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FÖRORD. 

Sedan numera den af Kungl. Maj:t anbefallda utredningen rörände 
1909 års stora arbetskonflikt blifvit afslutad, offentliggöres härmed resul
tatet af den närmare statistiska undersökning, som verkställts för arbetsin
ställelsens belysande. 

Redan under våren 1910 meddelades i del I en allmän redogörelse 
för arbetsstridens förutsättningar, uppkomst och förlopp, för myndigheters 
åtgöranden m. m. samt i del II en representativ samling af dokument och 
handlingar, ägnade att klargöra de i striden ingripande parternas och 
myndigheternas uppfattningar, motiver och handlingssätt. 

Föreliggande del III, hvars publicerande blifvit af mellankommande 
hinder fördröjdt, innehåller mera ingående redogörelser för arbetsinställelsens 
gestaltning. inom olika delar af riket samt skilda näringsgrenar, för de direkt 
berörda arbetsgifvarnes och arbetarnes inbördes förhållanden, för deras 
ekonomiska förluster till följd af arbetsinställelsen o. s. v. Till dessa på 
direkta uppgifter hvilande redogörelser har såsom t i l l ägg I fogats en beräk
ning öfver arbetsinställelsens totala omfattning m. m. Vidare har i t i l lägg II 
verkställts en undersökning rörande konfliktens inverkan på Sveriges indu
striella produktion samt i t i l lägg III lämnats närmare upplysningar rörande 
af konflikten föranledda förändringar med afseende å de kollektiva aftalens 
förekomst. Slutligen äro vid redogörelsen fogade vissa statistiska tabe l le r 
samt, såsom bilagor, några vid utredningen använda cirkulär och formulär. 

Samtidigt med utgifvandet af förevarande del III publiceras på franska 
och tyska språken en sammanfattande framställning rörande arbetsin
ställelsen. Denna framställning, som i hufvudsak är grundad på del I — 
med vissa kompletteringar — återgifver därjämte de viktigaste i del II 
meddelade dokumenten äfvensom vissa statistiska data ur del III 

Såväl vid det statistiska utredningsarbetet som vid textens utarbetande 
har undertecknad biträdts af amanuensen fil. lic. Efr. Sandberg . 

Stockholm i juni 1912. 

Gunnar Huss. 





Inledning. 

Genom cirkulärskrifvelse den 11 oktober 1909 från Stats
rådet och chefen för Kungl. civildepartementet (Bil. 1) an
modades samtliga Kungl. Maj:ts befallningshafvande i riket att 
införskaffa ett stort antal i cirkuläret närmare angifna uppgifter 
och utredningar, afsedda att läggas till grund för den redogö
relse för den stora arbetskonflikten år 1909 samt därmed sam
manhängande spörsmål, hvilken Kommerskollegium i skrifvelse 
af samma dag anbefalldes att utarbeta och offentliggöra. För 
att underlätta myndigheternas bemödanden att insamla de be
gärda uppgifterna öfversändes samtidigt från Kommerskollgium 
vissa frågeformulär, hvarjämte äfven sedermera under undersök
ningens fortgång erforderliga kompletterande uppgifter inford
rades dels genom särskilda formulär, som distribuerades och 
insamlades genom de lokala myndigheternas medverkan eller 
direkt från vederbörande uppgiftslämnare, och dels genom när
mare förfrågningar i vissa fall. 

Med ledning af det sålunda erhållna materialet samt där
jämte särskildt de redogörelser, aktstycken och uppgifter, som 
på begäran ställdes till förfogande af de i konflikten invecklade 
eller berörda organisationerna, äfvensom med ledning af till
gängliga officiella handlingar utarbetades de tidigare offentlig
gjorda delarna I och II af denna redogörelse. Vid affattandet 
af dessa publikationer, hvilka afsågo att belysa den stora ar
betsstridens förutsättningar, uppkomst och förlopp, myndig
heters åtgärder, vissa ekonomiska påföljder m. m., befanns det 
emellertid lämpligast att lämna åsido en väsentlig del af det 
inkomna uppgiftsmaterialet, som borde göras till föremål för en 
mera ingående statistisk behandling. 

Under mom. a) i civilministerns ofvannämnda cirkulär
skrifvelse den 11 okt. 1909 hade nämligen Kungl. Maj:ts be
fallningshafvande anmodats »att från samtliga af arbetsinställel
sen omedelbart berörda arbetsföretag inhämta uppgifter med 
användande af för ändamålet särskildt afsedda, samtidigt här
med öfversända frågeformulär». Formulärens distribuering för 
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ifyllande samt sedermera deras insamlande ombesörjdes sålunda af 
vederbörande ortsmyndigheter; från Kungl. Maj:ts befallnings-
hafvande insändes det samlade uppgiftsmaterialet antingen ome
delbart eller ock genom civildepartementet till storstrejksutred
ningen inom Kommerskollegium. 

