som möjligen kunna anföras för att
man skulle lägga in ännu något mer i levnadskostnadsindex. Jag skall
bara yttra några ord om en av de synpunkter, som kunna läggas på
denna fråga. Man kan säga, att när konsumtionen genom stigande varuknapphet eller genon1 ransonering tvingas över från en vara till en annan,
kan det hända att det uppkommer en för konsumenterna kännbar fördyring, en verklig levnadsl{ostnadsstegring, som icke kommer till uttryck genom en index. Ett exempel, som har framförts i diskussionen onl
denna fråga, är att konsumenterna tvingas att övergå från att elda med
koks till att elda med ved. Om man för resonemangets skull gör det
antagandet, att bägge priserna hålla sig absolut konstanta men veden
är dyrare än koksen, tvingas man då genom ransoneringen och knappheten på koks att helt eller delvis övergå till ved. Då uppträder ju för
den enskilde en alldeles bestänld ökning av kostnaderna, men under
det antagande jag gjorde, nämligen att p'riserna stå stilla, kOlnmer ju en
sådan ökning icke till något som helst uttryck i index. Man frågar sig:
skall man i index fortfarande endast ta hänsyn till de rena prisförändringarna, eller skall också en kostnadsökning genom en tvungen övergång
från en vara till en annan tagas med i beräkningen? Omvänt blir naturligtvis förhållandet, om det en gång i framtiden skulle bli så, att koksen
kommer tillbaka och man kan återgå från den dyra veden till den billigare koksen. Då uppkommer i stället en besparing. Skall man då ta
hänsyn till en sådan besparing, och skall index då sänkas?
Andra frågor, som ha spelat ell stor roll i diskussionen kring index,
gälla skatter och rabatter. Skola skatterna ingå i index? Skall priset på
de tjänster, som det allmänna gör, tagas med som ett pris bland andra
priser för en tjänst bland andra tjänster, eller skall man anse att skatten
har en sådan särställning att den inte bör räknas med i index?
Dessa frågor skall jag här a,rslutningsvis bara ställa, utan att försöka
ge något svar på dem.
Med den närliggande frågan om rabatterna skall jag slutligen ett ögonblick komma tillbaka till vad jag ta1ade om i början av mitt anförande,
nämligen indexfamiljen. När det gäller livsmedelsrabatterna, alltså de
rabatter för mindre bemedlade som förekomma vid köp av vissa matvaror, matfett och mjölk, brukar man för övrigt i direkt anslutning till
lämnade direktiv räkna så, att man tar med precis de rabatter som uppkomma för indexfamiljen med dess genomsnittliga inkomster och ut-
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gifter. Här tror jag att man kan peka på en bestämd risk med denna
konkretisering av den genomsnittliga indexfamiljen. Antag,. att det sker
någon viss liten justering av rabattbestämmelserna, att t. ex. inkomstgränsen för att få dessa rabatter ändras, så att indexfamiljen skulle
råka ut för den kalamiteten att dess inkomster äro för höga och den
icke får del av någon rabatt. Då kommer vid ·ett sådant beräkningssystern indexfamiljens rabatter helt och hållet att försvinna. Det blir
en diskontinuerlig förändring, så fort gränsen går över indexfamiljens inkomst, men i realiteten har naturligtvis ingenting skett, som skulle
kunna motivera en så kraftig förändring. Vad man i själva verket här
har att rätta sig efter är ett genomsnitt av den roll, som rabatter eller
vad det nu må vara spela för budgeten i hela den befolkningsgrupp man
beräknar för. Räknar man på det sätt jag talat om, kommer man naturligtvis inte till sådana diskontinuiteter, som man får genom att räkna
efter indexfamiljen.
Jag skulle i anslutning till detta exempel vilja sluta med att ännu en
gång gå tillbaka till vad jag nämnde beträffande vådan av att göra
saker och ting alltför enkla. Man säger ofta att det är nödvändigt att
göra en sådan sak som index enkel, därför att allt som rör den måste
kunna förstås av gemene man. Jag tror, som jag redan sagt, att man
kanske inte bör hålla alltför hårt på detta. Är man övertygad om att
en eller annan anordning är sakligt sett väl motiverad, tror jag att man
lugnt bör taga den, även om den skulle vara mer eller mindre svår att
popularisera. Sådana svårigheter äro efter min mening till för att övervinnas och böra inte få stå i vägen för en sakligt sett tillfredsställande
lösning, om en sådan finnes inom räckhåll.
Härefter yttrade sig:
Sekreterare G, Rehn: Med någon tvekan tillmötesgår jag ordförandens
önskan att någon skall offra sig och uppträda först, men jag har känt mig
uppmuntrad aven underhandsuppmaning från föreningens sekreterare till
oss sekreterare i indexkommitten att ivrigt deltaga i diskussionen. Jag skall
försöka att ta upp ett par centrala punkter.
Professor Cramers framställning om formelvalet utmynnade ju i en rekommendation, låt vara inte så uttrycklig, för det geometriska medeltalet. Den
frågan måste diskuteras i två omgångar, dels en omgång, som gäller den nuvarande situationen, och dels en, som gäller normala förhållanden.
När det gäller s. k. normala förhållanden med fritt konsumtionsval, tror
jag det är obestridligt att den geometriska formeln är överlägsen den aritmetiska. Orsaken är ju den, att man då har en anpassning av konsumtionen,
som faktiskt gör att Laspeyres' aritmetiska formel ständigt ger ett för högt
resultat, på de grunder som professor Cramer påvisade, nämligen att konSUlnenterna i någon utsträckning undvika de varor, 'som stiga starkast i pris,
och övergå till dem som stiga mindre kraftigt. På det sättet få de efter en