Det för denna del af undersökningsarbetet använda fråge
formuläret, som utarbetats af utredningens ledare, återgifves 
(i förminskadt format) å sid. 224—227 i det följande. Vid for
mulärets affattning måste naturligtvis hänsyn tagas till den 
stora mängden af blifvande uppgiftslämnare samt de mång
skiftande olika förutsättningarna inom olika yrken och orter 
för konfliktens uppkomst och fortgång. Dessa omständigheter 
borde gifvetvis mana därtill, att formulärets frågor gjordes så 
få och allmänna som möjligt för att kunna ungefärligen passa 
in på de olikartade förekommande fallen; därigenom kunde 
man ju äfven förvänta erhålla svar från snart sagdt alla af 
konflikten berörda arbetsställen. Men å andra sidan måste det 
vara af stort intresse att, såsom ock i civildepartementets cir-
kulärskrifvelse till Kungl. Maj:ts befallningshafvande uttryck
ligen betonades, »erhålla en så vidt möjligt noggrann och full
ständig kännedom om den stora arbetsinställelsen» samt i sam
band därmed uppkomna spörsmål. Därjämte ansågs det önsk-
värdt att beträffande vissa viktigare punkter erhålla uppgifter, 
som kunde mera ingående belysa olika sidor af saken och 
därmed äfven lämna tillfälle till jämförande kontroll. Af dessa 
olika skäl kom det nu ifrågavarande formuläret att blifva så 
omfattande och detaljeradt, som bil. 2 närmare utvisar. 

Frågan om antalet arbetande och arbetslediga under kon
fliktens olika skeden var naturligtvis den viktigaste, som det 
gällde att få besvarad. För att bedöma arbetsinställelsens di
mensioner låg det ju närmast till hands att undersöka, huru 
många arbetare i anledning af densamma vore försatta i overk
samhet. Med skäl kunde emellertid förutsättas, att många ar
betsgifvare, särskildt vid större arbetsställen, icke skulle anse 
sig kunna bestämdt uppgifva, huruvida deras tidigare lockou-
tade eller strejkande arbetare allt framgent voro arbetslediga 
eller ej. Däremot kunde inga hinder för dem möta att fullt 
exakt angifva antalet hos dem i arbete anställda arbetare under 
konfliktens hela förlopp. Det ansågs därför lämpligt att under 
punkt 2 å formuläret upptaga båda dessa frågor, i förhopp
ning att alltid någondera skulle kunna besvaras. Det visade 
sig ock, att flertalet arbetsgifvare lämnat såväl den ena som 
den andra serien uppgifter; i ett icke ringa antal fall hade 
emellertid endast uppgift om antalet arbetande kunnat meddelas. 
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Vid sådant förhållande måste denna uppgiftsserie läggas till 
grund för den egentliga bearbetningen af hithörande uppgifter, 
under det att uppgifterna om antalet arbetslediga endast an
vändes för komplettering och korrigering på vissa punkter. 
Det må tilläggas, att frågorna n:r 3 och 11 i formuläret med 
afsikt gifvits sådan formulering, att äfven genom dem skulle 
beredas direkt tillfälle till kontroll af antalsuppgifterna under 
punkt 2. 

Naturligtvis måste den långvariga konfliktens omfattning 
noggrant observeras under dess olika skeden genom att för 
hvarje arbetsställe undersöka arbetsstyrkans fluktuationer i jäm
förelse med dess normala storlek vid konfliktens början. För 
att vinna en sådan grundläggande kännedom om arbetaranta
let vid nämnda tidpunkt, efterfrågades till en början antalet 
arbetande och arbetslediga den 24 juli, d. v. s. på den sista 
arbetsdagen förrän Sv. Arbetsgifvareföreningens första serie af 
lockouter tog sin början. Då emellertid redan förut vid olika 
tidpunkter påbörjats åtskilliga arbetsinställelser, som stodo i 
omedelbart orsaksförhållande till den allmänna arbetsinställelsen, 
måste å formulären jämväl efterfrågas arbetsstyrkans storlek 
vid en tidpunkt, då de af dessa konflikter berörda arbetsställena 
hade normal arbetsstyrka; i sådant syfte ansågs lämpligt efter
fråga ställningen ett år tidigare d. v. s. vid slutet af juli 1908. 
Till valet af denna tidpunkt medverkade äfven, att man önska
de bereda tillfälle till en jämförelse emellan arbetsställenas ar
betsstyrka vid samma tid af åren 1908 och 1909 för att där
igenom belysa frågan, i hvad mån affärskonjunkturernas väx
ling tagit sig uttryck i ändrad arbetsstyrka från det ena året 
till det andra. En sådan undersökning har dock ej kunnat 
genomföras af det skäl, att den begärda uppgiften för juli 1908 
i en mängd fall icke meddelats. Emellertid visade sig de er
hållna svaren i allmänhet fullt tillräckliga för det närmaste 
syftet att konstatera arbetsstyrkans storlek före konfliktens 
början; endast i ett fåtal fall behöfde upplysningar härom in
förskaffas på annat sätt (jfr punkt 11 o. s. v.). 

Vidare måste å formuläret särskildt efterfrågas arbetsstyr
kans ställning vid de olika tidpunkter under konfliktens fort
gång, då afsevärda fluktuationer i den ena eller andra rikt
ningen inträdt. Förutom de dagar, som blefvo ur denna syn
punkt betydelsefulla genom de stridande parternas åtgöranden, 
lockout eller strejk, upptogos i allmänhet måndagarna, enär det 
visat sig, att under konfliktens senare skede återgången till 
arbetet ägde rum just på arbetsveckans första dag. De upp-
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gifter, som gällde måndagarna, voro sålunda i allmänhet repre
sentativa för veckans återstående dagar. 

Med afseende å öfriga å frågeformuläret upptagna punkter 
torde några närmare upplysningar icke i detta sammanhang 
vara erforderliga, utan hänvisas härom till de ställen i det föl
jande, där redogörelse lämnas för resultaten af de erhållna 
uppgifternas bearbetning. I detta sammanhang bör emellertid 
framhållas, att åtskilliga frågor naturligtvis icke voro afsedda 
för införskaffande af uppgifter, lämpade för direkt siffermässig 
statistisk behandling. Det ansågs nämligen önskvärdt att på 
vissa punkter erhålla äfven andra bidrag till en mera konkret 
bild af konfliktens karaktär och former. 

Visserligen kunde det synas lämpligast att dröja med in
hämtandet af det här ifrågavarande uppgiftsmaterialet, till dess 
konflikterna afslutats, och fullständiga svar sålunda kunde 
emotses. Emellertid befanns det nödvändigt att icke genom 
längre dröjsmål för arbetsgifvarne försvåra ihågkommandet af 
alla de detaljerade spörsmål, hvilkas besvarande kräfdes å for
mulären. De blefvo därför till länsstyrelserna expedierade vid 
samma tidpunkt, den 11 okt. 1911, som öfriga förfrågningar 
rörande de stora konflikterna. Men med hänsyn härtill hade i 
formuläret ock upptagits frågan, om arbetsinställelsen kunde 
anses afslutad vid vederbörande arbetsställe. 

Vid den preliminära granskning, som de besvarade frågo
formulären omedelbart underkastades, allt eftersom de inkommo 
till Kommerskollegium, visade det sig ock, att åtskilliga arbets-
gifvare uppgifvit sig anse, att arbetsinställelsen, hvad deras 
arbetsföretag angick, ej varit afslutad vid tiden för formulärets 
besvarande. De uppgifter, som lämnats af dessa arbetsgifvare, 
voro därför i vissa hänseenden rätt ofullständiga, ej minst be
träffande de frågor, som voro särskildt ägnade att statistiskt 
behandlas. Det var framför allt en del till Järnbruksförbundet 
anslutna arbetsföretag, som icke kunnat lämna definitiva svar, 
enär striden ju i sitt senare skede fortgick framför allt vid 
järnbruken och järngrufvorna. Åfven från en del sågverk 
samt några konfektions- och textilfabriker m. fl. industriella 
anläggningar hade endast preliminära uppgifter afgifvits. An
talet sådana arbetsställen var ej ringa, och bland dem funnos 
därtill flera af landets största och viktigaste industriella företag 
inom resp. näringsgrenar. Det var därför nödvändigt att erhålla 
kompletterande uppgifter rörande dessa arbetsställen, och från 
storstrejksutredningen utsändes fördenskull i slutet af december 
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direkt till vederbörande arbetsgifvare ett antal formulär, som 
voro afsedda för lämnande af dylika uppgifter. Kompletterings
formuläret (bil. 3) upptog ett flertal af de frågor, som inrymts 
å det först utsända formuläret, framför allt dem, på hvilka ofull
ständiga eller alls inga svar tidigare kunnat lämnas. Dess
utom begärdes nu uppgift om antalet arbetande och arbets
lediga vid vissa tidpunkter under november och december må
nader. Sådana kompletteringsformulär 1 a utsändes till ett an
tal arbetsgifvare; de allra flesta (159 st.) återkommo, försedda 
med fullständiga och tillfredsställande svar. 