LEVNADSKOSTNADSINDEX UNDER KRISTID

91

tid en faktisk levnadskostnad som blir lägre än den som uppstår, ifall de hela
tiden skulle hålla samma konsumtion som vid basen. Om man däremot tänker
sig en sådan situation, där verkligen konsumtionen förblir precis likadan som
den var i början aven beräkningsperiod, så blir faktiskt Laspeyres' formel
riktig i den mest obestridliga mening vari man över huvud taget kan använda
det ordet i indexteoretiska sammanhang. Om man alltså tänker sig, att alla
varor äro ransonerade, att alla varor äro tvångstilldelade, måste ju folk hålla
samma konsumtion hela beräkningsperioden igenom, oberoende av eventuella
prisförändringar, som annars skulle ha föranlett en förbilligande omläggning
av konsumtionen. I så fall är det bara att ta de kvantiteter, som man hade i
början aven »länk» i indexkedjan för att sedan använda dem vid beräkningen av indextalet för samma period.
För närvarande ha vi ju faktiskt en situation, då mycket stora delar av
konsumtionen äro på detta sätt bundna, så att åtminstone i dessa delar den
aritmetiska Laspeyresformeln blir riktig. Man kan säga, att i andra delar
har man en anpassning på vanligt sätt. På grunder, som, kanske äro för krångliga för att här utvecklas fullständigt, skulle man på sådana punkter, där man
har en alldeles normalelastisk efterfrågeanpassning efter de relativa prisförändringarna, kunna kalla den geometriska formeln för den riktiga, i samma
mening som man kallar den aritlnetiska Laspeyresformeln riktig när det icke
förekommer någon elasticitet i efterfrågan.
Härav skulle man kanske kunna föranledas till slutsatsen, att det vore
»riktigt» att använda något slags mellanformel, någonting mellan den vanliga
Laspeyresformeln och 'en geometrisk. Men nu är det ju dessutom på så sätt,
att man på vissa punkter direkt tvingas att öka konsumtionen av sådana
varor, som stiga starkt i pris. Ju mer vi komma in i krishushållningen, desto
mer närma vi oss en situation, där förhållandena äro rakt motsatta de normala och där man får räkna med att konsumenterna ofta komma att få
öka konsumtionen av de varor, som stiga starkast i pris. I diskussionen om
fläskpriset motiverades den föreslagna höjningen med att Ulan därigenom
skulle få fram en större kvantitet och större möjligheter till konsumtion.
Nu gick inte detta igenom, men det är dock ett ganska symptomatiskt fall.
Det förekommer ofta att man tvingas över på en konsumtion, som fördyras
starkare än genomsnittet. På sådana punkter ger alltså till och med den
vanliga aritmetiska Laspeyresformeln för lågt resultat.
Denna omständighet, att resultatet efter Laspeyres' aritmetiska formel för
vissa delar av budgeten blir så att säga riktigt, för vissa delar för lågt och
för vissa delar för högt, är enligt min mening ett skäl för att man tills vidare
under nu rådande förhållanden bör fortsätta att använda den aritmetiska
formeln, även efter en övergång till kedjeindex.
Det var formelfrågan. Jag skall nu gå över till en annan, som erfarenhetsmässigt brukar vara föremål för stort och frenetiskt intresse i alla sådana här diskussioner, nämligen frågan om skatterna. Professor Cramer
bara ställde frågan - skatter eller inte skatter i index? --.:. i trygg förvissning om att den nog ändå skulle komma att tagas upp, och jag skall inte
svika på den punkten.
Den vanliga argumentationen går ju ungefär så här. Skatterna representera inte något a-pris på varor som man inköper och konsumerar, utan de
äro utgifter, som stiga med en ökning av den kvantitet som de motsvara,
nämligen statens verksamhet, alltså den del av levnadsstandarden som be8 -
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stämmes av att vi ha skolor, socialvård, försvar och allt det andra. Om
denna offentliga verksamhet till medborgarnas bästa ökas, så komma skatterna att ökas, och följaktligen kommer en levnadskostnadsindex, vari skatten ingår, också att stiga. Men detta är nu uppenbart orimligt påpekar
man, en sådan stegring av index ,motsvarar ju inte någon ökad kostnad för
en oförändrad standard, utan den representerar den ökade utgift som man
måste prestera för att få en förbättrad levnadsstandard. Följaktligen är det
alltså icke rimligt att ha skatterna med i index.
Har man dragit denna slutsats, gäller det att verkställa utrensningen av
skatteposten i praktiken. Då kommer man till den svårigheten att skatten
består av dels direkta och dels indirekta skatter, och det visar sig att det
är praktiskt omöjligt att ta bort de indirekta. ]\tIan får nöja sig med att
inte medräkna de direkta skatterna.
Nu bör det påpekas, att ett uteslutande av skatterna ur index innebär
en fiktion, som kan formuleras så här: man antar att kostnaden för en
oförändrad offentlig konsumtion stiger i takt med levnadskostnaderna i
övrigt. Operationen att ta bort en viss del av budgeten är ju exakt densamma som att anta att denna del av budgeten prisutvecklas precis i takt med
budgeten i övrigt. Den fiktionen kan naturligtvis sägas ha en viss rimlighet
i sig. Om man har en allmän prisstegringsperiod, kan man nämligen vänta
sig att också kostnaderna för den offentliga verksamheten stiga någotsånär
i takt med de övriga kostnaderna. Men detta allmänna rimlighetsantagande
visar sig vid närmare betraktande vara fästat vid skatterna som helhet. Skatterna som helhet kunna väntas stiga i takt med den allmänna prisstegringen
vid oförändrad samhällelig verksamhet. lVlen - och detta är ett av mina
motargument på den här punkten - om man samtidigt har en överflyttning från direkta till indirekta skatter eller tvärtom, kommer man att få
mycket bestämda avvikelser mellan den allmänna kostnadsutvecklingen och
utvecklingen beträffande enbart de direkta skatterna. Det allmänna argumentet för att det skulle vara rimligt att utesluta skatterna blir ju av den
anledningen tvivelaktigt, då det tillämpas på endast en del av beskattningen.
Hela resonemanget blir ännu mera tvivelaktigt, om man observerar att
en del av de offentliga tjänsterna så att säga: uppträda på den andra sidan i
den balansräkning mellan levnadskostnader och levnadsstandard, som index
redovisar. Jag syftar på livsmedelssubventionerna, vilkas standardhöjande
eller prissänkande verkan givetvis registreras i levnadskostnadsindex - i
rak motsats mot vad »antiskatte-res9nemanget» förutsätter. Man kan tänka
sig, att staten lägger på en ytterligare skattestegring och använder dessa
pengar för prisrabatter. Prisrabatterna sänka en del viktiga livsmedelskostnader och index sjunker, men den utgift som man i samma ögonblick har
presterat i form aven ökad skatt kommer inte med i index, om skatteposten
tas bort därifrån. Detta vore en uppenbar felaktighet.
Så är det en punkt till, som gör att man måste ta på denna sak på ett
speciellt sätt under nuvarande omständigheter. Det är att vi under kriget
kunna klart och tydligt konstatera, att den del av levnadsstandarden, 'som
de höjda skatterna utgöra betalning för, icke alls har stigit. Den har sannolikt tvärtom sjunkit, bortsett ifrån den här delen i form av subventioner på
priser, vilken som sagt redan uppträder såsom en sänkande faktor i levnadskostnadsindex. Om man skulle gå ut till svenska folket och säga, att den
skattestegring, som det får under kriget, är en betalning för att det nu får
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mycket mer av staten, att det fått en höjd levnadsstandard för de pengar
som det betalar i form av skatter och att denna höjning av levnadsstandarden inte bör få höja index - skulle man säga detta åt skattebetalarna,
så tror jag att till och med Sunt Förnuft skulle reagera. En sådan argumentation kan knappast vidhållas i den nuvarande situationen.
Har man däremot efter kriget kommit in i en situation med en mera normal utveckling på denna punkt, alltså med stigande statsverksamhet för
höjning av levnadsstandarden, så kan man ju resonera om saken. Men under
nuvarande omständigheter förefaller det vara riktigast att låta även skatterna stå kvar i index. En helt annan fråga är det sedan att diskutera hur stor
del av den totala levnadskostnadsstegringen som kan eller bör kompenseras
med indexlöner.
Direktör N.. Kärrlander: De föregående talarnas resonemang har av naturliga skäl huvudsakligen rört sig på det matematiska planet. För en lekman
ligger det ju närmare till hands att något syssla med de mera praktiska
sidorna av saken, nämligen frågan om hur de olika varornas kvalitet förändrar sig undan för undan och om sättet för insamlande av prismateriaiet.
Jag har haft anledning att syssla med bara en enda del av detta område,
och jag har där konstaterat att det är mycket stora problem man har att
göra med. Det rör sig om textilbranschen.
Textil och beklädnad representera väl just i denna tid det område, som är
allra känsligast. Det sammanhänger naturligtvis med att man har att göra
med ett så stort antal varor och med ett varusortiment, som ständigt förändras på grund av förskjutningar i råvaruläget. Det kan nämnas, att trots
våra nuvarande begränsade resurser det enbart av yllevävnader i standardutförande finnes icke mindre än 700 olika kvaliteter.
Det kan även för en fackman vara mycket vanskligt att identifiera och
prissätta dessa varor, som ofta ändras till sin tekniska natur. Det förekommer dessutom ofta i dessa tider, att rätt stora prisdifferenser motsvaras av
en relativt ringa olikhet i fråga om kvalitet, medan en stor kvalitetsskillnad
ofta kan motsvaras aven mycket liten prisskillnad. Ofta konstaterar man
- i fråga om yllevaror - rent av det egendomliga faktum, att en dyrare
vara är mindre slitstark än en billigare. Uppgiften att identifiera dessa varor
måste naturligtvis vara ännu mycket svårare för prisombuden. Alldeles särskilt gäller detta för närvarande, emedan de tekniska definitionerna på varorna äro otydliga och ofullständiga. Sist men icke minst ha vi att observera
det förhållandet att många av de ursprungligen definierade varorna helt enkelt icke finnas att köpa i detaljhandeln.
Som en följd av dessa svårigheter har man nu kommit fram till en index,
som för beklädnadsvaror företer rätt otillfredsställande siffror. I varje fall
har textilfolket mycket svårt att begripa, att textilindustrien, som numera är
hundraprocentigt priskontrollerad, skall representera den levnadskostnadsgrupp, för vilken index har stigit mest sedan 1939. För textilvaror utgör index
191 i 1935 års serie mot 110 år 1939. Våra arbetslöner ha stigit med 20 a
30 % sedan 1939 och våra råvaror i stort sett med något mellan 60 och
70

%.

Det är tyvärr så, att indexberäkningen påverkats av många samverkande
felkällor. Jag skall bara nämna några exempel. Indexheräkningen för herr-
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kostymer grundas nu på »prima blå cheviot». Men sedan fyra, fem år tillbaka förekommer blå cheviot mycket litet i konsumtionen, och för närvarande finnes sådan knappt att få. Dessutom tillkommer, att definitionen
i och för sig är så vag, att man redan 1935 med full rätt kunde under den
nämnda rubriken hänföra både en kostym, som kostade 75 kronor, och en
som kostade 175 kronor. För herröverplagg frågar man efter priserna på en
helyllevara, men dessa plagg göras numera icke i helylle utan i s. k. blandylle, vilket för övrigt var det vanligaste även före kriget. För hattbranschen
räknar man med den svarta rundkulliga hatten, det s. k. plommonstopet.
Denna artikel har i stor utsträckning ersatts av andra huvudbonader. Vid
indexberäkningen för kostymer väger man beställningskostymen m~d en
tredjedel mot konfektionskostymens två tredjedelar, ehuru beställningsskrädderiet totalt representerar endast 15 % av den totala klädestillverkningen;
för medelklassfamiljer representera beställningskostymerna endast några få
procent.
Effekten har blivit något växlande. För plommonstopet ha vi uppenbarligen fått en index, som ligger lägre än genomsnittet av index för huvudbonader i allmänhet. För kostymer och överrockar ha vi däremot fått en index,
som ligger avsevärt högre än medeltalet av index för representativa varor.
De priser, som äro för höga, väga avsevärt tyngre än de priser, som äro för
låga, och saldot blir alltså en förhöjning av index. Det är inga småsmulor,
som vi röra oss med. För att göra en aktuell jämförelse tror jag mig kunna
konstatera, att endast de förhållanden jag här påtalat beträffande den blå
chevioten och helyllepaletåtyget ha medfört, att budgeten kommit att bli
minst 50 kronor för hög. Det motsvarar i indexhänseende ungefär 5 öre
per liter på mjölkpriset.
Socialstyrelsen har nu tillkallat experter från textilindustrien och textilhandeln för att deltaga i utarbetandet aven ny plan för budgetuppställningen. Textilindustrien och textilhandeln äro mycket tacksamma för detta
förtroende, och de skulle ha varit ännu tacksammare om detta förtroende
hade visats något tidigare. Därigenom hade kanske en del svårigheter kunnat undvikas.
Hur man än skall lägga upp en ny budgEtuppställning på textiloInrådet,
måste man naturligtvis i första hand se till, att de här påpekade ojämnheterna rättas till. Det ligger kanske närmast till hands att i någon form
tillämpa Paasches fornlel och därvid räkna med de varor, som för närvarande verkligen finnas i marknaden. Säsongvariationerna tror jag man
kan klara genom att välja sådana representativa varor, som äro gångbara
året runt.
Men vilken budgetuppställning man än vill bestämma sig för beträffande
textilbranschen, så krävs det, alldeles särskilt under kristider, att prisinsamlingen sker centralt. Man måste nog konstatera att den hittillsvarande utvecklingen har visat, att prisombudens funktion icke har varit tillfredsställande. Skulle uppgifterna även i fortsättningen insamlas genom prisombud,
kommer nog beklädnadsindex att förbli vad det varit de två,-tre sista åren,
nämligen mer eller mindre ett slag i luften.
När nu industrien inordnat sig under priskontrollen, så vill industrien
också gärna veta, att des's uppoffringar, som icke [ro så små, vid indexberäkningen redovisas på ett korrekt sätt.
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Förste aktuarie C. öberg: Jag ber att få påpeka, att en av de indexserier
vi för närvarande röra oss med i själva verket är ett slags kedjeindex. Den
gamla 1914 års serie, som ju fortfarande användes, bl. a. vid indexförhandlingarna och ramavtalen, är en kedjeindex, kan man säga, därför att man
vid ett par tillfällen tidigare har gjort en revision av indexbudgeten och
fortsatt den ursprungliga serien just genom en hopmultiplicering av den nya
serien och den äldre. En övergång till en kedjeindex skulle alltså inte innebära' någon revolutionerande nyhet, utan det vore bara att tillämpa den
gamla meto.den på ett efter kristidsförhållandena lämpat sätt, således med
litet oftare återkommande budgetrevisioner. Därigenom vinner man ju, att
man kan hålla på principen att beräkningen skall ske med oförändrade vikter
under den period, som jämförelsen avser. Då har man inte någon större anledning att nu gå in på frågan om att utbyta det aritmetiska mot det geometriska mediet. Det torde inte vara nödvändigt att gå över till någon ny
princip, det geometriska mediet, som för övrigt nog skulle te sig litet främmande för utomstående, som söka följa indexberäkningarna. Jag tror därför
att det är lyckligast, att man övergår till kedjeindex utan att göra några
större ingrepp i själva beräkningsmetoden, således bibehåller de enkla aritmetiska medeltalen, men vidtager tätare förändringar av budgeten.
Att man har en mycket stor svårighet i att upprätthålla den oförändrade
standarden vid alltför många och täta ändringar av budgeten är ju alldeles
uppenbart, men man får inte överdriva betydelsen av att det blir en liten
förändring i standarden inom de olika leden, ty den approximation som man
gör med nuvarande index, då en index byggd på en viss rätt låg inkomstnivå tillämpas på en mycket stor inkomstskala, är naturligtvis betydligt
mycket större än den som uppstår genom en liten förändring av standarden. Budgetens sammansättning är naturligtvis av stor betydelse, men den
får icke överdrivas. I början av indexberäkningarna i socialstyrelsen räknade man ut en livsmedelsindex på det enkla sättet, att man tog ett aritmetiskt medium av alla förändringar i varupriserna, således utan vägning med
någon konsumtionsbudget. Den serien räknade man ut vid sidan aven
annan, där man vägde nled konsumtionstal, som voro byggda på tidigare
levnadskostnadsundersökningar. Under hela föregående kristid fram till 1919
-1920 räknade man med en sådan ovägd livsmedelsindex. Jag har antecknat
några tal för att visa hur relativt obetydlig skillnaden blir mellan ett sådant
enkelt, ovägt indextal och en med budgetsiffror vägd index. I juni 1920 var
sålunda det ovägda indextalet för livsmedel 319 och den vägda serien 294.
Under en period med så våldsamma prisförändringar, som då hade inträffat,
betydde valet mellan inga vägningstal och en konsumtionsbudget således
endast omkring 8 0/0; med nuvarande variationer i indexserierna skulle det
motsvara en skillnad av 4 a 5 enheter. Detta kan ju ange storleksordningen
av det maximala inflytande, som valet av budget kan ha. Om -en budget är
rimlig och vid eventuell revision följer den allmänna utvecklingen i rätt
riktning, kunna detaljerna icke spela någon som helst praktisk roll i jämförelse med de andra approximationer, som maste göras.
I fråga om skattens medräknande eller icke skulle jag vilja säga några
ord. När skatten år 1932 efter mycket övervägande fick stå kvar i indexberäkningarna, var det bl. a. och kanske främst med den motiveringen, att
det ju låg i statsmakternas fria s~ön att fördela skattebördan på det ena
eller andra sättet i form av indirekt eller direkt beskattning. Man kunde t. ex.
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välja mellan att öka tullen på kaffet och därmed höja kaffepriset .eller ta
upp motsvarande belopp direkt på inkomstskatten, och ett borttagande av
den direkta skatten ur indexbudgeten tedde sig därför ganska irrationellt.
Även för närvarande skulle ett borttagande av den direkta skatten kunna
påverka indexberäkningarna i kanske ganska överraskande riktning. Om
man nu tänker sig, att nästa period av skatteutvecklingen skulle medföra
en tämligen konstant direkt beskattning men ökade indirekta skatter, vilket
varit uppe i diskussionen, skulle följden - om man tagit bort de direkta
skatterna - bli, att man finge en större höjning av indexserien, än vad
fallet varit, om även den relativt konstanta direkta skatten fått påverka
indexberäkningarna, ett resultat som man kanske inte hade väntat sig.
Indexberäkningarnas material har under alla tider varit utsatt för en
ganska stark press. Det har varit starka ekonomiska intressen, som velat