Redan vid den preliminära granskningen af de inkomna 
formulären befanns det, såsom ock var att vänta, att mate
rialet var ganska ojämnt till sin beskaffenhet. 

En särskild grupp bildade de formulär, som besvarats af 
näringsidkare, hvilka icke omedelbart varit berörda af arbets
inställelse. De lokala myndigheterna hade nämligen mången
städes utlämnat formulär till besvarande af samtliga idkare på 
platsen. Härtill hade de föranledts af cirkuläret den 11 okt. 
1909, däri länsstyrelserna anmodats att från organisationer eller 
representanter för yrkesgrenar, inom hvilka arbetsinställelse icke 
inträffat, men hvilka likväl afsevärdt blifvit berörda af kon
fliktens ekonomiska verkningar, begära upplysningar rörande de 
spörsmål, som afsågos i punkterna 15 och 16 (om olika slag af 
ekonomisk förlust) å frågeformulär 1. Till följd häraf insam
lades från vissa orter en mängd dylika formulär, af hvilka fler
talet endast innehöllo meddelande om att arbetsinställelse ej 
förekommit eller ock några allmänna uttalanden af föga intresse. 
Vid särskild pröfning befanns det ock, att hela denna del af 
materialet icke erbjöd tillräckliga hållpunkter för belysande af 
frågan om arbetsinställelsens ekonomiska verkningar för andra 
än dem, som direkt deltogo i striden. Denna grupp af formulär 
måste i alla händelser afskiljas från det egentliga materialet. 

Bland de därefter återstående formulären funnos vidare 
många, som voro så ofullständigt besvarade, att de ej kunde 
medtagas vid den närmare bearbetningen. Såsom i det följande 
visas, har emellertid viss hänsyn till detta material tagits vid 
beräkningen af konfliktens allmänna omfattning. 

Sedan sålunda en ganska betydande utgallring ägt rum 
inom det från resp. orter inkommande blankettmaterialet, kunde 
den återstående delen upptagas till närmare granskning. Såsom 
förut påpekats, var det med hänsyn till formulärens detaljerade 
affattning icke att förvänta, att alla arbetsgifvare skulle lämna 
fullt uttömmande uppgifter eller alltid rätt bedöma förhållan
dena. Genom jämförelse mellan svaren å formulärens olika 
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punkter samt under beaktande af uppgifterna från andra arbets
ställen inom samma bransch eller å samma ort kunde likväl i 
allmänhet bestämdt konstateras, i hvad mån missuppfattningar 
eller andra felaktigheter förelågo. De punkter, där nödiga 
rättelser icke kunde göras förmedelst sådana jämförelser eller 
med ledning af andra kända förhållanden, måste lämnas åsido 
såsom icke lämpliga för bearbetning. 

Sedan formulären undergått sådan behandling för faststäl
lande af deras fullständighet och korrekthet på olika punkter, 
gällde det att rubricera de olika arbetsställena under särskilda 
näringsgrenar. Härvid följdes en yrkesförteckning, som i huf-
vudsak öfverensstämmer med den vid Kommerskollegii under
sökningar om olycksfall i arbete, om arbetstidens längd o. s. v. 
använda. Med hänsyn till den nu föreliggande uppgiftens 
speciella beskaffenhet hafva emellertid här på några punkter 
vidtagits vissa modifikationer.1) 

För den egentliga bearbetningen af materialet öfverfördes 
nu formulärens uppgifter på räknekort, hvilkas utseende fram
går af bil. 4. Å dessa kort hafva gifvetvis icke formulärens 
alla punkter blifvit upptagna. Endast de uppgifter hafva där 
kunnat medtagas, beträffande hvilka vid materialets granskning 
vunnits erfarenhet om, att desamma förelågo i sådan omfattning 
och af den beskaffenhet, att de lämpligen kunde göras till föremål 
för statistisk behandling. 

På grund af formulärens förut påpekade ojämnhet kunde 
emellertid icke ens de å räknekorten upptagna frågorna alltid 
ifyllas. Det å räknekorten införda materialet har sålunda ej 
kunnat bearbetas såsom ett helt, utan hvarje där behandladt 
spörsmål måste underkastas en särskild undersökning med kon
staterande af antalet arbetsställen och arbetare, om hvilka i 
hvarje fall uppgifter föreligga. Härigenom har arbetet väsent
ligen ökats, men ock möjlighet beredts att mera mångsidigt 
och ingående belysa ämnet. På grund af materialets stora om
fattning torde dessa speciella undersökningar i allmänhet grunda 
sig på tillräckligt många uppgifter för att gifva representativa 
och belysande resultat. 

') I afseende a yrkesförteckningen hänvisas till tab. 4 m. fl. i tabellbilagorna. 



l. Redovisade arbetsställen och arbetare, som 
berördes af arbetsinställelsen. 

Tillsammantaget 7,115 besvarade frågeformulär 1 hade till 
storstrejksutredningen inkommit från arbetsställen, som upp-
gåfvos hafva varit direkt berörda af arbetsinställelse. På grund 
af diverse bristfälligheter kunde emellertid 132 af dessa upp
gifter icke medtagas vid bearbetningen af det föreliggande 
materialet. Återstående 6,983 frågeformulär voro åtminstone 
af sådan fullständighet, att tillförlitlig kännedom om antalet 
arbetare före konflikten samt under dess fortgång kunde från 
dem inhämtas. Vid dessa arbetsställen voro före konflikten 
anställda tillhopa 305,771 arbetare. 

Hithörande uppgifter återfinnas i de första kolumnerna 
å tab. 3 och 4 bland bilagorna, där de af konflikten berörda 
arbetsställena fördelats på olika län samt efter skilda yrkes
grenar, med angifvande tillika af antalet arbetare före stri
den m. m. 

Den efterföljande statistiska redogörelsen behandlar de 6,983 
arbetsställen med 305,771 arbetare, från hvilka ei'hållits tillräck
ligt tillförlitliga och fullständiga uppgifter, meddelade af veder
börande arbetsgifvare själfva. Denna undersökning gör sålunda 
icke anspråk på att omfatta samtliga af arbetsinställelserna be
rörda arbetsgifvare och arbetare. Den afser endast att på grund 
af det föreliggande material, som erhållits förmedelst frågefor
mulär 1 (och 1 a), mera ingående behandla olika sidor af kon
flikten i den omfattning, detta material i hvarje fall medger. 

Redovisade arbetsställen. Med ledning af tab. 3 bland bi
lagorna hafva i efterföljande tab. litt. A anförts de absoluta 
och relativa talen för antalet redovisade arbetsställen inom 
olika län. 
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Tab. litt. A.1) Antalet redovisade arbetsställen inom olika län. 

Af samtliga 6,983 sådana arbetsställen tillhörde 5,541 eller 
79.3 % städer och köpingar samt 1,442 eller 20.7 % landsbyg
den. Ej mindre än 1/5 af samtliga arbetsställen — 1,436 eller 
20.5 % — voro tillfinnandes inom Malmöhus län och föga min
dre — 1,328 eller I9.1 % — i Stockholms stad. I tredje rum
met, men långt efter de nyssnämnda, kom Göteborgs och Bo
hus län med 491 arbetsställen, utgörande endast 7.0 % af samt
liga här redovisade. Öfver 5 % nådde dessutom endast Gäfle-
borgs län med 5.1 %. De lägsta siffrorna förete Västerbottens 
län med 13 eller 0.2 %, Gottlands med 34 eller 0.5 % samt 
Jämtlands med 57 eller 0.8 %. 

Inom flertalet län voro de flesta arbetsställena redovisade 
för städer och köpingar. Undantag härutinnan utgjorde dock 
Kopparbergs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, 
där mer än hälften af arbetsställena tillhörde landsbygden. 

En detaljerad öfversikt öfver de af konflikten berörda ar
betsställenas lokala fördelning meddelas i tab. 8, som lämnar 
vissa uppgifter för hvarje kommun, där arbetsinställelse före
kom. Hela antalet sådana kommuner utgjorde 544, motsva
rande 21.7 % af rikets alla kommuner. Af de 2,380 lands-

1) Det bör uppmärksammas, att tabellerna i texten äro betecknade med littera, 
medan tabellerna bland bilagorna åsatts nummer. 
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kommunerna hade 437 eller 18.4 % samt af de 127 städerna 
och köpingarna 107 eller 84.3 % direkt träffats af konflikten. 

Bland städerna intog naturligtvis Stockholm främsta rum
met med, som nyss nämnts, 1,328 arbetsställen eller 19.1 %. 
Den i förhållande till folkmängden starkaste frekvensen uppvi
sade emellertid några skånska städer, bland hvilka Malmö redo
visade 443 arbetsställen eller 6.3 % af samtliga i riket. Först 
därefter kom Göteborg med 334 eller 4.8 %, närmast följdt af 
Hälsingborg med 242, Eskilstuna 202, Gäfle 193, Landskrona 
157, Lund 152 samt Norrköping 145. Mer än hundra arbets
ställen, nämligen resp. 128, 115 och 103, berördes vidare i 
Örebro, Ystad och Borås. De städer och köpingar, där för 
öfrigt något mera afsevärdt antal arbetsställen drabbades af 
arbetsinställelse, voro Uppsala med 83, Södertälje 50, Nyköping 
57, Jönköping 26, Kalmar 65, Karlskrona 52, Karlshamn 70, 
Kristianstad 82, Trelleborg 53, Halmstad 59, Vänersborg 24, 
Lidköping 27, Karlstad 77, Arvika 32, Falun 47, Söderhamn 
49, Sundsvall 84, Östersund 43 och Luleå 38. Det torde böra 
omnämnas, att för de små platserna Tranås och Eslöf redovisats 
resp. 30 och 59 arbetsställen. 