göra sig gällande redan vid prisinsamlingen ute i orterna, och prisombuden
ha haft ett maktpåliggande arbete att söka motstå d'ylika tendenser. Allt
efter städernas och orternas läggning så att säga är det emellertid risk för
att priserna påverkas i höjande eller sänkande riktning. Om man nu i fortsättningen gör beräkningarna efter kedjemetodell, kvarstår naturligtvis alltjämt svårigheten att hålla prismaterialet riktigt, men man får ytterligare
den svårigheten, att såvitt möjligt uppehålla den oförälldrade standarden vid
beräkningarna. Som ett nytt moment av svårigheter kommer så den starka
press, som statsmakterna skulle kunna utöva på beräkningarna, om själva
indexkonstruktionen skulle komma att kopplas ihop med penningpolitiska
och andra problem.
Aktuarie E_ Soop: Professor Cramer gav uttryck åt en alldeles obetingad
kärlek till det geometriska medeltalet, och tyvärr blev det också, som det
föreföll, en nästan omotiverad kärlek till detta medeltal. Sekreterare Rehn
deklarerade samma ståndpunkt i princip, med motiveringen att det geometriska medeltalet skulle vara att föredra, om man hade en normal elastisk
efterfrågan. Han ansåg dock, att detta inte gäller under en kristid som
den närvarande. Jag måste säga, att jag ställer mig tveksam till bägge
medeltalen, vilket kanske professor Cramer och sekreterare Rehn egentligen också göra. Jag skulle nästan vilja dra den praktiska slutsatsen, att
man väl inte bör genonlföra någon förändring i det tidigare brukliga sättet
att använda medeltal, när man inte kan motivera den starkare. Vad man
närmast kan anföra till förmån för det geometriska medeltalet vid sådana
här indexberäkningar är att vid normalt elastisk efterfrågan vid prisförändringar ett efter det geometriska medeltalet beräknat indextal bäst motsvarar verkligheten. Folk skulle med andra ord då reagera på det sättet,
att de trots prisförändringarna ha en konsumtion som motsvarar en hushållsbudget med samma procentuella sammansättning hela tiden. Vad man åter
kan anföra till förmån för det aritmetiska medeltalet är, att om efterfrågan
är absolut stel, om det alltså inte förekommer någon elasticitet, svarar det
aritmetiska medeltalet, räknat efter Laspeyres' formel, som vi för närvarande
ha, precis mot verkligheten. Ingendera av dessa förutsättningar är emellertid helt riktig. Inom parentes skulle jag vilja antyda, att frågan om elasticiteten över huvud taget knappast är relevant i detta sammanhang, men det
skall jag inte trötta de närvarande med nu, utan jag låter- dessa resonemang
gälla för vad de kunna. Sekreterare. Rehn framhöll, att det unde.r, en l{ristid
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är anledning att föreställa sig att efterfrågans elasticitet är mycket liten.
Det tror jag också är riktigt, men jag tror, att man även kan säga, att det
råder mycket liten elasticitet i efterfrågan vid prisstegring även under normala förhållanden. Det är påfallande, vilken konservatism folk lägger i dagen
i sina levnadsvanor. Det gäller framför allt i fråga om sådana vanor, som
ta sig uttryck i proportionerna mellan de stora huvudposterna i hushållsbudgeten. Det är så m~rcket som inverkar på människornas konsumtion
och som skär igenom sådana saker som prisförändringar. I olika åldrar och
inom olika hushållstyper har man utgifter som man inte kommer ifrån.
Dessutom är det ju veterligen en hel del poster, som man av andra skäl
inte gärna kan variera i konsumtionen, t. ex. bostadsposten, skatteposten
eller sådana poster som försäkrings- och föreningsavgifter. Det är mycket
annat som skär igenoln den påverkan, som kommer från priserna. Folk
köper saker till sin bosättning och tänker inte så särskilt mycket på priserna just då. Ett nygift par börjar inte sätta de barn, som det inte har, i
skolor, om skolutgifterna skulle sjunka i förhållande till bosättningsutgifterna o. s. v. Vad som framför allt är stelt, fast man inte tycker att det
skulle vara det, är livsmedels- och bränslekonsumtionen.
Men ändå måste det, säga nationalekonomerna, råda något slags elasticitet, ett slags förnuftig anpassning gent emot prisförhöjningar. Det gör det
otvivelaktigt också, men det gäller väl snarast, då det är fråga om ett val
mellan saker, som stå varandra så nära i konsumtionen, att man kan tala
om olika kvaliteter. Om exempelvis prisrelationerna mellan smör och margarin skulle förändras, är det mycket sannolikt att man reagerar normal'"
elastiskt. Om priserna förändras på olika möbeltyper, som kunna ersätta
varandra i konsumtionen, reagerar man på sådant sätt, men, som jag sade,
man lägger sig inte plötsligt på sjukhus, om sjukvården skulle bli billigare
i förhållande till möblerna. Det råder alltså en olikhet, och det är väl därför
det så gärna blir diskussion om dessa saker. Den ene har en åsikt, den andre
en annan, men i verkligheten är 'det en blandning: man reagerar eller man
reagerar icke inför prisändringar. Det är vad som gör detta till ett så trevligt
diskussionsämne, ty man kan hålla på med det hur länge som helst.
Jag anser det ytterst tvivelaktigt, om en övergång till en geometrisk formel innebär någon fördel eller icke, men därmed har jag inte sagt, att man
behöver ta det så särskilt hårt, om socialstyrelsen skulle g·öra det ena eller
andra.
Amanuens C_ Ankarerona: Det är endast ett par frågor, som jag skulle
vilja beröra något.
Frågan om hur en levnadskostnadsindex skall konstrueras sammanhänger
givetvis i hög grad med vad den skall användas till. Om' den är avsedd att
bliva en regulator vid lönekompensation, måste den konstrueras därefter.
Skall man däremot få fram en index, som kan användas av nationalekonomer och forskare för att dessa skola kunna följa variationerna i prisnivån,
får man nog göra en index efter helt andra synpunkter. Det har nämnts här,
att det är ett stort fel att låta stegringen för en viss inkomststandard bli avgörande för huru lönerna skola regleras jämväl för lö~tagare med en helt
annan inkomststandard. Frågan är om det icke egentligen vore riktigast jag vill visserligen icke direkt rekommendera det - att låta kompensationen
utgå i form av ett fast belopp, d. v. s. skillnaden mellan kostnaderna för en
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viss minimistandard före kriget och motsvarande kostnader nu, så att denna
standard alltid skall kunna hållas. Hur man sedan förfogar över de inkomster, som man eventuellt har därutöver, skulle' bli v~rs och ens ensak.
I samband med frågan om kompensationen kommer man in på frågan
hur Inan skall beräkna skatterna och den närliggande frågan hur man skall
beräkna rabatterna. Om man t. ex. som utgångspunkt har en budget på
3.434 kronor och denna stigit till 5.2;52 kronor, blir frågan med vilket belopp
man skall räkna. Då det blir en viss kompensation, men denna icke är fullständig, bör beloppet ligga någonstans mellan dessa båda. Ofta bestämmes
emellertid kompensationens storlek vid en senare tidpunkt än den då indexen
räknas ut, och då finns ingenting att rätta sig efter.
Därmed komma vi in på frågan om skatterna. Man måste då skilja
mycket noga mellan de direkta och de indirekta skatterna, emedan de. förra
hänföra sig till inkomsten nlen de senare till konsumtionen. Att inte räkna
med de indirekta skatterna skulle - som jag sagt i en tidigare diskussion i
denna fråga - resultera i en »levnadskostnadsindex för kungliga huset och
diplomatiska kåren», ty de äro ju de enda, som slippa betala dessa. Vad åter
beträffar de direkta skatterna, måste man tänka på ytterligare en svårighet, då det gäller att beräkna dessa. Skall man - och i så fall på vad sätt taga hänsyn till sparkapitalet? Vi ha ju alla dessa egna hem och· de många
innehavarna av sparobligationer. Det torde alltså finnas en hel del sparande
även på håll, där man kanske förut icke räknat med det. Om man skall räkna
ut en levnadskostnadsindex, är det givetvis konsumtionen man bör mäta
kostnaden för, och i denna ingår icke de direkta skatterna. Det är en viss
skillnad mellan vad konsumtionen kostar och den inkomst man måste ha
för att kunna tillåta sig denna konsumtion.
Vad slutligen beträffar de olika formlerna, tror jag att det är alldeles nödvändigt att vid en del tillfällen använda formeln: :qlPl. Man måste nog -