Endast undantagsvis påträffas något större antal angifvet 
för landskommuner, i sådant fall vanligen kommuner belägna 
omedelbart intill de största städerna och omfattande deras för-

Tab. litt. B. Antalet redovisade arbetsställen inom olika 
näringsgrupper.1) 

1) Med »näringsgrupper» förstås här större områden af näringslif, omfattande 
ett större eller mindre antal olika »näringsgrenar ». 
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stadssamhällen. Främst komma här Örgryte och Fässberg (vid 
Göteborg) med resp, 41 och 10 arbetsställen samt Brännkyrka 
och Nacka (vid Stockholm) med resp. 24 och 10 arbetsställen. 
Nämnas må vidare Trollhättan med 15, Norrbärke (Kopparbergs 
län) 15, Skön och Alnö (vid Sundsvall) med resp. 12 och 15, 
Gudmundrå (vid Ångermanälfven) med 20, samt Gällivare kom
mun med 23 arbetstställen. 

Främst bland de olika n ä r i n g s g r u p p e r n a , med hänsyn 
till antalet af konflikten direkt berörda arbetsställen, kom enligt 
tab. litt. B byggnadsindustrien med 1,344 eller 19.3 % af samt
liga. Därnäst följde närings- och njutningsämnes-, beklädnads, 
trävaru- och metallindustrierna med likaledes höga siffror, medan 
däremot sjötransport, skogsbruk, jordbruk, grufdrift m. fl. upp
visa jämförelsevis få arbetsställen. 

Vid en uppdelning af näringsgrupperna på särskilda nä
r i n g s g r e n a r framträda särskildt följande med något större antal 
berörda arbetsställen. 

De här uppräknade 12 näringsgrenarna representeras af 
sammanlagdt 4,212 arbetsställen eller 60.3 %. Det framgår af 
denna tablå, liksom ock af tab. litt. B, att en ganska betydande 
del af här ifrågavarande arbetsställen tillhörde handtverks-
yrkena. Det har emellertid icke låtit sig göra att fördela arbets
ställena enligt den gängse indelningsgrunden för fabriks- och 
handtverksdrift, huru önskvärdt det än hade varit att därigenom 
vinna en direkt jämförelse med den officiella statistikens upp
gifter på denna punkt. 

I afseende å sådana arbetsföretag, som på grund af sin 
offentliga karaktär eller sin speciella betydelse för viktiga all
männa intressen kräfva särskildt beaktande, hänvisas till den i 
del I s. 125° ff. härför lämnade redogörelsen äfvensom till 
tab. 4. 

Redovisade arbetare. Tab. 3 och 4 innehålla jämväl upp
gifter rörande antalet vid samtliga redovisade arbetsställen arbe
tande före konflikten. En sammanställning af dessa uppgifter, 
fördelade på län, följer här nedan: 
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Tab. litt. C. Antalet redovisade arbetare inom olika län. 

Med hänsyn till hela antalet arbetare, anställda vid de af 
arbetsinställelse direkt berörda arbetsplatserna, intog Stockholm 
med sina 45,547 redovisade arbetare ett rum långt framför 
öfriga städer. Bland dessa följde närmast Göteborg med 17,369, 
Malmö med 11,110, Norrköping med 8,705, Eskilstuna med 
6,004, Gäfle med 5,240, Borås med 4,965 samt Hälsingborg 
med 4,859. Dessa 8 städer representera sålunda tillsamman
tagna 103,799 arbetare, d. v. s. 33.9 % eller mer än 1

 3 af 
samtliga redovisade arbetare och 61.7 % af städernas. 

Bland landskommunerna framträda här Brännkyrka och 
Nacka (Sthlms län) med resp. 1,446 och 1,124, Älfkarleby (Upp
sala län) med 2,010, Fässberg och Örgryte (Göteb. och Bohus 
län) resp. 2,065 och 3,921, Trollhättan (Älfsborgs län) 2,993, 
Grafva och Norra Råda (Värmlands län) resp. 1,064 och 1,045, 
FaLu landskommun, Stora Tuna, Grangärde och Norrbärke 
(Kopparbergs län) resp. 1,057, 3,484, 1,651 och 959, Högbo, 
Valbo och Söderala (Gäfleborgs län) resp. 2,139, 1,655 och 
1,176, Njurunda, Skön, Alnö, Timrå och Gudmundrå (Väster
norrlands län) resp. 1,603, 2,471, 1,511, 1,449 och 2,777, 
Skellefteå landskommun (Västerbottens län) 1,037, Neder-Ka-
lix, Gällivare och Juckasjärvi (Norrbottens län) resp. 1,618, 
2,114 och 1,790 arbetare. För de nu anförda 24 landskom
munerna voro sålunda redovisade sammanlagdt 44,159 eller 32.l 
% af samtliga redovisade landskommuners arbetare, anställda 
vid tillhopa 263 arbetsställen (3.8 % af samtliga). 

2 
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Med afseende å öfriga af konflikten direkt berörda kom
muner hänvisas till tab. 8, beträffande hvilken visserligen gäller 
samma omdöme som om denna undersökning i sin helhet, näm
ligen att densamma ej är fullt uttömmande, men som dock torde 
lämna en i hufvudsak riktig bild af förhållandena i resp. kom
muner. 

Genomsnittligt arbetarantal vid de redovisade arbetsställena. 
För ett bedömande af i hvad mån konflikten inom olika delar 
af landet samt i skilda yrken företrädesvis berörde större eller 
mindre arbetsföretag o. s. v., hafva verkställts vissa beräk
ningar rörande de redovisade arbetsställenas genomsnittliga ar
betarantal. Resultaten af dessa undersökningar hafva samman
ställts i tab. litt. D och E. 

Vid en granskning af tabellerna faller genast i ögonen, 
hvilken betydlig skillnad i förevarande afseende föreligger mellan 
å ena sidan landsbygden och å den andra sidan städer (och 
köpingar). Under det att medeltalet arbetare per arbetsställe 
på landsbygden uppgick till 95, stannade motsvarande siffra 
för städerna vid ej fullt tredjedelen, nämligen 30. För hela 
riket, såväl landsbygd som städer, utgjorde medeltalet 44. 
Denna åtskillnad är ett genomgående drag för alla delar af 
landet, ehuruväl proportionerna växla inom olika län. 

Hvad särskildt beträffar l a n d s b y g d e n , så uppvisar Väs
terbottens län det högsta medeltalet eller 219 arbetare (dock 
endast 9 arbetsställen). Närmast följa Älfsborgs, Uppsala och 
Hallands län med resp. 210, 193 och 189 arbetare per arbets
ställe (äfven i dessa län berördes endast ett fåtal arbetsställen 
på landsbygden). Ofver medeltalet för hela landsbygden 
ligger vidare flertalet län i norra och mellersta Sverige. 

Anmärkningsvärdt låga tal förete däremot de båda Skåne
länen, Malmöhus län 46 och Kristianstads län 44, samt Stock
holms län och Södermanlands län resp. 62 och 52. Sist kommer 
emellertid Gottlands län med blott 41 arbetare per arbetsställe 
på landsbygden. 

Väsentligt annorlunda ställa sig förhållandena beträffande 
s t ä d e r n a (och köpingarna) inom de olika länen. Visserligen 
uppvisar äfven här Västerbottens län det högsta medeltalet, 99 
arbetare, men detta afser endast 4 arbetsställen med tillhopa 396 
arbetare. De närmast följande länen äro Skaraborgs med 51 , 
Göteborgs och Bohus 51 samt Jönköpings med 49, Ålfsborgs 
47 samt Östergötlands 46. Ofver genomsnittstalet för arbets
ställena inom rikets samtliga städer, 30 arbetare, komma ytter
ligare Kopparbergs län, Stockholms stad, Kalmar och Hallands län. 
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Tab. litt. D. De redovisade arbetsställenas genomsnittliga arbetar
antal före konflikten. 

Fördelning på län. 

Tab. litt. E. De redovisade arbetsställenas genomsnittliga arbetar
antal före konflikten. 

Fördelning på näringsgrenar. (Forts.) 

1) Endast ett arbetsställe redovisadt. 
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Tab. litt. E. De redovisade arbetsställenas genomsnittliga arbetar
antal före konflikten. 

(Forts.) Fördelning pä näringsgrenar. 
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Det lägsta medeltalet för städerna anträffas för Gottlands 
län med 13 arbetare i genomsnitt. Föga högre tal hafva de 
sydligaste länen, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län, 
med resp. 18, 17 och 21 samt de nordliga Västernorrlands, 
Jämtlands och Norrbottens län med resp. 17, 17 och 21 arbe
tare per redovisadt arbetsställe. 