",qoPo

och det säger erfarenheten envar som sysslat med indexberäkningar i tider
som dessa -

använda alla tre formlerna (alltså även både

~qOP1) allteftersom
~qOPl

de bäst lämpa sig. Det fordras emellertid i

~qlPl

sl)1~1l

och
en

mycket stor moralisk styrka hos den som gör indexberäkningen, för att
han skall göra det på riktigt sätt utan att låta sig påverkas av eventuella
önskemål om hurudant resultatet av indexberäkningen skall bliva.
Doktor Per Jacobsson: Egentligen skulle jag inte yttra mig i denna fråga,
ty jag har aldrig själv hållit på med indexberäkningar. Emellertid är det av
intresse att jämföra de metoder, som .man använt i olika länder.
I Tyskland har man övergått till kedjemetoden, vilket beskrivits ganska
utförligt i Wirtschaft und Statistik. I .Schweiz har man gått fram efter
något andra linjer. Resonemanget har varit uIfgefär följande. Den vanliga
levnadskostnadsindexen skall ju visa en oförändrad standard. En oförändrad
standard innebär naturligtvis att varorna finnas, men vi veta ju att en del
av prisstegringen beror på knapphet, och då är det givetvis omöjligt för
folk att bibehålla den oförändrade standarden. Schweizarna ha sagt sig: »Vi
vilja veta, hur mycket utgifterna ha stigit för de varor, som finnas» och
räknat ut en Ausgabenindex, en utgiftsindex. De ha dock behållit den van-
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liga prisindexen oförändrad. Denna är av intresse för nationalekonomer och
andra, men för lönestegringar har man räknat ut en verklig utgiftsindex.
Här i Sverige räknar man med många statistiska finesser ut en levnadskostnadsindex, men sedan använder man den på ett ganska godtyckligt sätt
för att höja lönerna; man kan ju inte ge total kompensation utan måste
bestämma sig för någon viss procentsats, och där kommer det godtyckliga
in. I Schweiz har man som sagt i stället utarbetat en utgiftsindex. Den avser att mäta, i vilken mån prisstegringen beror på knapphet och i vilken
mån den beror på andra omständigheter. Knappheten, som drabbar samhället i sin helhet, kan lnan ju inte kompensera - det är matematiskt omöjligt - men däremot skall det givas kompensation för det övriga, som schweizarna kalla en stegring från penningsidan.
Vid en tidpunkt i våras var levnadskostnadsindex ungefär 37 0/0, medan
utgiftsstegringen höll sig vid omkring 190/0. Med en utgiftsindex är det
relativt lätt att göra en beräkning för de olika inkomstgrupperna. Jag vill
minnas, att man börjar vid 2.500 francs och sedan har grupper upp till 6.000.
På detta sätt löser man åtminstone rent statistiskt vissa svårigheter, som
man inte kan komma till rätta med, då man försöker uttrycka allt i en
levnadskostnadsindexsiffra. För min del tror jag åtminstone att det på det
sistnämnda sättet är tämligen omöjligt att få ett resultat som stämmer för
olika inkomstgrupper, och om jag förstod rätt var det också inledarens
mening. I den s. k. Lohnbegutachtungskommission, som utarbetat utgiftsind"exen i Schweiz, fanns det representanter för både industrien, tjänstemännen och arbetarna, och det var ganska förvånande att de olika gruppernas företrädare kunde enas om ett system för beräkningen. För mig åtminstone är det ett bevis på att man kommit fram till något som i praktiken är ganska acceptabelt. Annars borde det ha varit ganska svårt att
uppnå någon enighet.
Detta är något helt annat än levnadskostnadsindex, men jag är litet förvånad över att något försök att få till stånd en sådan utgiftsindex icke förekommit i Sverige. Jag undrar, om inte detta är en tanke att ta fasta på. Om
jag inte misstar mig, har sekreteraren i denna förening tillgång till en redogörelse för den metod, som användes i Schweiz.
Eftersom jag kommer från utlandet, kanske jag får säga en sak till, som
inte har något att göra med kvällens diskussion. Man sitter i Schweiz och
läser de olika tidningsartiklarna om direktör Söderlunds arbete och hur
olika intressegrupper stå stridande mot varandra, men när man kommer
hem och frågar efter vad som utgör de egentliga skiljaktigheterna, märker
Juan, att motsättningarna och de skilda ståndpunkterna trängts samman så
mycket, att det för en utomstående till slut förefaller mindre betydelsefullt,
om det blir den ena eller andra lösningen. Det visar sig att Sverige till slut
på den linje det valt kommer till ett praktiskt taget enhälligt resultat, vilket
jag tycker är mycket glädjande för vårt land.
Professo"r H.. Cramer: Såvitt jag kan finna, är egentligen det enda jag har
att svara på vad som här sagts om de aritmetiska och geometriska medeltalen.
Det är riktigt att jag i mitt inledningsanförande inte i detta avseende uttalade
någon direkt rekommendation, men det lyste väl ändå fram mellan orden att
jag har en viss svaghet för de logaritmiska eller geometriska formlerna.
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Det är naturligtvis fullt riktigt att, såsom under diskussionen framhållits,
de geometriska formlernas företräde framför allt gör sig gällande i sådana
fall, då efterfrågan kan anses vara åtminstone tillnärmelsevis normaleiastisk.
Har man å andra sidan att göra med en fullständigt oelastisk efterfrågan,
ger däremot den aritmetiska Laspeyresformeln ett resultat, som bör föredragas.
Man kan emellertid visa, vilket förefaller mig ganska väsentligt, att även
under allmännare förutsättningar beträffande elasticitetsförhållandena ge de
logaritmiska formlerna ett resultat, som åtminstone icke för mycket avviker
från vad man kan kalla för det »riktiga». De ge åtminstone ett tämligen
förnuftigt resultat, och ett resultat som under någorlunda allmänna förutsättningar är fritt från risken för kumulerande fel. Jag vill i detta sammanhang ännu en gång hänvisa till den utredning av frågan, som för Finlands
banks del verkställts av fil. dr L. Törnqvist och som föranledde denna bank
och efter dess föredöme även Sveriges riksbank att övergå till det geometriska
beräkningssättet.
.
Det kan naturligtvis tänkas fall - det är jag fullt beredd att medgiva
- då en av de aritmetiska formlerna skulle giva ett bättre resultat. Men det
kan också tänkas omvända fall, och då kunna de aritmetiska formlerna ge
resultat som äro väsentligt mycket sämre än de logaritmiska, vilka däremot
alltid ge åtminstone ett hyggligt resultat.
Det har också varit tal om upprätthållandet av den oförändrade levnads-'
standarden vid den aritmetiska eller geometriska formeln. Jag tror att mall
nog kan anföra vissa argument för att även en geometrisk formel skulle
kunna anses motsvara en oförändrad standard. Det påpekades ju för övrigt
vidare, att man ändå får så pass stora fel genom att man använder en och
samma budget inom en mycket omfattande grupp, att de små avvikelser
från en oförändrad standard, som kunna följa av att man räknar med den
ena eller andra formeln, i grunden kanske inte sp~la någon så stor roll.
Professor Bli Ohlin: Innan jag framför föreningens tack till deltagarna i
diskussionen, vill jag göra det uttalandet med anledning av doktor Jacobssons
inlägg, att den höga uppskattning jag alltid haft av schweizarnas sunda förnuft har ytterligare visat sig välgrundad, i det jag fått höra att schweizarna
gått in för metoden att vid sidan om den vanliga indexen konstruera en
index, som skulle visa den prisstegring som inte är beroende på knapphet.
Det har tydligen undgått doktor Jacobsson, vilket jag mycket väl kan förstå,
att jag ända sedan krigets utbrott uttalat mig för att vi skulle göra likadant. Att jag inte gjort det med större energi inför offentligheten, beror på
att tanken har mött ett sådant kompakt motstånd i de inre kretsarna, att
jag fann det hopplöst att söka få den realiserad. Emellertid har jag trott att,
det skulle vara nyttigt, icke att ersätta den vanliga indexen, men att vid
sidan av den även ha denna andra. Det är ju möjligt att jag inte tillräckligt grundligt penetrerat detta problem. De som närmast sysslat med saken,
ha i varje fall varit bestämda motståndare till tanken.
Detta var lendast en liten observation. För övrigt ber jag att !få tacka
såväl professor Cramer för hans intressanta inledningsföredrag som alla dem,
.
vilka genonI sina inlägg i diskussionen bidragit till att belysa frågan.
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CERVIN, T., bankir.
CRAFOORD, H., direktor) Lund.
CRAMER, C. R., bankdirektor.
CRONEBORG, A., byrachef.
DAHLBERG, K., f. d. baradsbovding.
DAHLERUS, J., lojtnant, Lidingo.
DAHLIN, A., bankdirektor, Karlstad.
DAWSON, B., direktor.
DEGERSTEDT, HJ., direkt5r.
DEHLGREN, S., chefredaktor.
de LAVAL, G., assessor.
DELIN, T., direktor.
de MARE, E., bankombudsman.
DETTER, N., advokat.
DICKMAN, K., f. d. byracbef, Goteborg.
DICKSON, H., fil. licentiat, Djursholm.
DIDNER, G., forste byrainspektor.
DOMO, J. F., statsrad.

LEDAM OTSFORTECKNING
DRACHENFELS, C. VON, baron, direktor.
DROUGGE, E., t.. f. byrachef.
DUNER, 0., revisor.
Du RIETZ, G., direktor.
DURLING, H., forsakringsdirektor.
EDHOL1tI, J., kamrer, Stocksund.
EDSMAN, 0., sparbanksinspektor.
EDSTROM, A., direktor.
EDSTROM, B., direktor.
EDSTROl\I, 0., kanslirad.
EGNELL, H., revisor.
EHRNBERG, G., direktor, Simrishamn.
EKDAL, A., direktor, Djursholm.
EKEBERG, L. B., president.
EKENBERG, 0., kammarrattsrad.
EKENGREN, HJ., bankrad.
EKLUND, R., f. d. justitierad.
EKLUNDH, G., direktor.
EKl\fAN, O~, bankdirektor.
EKMAN, J. L., direktor.
EKMAN, S., advokat, Enkoping.
EKWALL, N. J., forsakringsdirektor.
ELLIOT, K., statssekreterare.
EMTELL, H., ingenjor, Tureberg.
ENBERG, 0., kamrer.
ENEBORG, H., forste aktuarie, Lidingo
ENGFORS, G., bankdirektor.
ENGLUND, F., banktjansteman.
ENGSTROM, H., direktor.
ENGS1'ROM, M., e. sekreterare.
ENGVALL, R., disponent.
ENGZELL, G., utrikesrad.
ENSTROM, A. F., kommerserad.
ERICSON, H., direktor.
ERICSSON, Y., byrachef.
ERIKSSON, B., fondchef.
ERIKSSON, H., statsrad.
ERIKSSON, J. A., f. d. bankokommissarie.
ERIKSSON, J. B., landshovding, Falun.
ERIKSSON, K., forsakringsdirektor.
ERLANDER, T., statssekreterare.
ERNMARK, G., direktor.
EWERLOF, K., statsrad.
EWERS, E., disponent.
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FINNEY, F. 0., sekreterare, Stocksund.
FISCHERSTROM, H., forsakringstj.-man.
FISCHERSTROM, S., avdelningschef.
FITGER E., redaktor.
FITGER, P., fil. doktor.
FLODIN, T., advokat.
FORS, J., direktor.
FORSGREN, B., direktor.
FORSSMAN, E., forsakringsdirektor.
FRANCKE, N., ryttmastare.
FREDELIUS, HJ., forste aktuarie.
FREDEN, K., direktor.
FREDRIKSON, V., forsakringsdirektor.
FREDRIKSSON, HJ., redaktor.
FRICK, B. R., direktor.
FRIES, C., bankdirektor, Vanersborg.
FRISELL, E., civilingenjor.
FRISK, C., v. haradshovding, f. d. bankdirektor.
FRYDEN, E., overstelojtnant.
FRODIKG, L., lojtnant.
FAHRlEUS, 0., fl.!. kandidat.
GABRIEIJSSON, A., direktor, Goteborg.
GEIJER, E., assessor.
GENTELE, G., jUl'. kandidat.
GENTELE, G., revisor.
GERDEN, 0., apotekare.
GERHARD, 1., fil. kandidat.
GERNANDT, S" lojtnant.
GIBSON, J., revisor.
GILLBERG, K. E., direktor.
GJORES, A., statsrad.
GRANQVIST, B., fi!. magister.
GRENHOLl\I, 1., fil. doktor.
GRUNDSTROM:, H., forsakringstjansteman.
GRONDAI~, E., bankdirektor, Goteborg.
GUINCHARD, P., fil. licentiat.
GUSTAFSSON, A., banktjansteman.
GUSTAFSSON, G., kamrer.
GUSTAVSSON, J., iiI. kandidat, Viggbyholm.
GYLLENHAMMAR, B., kapten.
GYLLENRAM, B. R., direktor, Linkoping.
GARDIN, S. A., civilingenjor.

F AGERLUND, A.., direktor, Djursholm.
FALCK, B.; forsakringstjansteman.
FALX, A., revisor.
FALK, S., revisor.
FALKMAN, 0., ingenjor.

HABBE, T., revisor.
HAGSTR<EM, IC.-G., fil. doktor, Saltsjobaden.
HAGSTROlVI, S., revisor.
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HAHN, B., bankdirektor, Djursholm.
HALL, A., civilingenjor, Djursholm.
HALLENBORG, 1\1., byrachef.
HALLSTROM:, E., direktor.
HALLSTROM, 0., civilingenjor, Sodertalje.
HAMILTON, A., greve, advokat.
HAMMARSKIOLD, S., hovrattsrad.
HAMMARSKJOLD, B., landshovding,
Nykoping.
HAl\fl\fARSKJOLD, D., statssekreterare,

ledamot av styrelsen.
HANSEN, F., revisor, Malnlo.
HANSON, L., direktor, Djursholnl.
HANSSON, J., bokforlaggare.
HANSTRO~I, T., byrainspektor.
HEDBERG, A., direktor.
HEIl\IBURGER, H., bynlchef.
HELGER, B., forste aktuarie.
HELLMAN, G., direktor, Helsingfors.
HELLSTEDT, F., direktor.
HELLSTEDT, S., legationsrad.
HELLSTENIUS, G., civilingenjor.
HELLSTRO:M, N. E., kapten.
HELLSTROl\l, 0., disponent, Striberg.
HELLSTROM, T., direktor.
HEMBERG, P., bankdirektor.
HEMBERG, W., f. d. revisionssekreterare.
HENNING, E., byrachef.
HERLIN, C. direktor.
HERNOD, T., direktor.
HESSLER, A., sekreterare.
HESSLER, T., sekreterare.
HEYMAN, B., direktor.
HEYMAN, G., direktor.
HEYMAN, INGRID, fru.
HILDEBRAND, K., fil. doktor.
HINTZE, H., direktor.
HIRSCH, A., direktor.
HIRSCH, 0., direktor.
HOFSTEN, E. VON, aktuarie.
HOLGERSSON, S. E., disponent, .Aby.
HOLMBLAD, D., grosshandlare.
HOLMQUIST, G., direktor.
HOLMSTEDT, G., aktuarie.
HORN, I{. VON, byrachef.
HULTEN, B., bankkamrer.
HULTHEN, MARGARETA, froken.
HULTMAN, G., direktor.
Huss, E., fil. doktor.
HYDEN, S., sekreterare.

HAGER, B., civilingenjor.
HAGGLUND, J. A., riksgaldssekreterare,
Djursholm.
HAGGLUND, M., direktor.
HAVERl\IARK, G. J:SON, aktuarie.
HOGBOM, 1., professor.
HOGFELDT, M., direktor.
HOGLUND, H., direktor.
HOGLUND, K. J., kopman.
HOJER, K., t. f. generaldirektor,
Stocksund.
HOLKEN, G., direktor.
HORLIN, H., revisor.
IHRE, H., disponent.
IHRE, T., direktor.
IHRFoRs, A., forsakringsdirektor.
JACOBSON, G., fondmaklare.
J AKOBSON, N., direktor.
J AKOBSSON, G., bokforare.
JANSSON, E. T., fi1. doktor, f. d. byrachef.
JANSSON, M., fil. doktor, f. d. kOlnmerserad.
JELF, 0., revisor.
JERNEMAN, T., fil. doktor, t. f. byrachef.
JOCHNICK, J. G. A. AF, f. d. generaldirektor.
JOHANSSON, A., :fil. doktor, e. o. byrachef,
Stocksund.
JOHNSSON, B. E., statskommissarie.
JOHNSSON, W., f. d. bruksdisponent,
Djursholm.
JONSSON, A. V., stadsmaklare.
JOSEPHSON, M., banktjansteman.
JOSEPHSON, P., fondkommissionar.
JOSEPHSON, W., direktor.
JOSEPHSSON, 0., fil. licentiate
JOSEPHY, B., doktor.
JUHLIN·DANNFELT, C. G., direktor.
KALDEREN, G., direktor, Saltsjo-Duvnas.
I{ALLERMAN, N., kapten, Lidingo.
I{ARLSSON, HJ., ombudsman.
KEMPE, S., bruksagare.
KJELLBERG, E., bankdirektor.
KJELI..GREN, N., e. o. hovrfittsnotarie.
KJELLSTROM, W., advokat.
KLEMAN, C., civilingenjor.
I{OCH, 0., sekreterare.
KOIJLBERG, B., e. o. hovrattsnotarie.

LEDAMOTSFORTECKNING
KRUSENSTJERNA, F. VON, f. d. bankinspektor.
KUGELBERG, B., direktor.
KULLING, E., direktor.
KUYLENSTIERNA, C. W. D., jur. doktor,
kanlmarrattsrad.
KVARNSTROM, N., advokat.
KALLQVIST, 0., bankdirektor, Malmo.
KALLSTROM, V., forste aktuarie.
KARNEKULL, 0., overingenjor.
I{ARRLANDER, N., direktor.
LAGERBJELKE, E., greve, e. o. hovrattsnotarie, Alvsjo.
LAGERCRANTZ, C., bankdirektor.
LAGERCRANTZ, G., bankdirektor,
Djursholm.
LAGERGREN, H., avdelningschef.
LAGERGREN, S., revisor.
LAMBERTH, C., t. f. sekreterare.
LAMBERT-MEULLER, F., direktor.
LAMM, 0., generalkonsu1.
LANDBERG, C. E., kommerserad.
LANGENSKIOIJD, C.-G., friherre,
direktor.
LARSSON, L., direktor.
LARSSON, T., aktuarie.
LAURIN, I., direktor.
LAURITZEN, H., f. d. bankdirektor.
LEFFLER, 0., direktor.
LEFFLER, S. H., revisor.
LEIJONHUFVUD, C. G., friherre, aktuarie.
LEIJONMARCK, G., f. d. taxeringsintendent.
LEMNE, M., pol. magister.
LIDEN, C. F., civilingenjor.
LIEDSTRAND, E., aktuarie, Saltsjobaden.
I.JIJ..IENBERG, A., :fil. doktor, kornrnerserad.
LILIENBERG, A., stadsplanedirektor.
LILJA, C. B., generalkonsul, Djursholm.
LINCK, ""V., grosshandlare, Djursholm.
LINDAHL, A., advokat, Djursholm.
LINDAHL, C., bankdirektor.
LINDAHL, E., professor, Uppsala.
I.JINDAHL, G., revisor.
LINDBERG, J., forlagschef.
LINDBERG, K. A., ordforande i LandsorganiEationen, ledamot av styrelsen.
LINDBERGER, A., redaktor.
LINDBLAD, A., :fil. doktor, Dj ursholm.
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LINDEBERG, E., landshovding, Karlskrona.
LINDEBERG, S., bankinspektor.
LINDER, TYRA, amanuens.
LINDGREN, G., :fi!. licentiat, Uppsala.
LINDGREN, G., kapten.
LINDGREN, T., riksbankstjansteman.
LINDGREN, W., direktor, Saltsjobaden~
LINDH, S., :fil. licentiate
LINDKVIST, F., chefsassistent.
LINDMARK, B., disponent, Orebro.
LINDQUIST, E., grosshandlare.
LINDSKOG, S., advokat.
LINDSTEDT, ANDREA, fil. kandidat.
LINDSTROM, O. W., direktor.
LINSE, R., civilingenjor, Jonkoping.
LITHANDER, E., direktor, Goteborg.
LJUNGDAHL, C., major, Stocksund.
LJUNGGREN, H., direktor.
LJUNGLOF, R., grosshandlare.
LJUNGSTROM, G. P., civilingenjor,
Malulo.
LOOSTROM, B., kanslisekreterare.
LOVEN, T., forsakringsdirektor.
LUNDBERG, E., docent.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktor.
LUNDBERG, S., direktor, Valdemarsvik.
LUNDBERG, T., major, Djursholm.
LUNDELL, T., civilingenjor.
LUNDEN, Y., direktor.
LUNDGREN, TH., konsul.
LUNDVIK, V., landshovding, Vanersborg.
LYBERG, E., f. d. radman.
LOFBERG, T. H., direktor.
MAGNUSSON, H., bankrad.
MALl\I, E., amanuens.
MALMBERG, S., banktjansteman.
MALMFORS, N., statssekreterare.
MALl\IFORS, S., f. d. kraftverksdirektor,
Falun.
MALMKVIST, E. V., byrachef.
MALMSTROM, B., sekreterare.
MANNHEIl\IER, G., bankdirektor.
MARCUS, M., iiI. doktor.
MARKLAND, W., direktor.
}IARMOLIN, F., kalnrer.
MATTON-SJOBERG, N., advokat.
MATTON-SJOBERG, P., bergsingenjor,
Domnarvet.

LEDAMOTSFORTECKNING
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MATZ, S., jur, doktor, kommerserad.
MEIJLING, J., civilingenjor.
MELIN, H., forste byrainspektor.
MODIG, E., envoye, Ankara.
MOLANDER, S., bankrevisor.
MOLIN, R., direktor.
MONTGOMERY, A., professor.
MUNCK AF ROSENSCHOLD, H., bankombudsman.
MURRAY, C., t. f. byrachef.
MYRDAL, G., professor.
MARTENS, H., direktor.
MOLLER, E., kamrer.
MOLLER, H., banktjansteman.
MOLLER, H., direktor, Soderhamn.
MOLLER, K., direktor.
MORNER, K. A. G., greve, f. d. landshovding, Orebro.
NACHl\iANSON, H., bankdirektor.
NANNESON, L., professor, Uppsala.
NERELL, 1., direktor.
NILSSON, K. G., forste aktuarie.
NORBECK, 0., bankdirektor.
NORBERG, P. G., redaktor.
NORDENSON, H., fil. doktor, direktor,

foreningens vice ordforande.
NORDIN, J., auditor.
NORDMARK, H., advokat, Djursholm.
NORDMARK, S. ombudsman.
NORDSTROM, A., ingenjor.
N ORDWALL, B., f. d. finanssekreterare.
NORDWALL, H., f. d. kamrer.
NORMAN, A., direktor.
NORSTROl\i, C., advokat.
NYBERG, J., lektor.
NYSTROM, B., fil. doktor, byrachef.
NYSTROM, E., hamndirektor.
NYSTROM, H., civilingenjor.
NYSTROM, 0., direktor.
NALSEN, F., f. d. bankdirektor, A.nimskog.
NASGARD, B., st.atssekreterare.
OBERGER, F., advokat.
ODHE, T., chefredaktor.
ODHOLl\I, A., sekreterare.
OHLIN, B., professor, foreningens ord-

forande.
OHLIN, H., direktor.
OHLSON, O. E., bankdirektor.

OLMERS, G., bankir.
OLSON, K., e. o. forste kanslisekreterare,
Stocksund.
OLSSON, A. F. N., advokat. '.
OLSSON, E., direktor.
OLSSON, H., fil. kandidat, Ektorp.
OLSSON) 1., bergsingenjor.
OLSSON, N., revisor.
OTTERSTROM, N., kamrer.
PALANDER, T., professor, Goteborg.
P ALME, INGEGERD, froken.
PALMI, S., sekreterare, Stocksund.
PARMENT, G., stadskamrer, Goteborg.
PAUES, E. W., direktor.
P AUES, W., jur. kandidat.
PEHRSSON-BRAMSTORP, A., statsrad.
PEHRZON,. V., direktor.
PERSSON, E., direktor.
PETTERSON, E. K., korrespondent,
Goteborg.
PETTERSON, H., professor.
PETTERSSON, L., amanuens.
PHILIPSON, M., f. d. bankdirektor.
PIHLSTEDT, E. E., kontorschef.
PONSBACH, E., fondmaklare.
PONTIN, M., jur. kandidat.
PORAT, T. VON, forsakringsdirektor.
PRAWITZ, H., byrachef.
PRYDZ, P., ekonomichef.
RAAB, S.) friherre, bankdirektor, Goteborg.
RAAscHou, B., revisor.
RAAscHou, T., bankdirektor.
RABE, G., bankdirektor.
RAMSTEDT, H., direktor.
RAUSING, R., direktor, Lund.
REGNSTRAND, J. 0., bankdirektor,
Ulriksdal.
REHNBY, H., direktor.
REIMER, T.
REUTERSWARD, G., direktor.
RICHERT, S., bankdirektor, Norrkoping.
RISBERG, W., disponent, Hasselfors.
RISING, C. G., direktor.
ROD LING, E., disponent, Falun.
ROHTLIEB, C., jur. doktor, kanslirad.
RONGE, E., jagmastare.
ROOTH, I., riks bankscbef, ledamot av

styrelsen.

LEDAMOTSFORTECKNING
RUDENSTAl\f, G., direktor.
RUDLING, E., direktor.
RUNEl\fARK, P. S., t. f. generaldirektor.
RYDBECK, 0., f. d. bankdirektor, Djursholm.
SACHS, J., f. d. generalkonsu1.
SACHS, R., direktor.
SACHS, T., redaktor.
SAHLIN, G., direktor.
SAI.. ~MONSON, S., advokat.
SANDBERG, F., riksgaldsdirektor.
SANDBERG, MARGARETA, advokat.
SANDEBORG, G., assessor.
SANDLER, R., landshovding, Gavle.
SANTESSON, R., bankkamrer.
SCHELE, S., direktor.
SCHENKE, N., f. d. undervisningsrad.
SCHNEIDLER, E., kapten.
SCHULZENHEIl\f, H. VON, bynlchef.
SEGERSTEDT, T., f. d. professor, redaktor, Goteborg.
SELMER J H., direktor.
SETTERGREN, G., direktor.
SETTERWALI.. , A., f. d. kapten.
SETTERWALL, C" direktor.
SEVERIN, F., chefredaktor.
SIDENVALL, K., kommerserad.
SILLEN, 0., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN, f. d. professor.
SIl\fONSSON, K. G., bankokommissarie.
SJOBERG, A., aktuarie.
SJOGREN, E., direktor.
SJOGREN, G. W., byrachef.
SJOGREN, 1., forsakringsdirektor, leda-

mot av styrelsen.
SJOGREN, 1. 'V., jur. doktor, professor,
Lund.
SJOGREN, p, A., ingenJor.
SKIOLD, A., advokat.
SKOGH, S., byrachef.
SKOGLUND, A., banktjansteman.
SOHLMAN, R., f. d. kommerserad.
ST.AEL VON HOLSTEIN, MATHILDA,
advokat.
STEDINGK, E. VON, friherre, bankdirektor.
STEN, H., bankdirektor.
STENBECK, H., advokat.
STERKY, C. E" f. d. krigsrad.
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STERNBERG, S., direktor.
STERNER, B., kapten.
STIERNSTEDT, W. G., friherre, direktor,
STJERNBERG, N. }-'" professor emeritus.
.STOCKMAN, S. R., forst~ aktuarie,
Stocksund.
STREYFFERT, TH., professor.
STRIDSBERG, E., generaldirektor.
STYRMAN, G. A., direktor.
SUNDBLOM, R., e. o. hovrattsnotarie.
SUNDELIN, C., civilingenjor.
SUNDEN, R., t. f. statssekreterare,
Saltsjobaden.
SUNDIN, J. A., sekreterare.
SUNDIN, 0., banktjansteman.
SUNDVIK, R. bankdirektor.
SVANTESSON, N., fi1. doktor, overlantmatare, Kristianstad.
SWARTLING, C., advokat.
SWARTLING, E., redaktor.
SWARTLING, J., f. d. bankdirektor.
SVENNBERG, T" civilingenjor.
SVENNILSON, I., docent.
SVENSSON, N.-, direktor.
SVENSSON, S., revisor.
SvARDSTROM, K. F., agronom.
SYDOW, CRR, VON, direktor, Norrkoping.
SYDOW, F. VON, advokat, Goteborg.
SALLFORS, T., professor.
SODERBERG, E., direktor, Uppsala.
SODERBERG, !(., direktor.
SODERBERG, K. G., fil. doktor, Dalaro.
SODERBACK, F., direktor.
SODERLUND, G., direktor.
SODERQUIST, T., major.
SODERSTRO?tf, E., direktor.
SODERSTROM, N., bankdirektor.
TAUYON, G" advokat.
TENGBERG, J., direktorsassistent,
Stocksund.
THEDIN, N., redaktor.
THIEL, A., bankdirektor, Djursholm.
THOMSON, A., landshovding, Malmo.
THOREN, S., overste.
THORNANDER, T., direktor.
THRONE-HoLST, H., disponent, Djursbolm.
THULIN, C. A.
THUNE, R., ingenjor.
. THUNHOLM, L.-E., pol. magister
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TONDEN, A., byrachef.
TORNBERG, E. A. G., sekreterare,
Stocksund.
TRANORELL, C. F., ingenjor, Malmo.
TREFFENBERG, E., advokat, Djursholm.
TRYGGER, C., direktor.
TRYGGER, C. Eo, bankrad.
TUNHAMMAR, E., direktor.
TORNQVIST, G., professor.
UGGLA, A., overste.
ULLMAN, So, banktjansteman.
ULMGREN, P., forsakringsdirektor.
URELL, To, kontorschef, Uppsala.
URVARN, H., kamrer.
W~RN,

F., direktor, Djursholm.
WAHLBERG, G., kamrer.
WAHLGREN, H. Ro, bankrado
W AHREN, Eo, disponent, Saltsjobaden.
W ALDENSTROM, M., direktor.
W AI.JL, S., f. d .. professor.
WALLANDER, S., arkitekt.
WALLBERG, F., v. riksbankschef.
WALLENBERG, B.
WALLENBERG, J., bankdirektor, leda?not

av styrelsen.
WALLENBERG, M., V. haradshovdingo
W ALLENBORG, E., forste kammarskriyare.
WELINDER, C., jure doktor, docent, Lund.
WENNERGREN, T., bankdirektor. Goteborg.
WERNER, CR., direktor, Djursholm.
WESSl\IAN, K., kamrer.
WESTERBERG, S., civilingenjor.
WESTIN, E., bankkamrer.
WESTLUND, T.; kamrer.
WIBERG, O. A., overingenjor, Borggard.
WICKMAN, 0., advokat, Malmo.
WICKMAN, 1., ryttmastare.
WIDIJUND, S., riksgaldskommissarie.

'VIEDESHEIM-PAUL, G., amanuens.
WIGFORSS, Eo, statsnld.
WIJKANDER, T., direktor, Goteborg.
WIKSTRAND, Y., kanlrer.
'VIKSTROM, C., grosshandlare.
WILLNERS, H., overingenjor, Hallefors.
WIl\fAN, H., jure kandidat, ombudsman.
WINKLER, N., kopman, Malmo.
WINSLER, P. G., fil. doktor, docent,
Uppsala.
WISTRAND, K., f. d. direktor.
WOLD, H., professor, Uppsala.
WOLONTIS, J., iiI. doktor.
'VRANCKE, G., revisor.
'VREDE, F., friherre.
WAHL.IN, P., bankdirektor.
W.xSTFELT, A., direktor.
YTTERBORN, G., overdirektor.
ZETHELIUS, E. G., f. d. bankdirektor.
AHLUND, N., disponent, Goteborg.
1KERLINDll, G., direktor.
A.KERl\fAN, G. R. J., generallojtnant.
AKERMAN, J. G., professor, Goteborg.
AKERMAN, J. H., docent, Lund.
AKESSON, O. A., fil. doktor, overdirektor.
ALANDER, Mo, kamrer.
A.MARK, IC., fil. doktor, kanslichef.
AQVIST, T., direktor, Orebro.
1STRAND, I., amneslarare.
A.STROM, A. M., bankonlbudsman, Saltsjobaden.
OBERG) C., forste aktuarie.
ODMARK, S., bankdirektor, Saltsjobaden.
ORNE, A., generaldirektor.
OSTERBERG, S. E., komrnerserad.
OSTRAND, Do, byn1chef, Stocksund.