Ån större befinnas emellertid variationerna med afseende 
å det genomsnittliga arbetarantalet, när man med hvarandra 
jämför olika näringsgrenar. Höga arbetarantal utmärka sär-
skildt de typiska landsbygdsnäringarna grufdrift och bruks
rörelse, nämligen för järn- o. d. grufvor 199, stenkolsgrufvor 
353 samt järn- och stålverk (järnbruk) 273. Samma förhållande 
äger rum beträffande sågverk o. d. med 121, trämasse- och sul
fitfabriker med 138 samt pappersbruk o. d. med 192 arbetare. 
Vidare må erinras, att medeltalen för skogsafverkning och flott-
ning voro resp. 115 och 105 äfvensom för jordbruk 72, hvilken 
sistnämnda siffra tydligt utvisar, att endast ett antal (tillsam
mans 51) större jordbruk direkt berördes af konflikten. 

Bland de till öfvervägande del i städerna idkade närings
grenarna var det särskildt maskin- och skeppsbyggnadsindus
trien, som uppvisade höga medeltal, såsom t. ex. de elektriska ma
skinverkstäderna 211 och skeppsvarfven 133. De största siff
rorna återfinnas emellertid för tändsticksfabrikerna med 453 och 
spårvägarna med 482 arbetare. 

Låga äro däremot medeltalen för bl. a. följande näringsgrenar: 
bagerier 12, mejerier 18, slakterier 10, repslagerier 11, skräd
derier 14, vagnmakerier 8, bokbinderier 23, tidnings- och bok
tryckerier resp. 17 och 21, bleckslagerier o. d. 12, målerirörelse 
11, skorstensfejeri 6, diverse handelsverksamhet 10, åkerirörelse 
12 o. s. v. 

Den ofvan konstaterade regeln, att medeltalet arbetare per 
redovisadt arbetsställe på landsbygden var betydligt högre än 
i städerna, hvilken regel undantagslöst gällde i samtliga län, 
ägde dock ej samma giltighet beträffande näringsgrenarna. Sär
skildt för åtskilliga af närings- och njutningsämnesindustriens 
olika grenar — kvarnar, bagerier, sockerbruk, brännerier o. d., 
tobaksfabriker, mejerier och slakterier — voro medeltalen för 
landsbygdens arbetsställen lägre än för städernas. 

Arbetsinställelsens allmänna utbredning. Tvenne hufvud-
faktorer voro framför andra afgörande för omfattningen och 
utbredningen af arbetsinställelserna, nämligen dels Svenska 
Arbetsgifvareföreningens lockouter och dels den af arbetar
organisationerna anordnade s. k. storstrejken. Lockouterna 
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gällde herrkonfektionen en gros och i detalj, väg- och vat
tenbyggnadsarbetet, pappersmassetillverkningen, sågverksin
dustrien, textilindustrien och malmförädlingsindustrien. Inom 
de fyra sistnämnda näringsgrenarna omfattade arbetsgifvar
organisationerna en mycket betydande del af landets samtliga 
arbetsställen, i all synnerhet de större. Följaktligen kommo 
arbetsinställelserna ock att verka synnerligen starkt på dessa 
områden; detta framgår också vid en jämförelse med den offi
ciella statistiken, som i dessa fall kan lämpligen verkställas. 
Pappersmasse-, sågverks- och malmförädlingsindustrierna (jämte 
järngrufvorna) äro vidare på grund af sin natur typiska stor
industrier samt i regel hänvisade till landsbygden, särskildt i 
norra och mellersta Sverige, där råvarorna förekomma i största 
mängd. Dessa omständigheter förklara, hvarför just i Norr
land och Svealand arbetsinställelserna företrädesvis omfattade 
stora arbetsställen samt hade sin tyngdpunkt på landsbygden. 

Inom textilindustrien var visserligen lockouten likaledes 
kraftigt verkande, men denna näringsgren är endast inom Älfs-
borgs län så dominerande, att den helt präglar situationen. 
Dess stora arbetsställen föranleda ock, att inom nämnda län 
medeltalet arbetare per arbetsställe blir stort. I öfriga orter 
med utvecklad textilindustri, Stockholm, Göteborg, Norrköping, 
Malmö m. fl., spelar den i alla händelser ej någon så domi
nerande roll i jämförelse med mängden af öfriga industriella 
företag. 

Storstrejkens effektivitet berodde åter främst på arbetar
organisationernas styrka och omfattning inom de olika närings
grenarna. Vid bagerier, bryggerier, tobaksfabriker, skrädderier, 
garfverier, snickerier, bokbinderier, tidnings- och boktryckerier, 
gjuterier, bleck- och plåtslagerier, skeppsvarf, mekaniska och 
elektriska verkstäder, vissa grenar af byggnadsverksamhet 
o. s. v. hade arbetarorganisationerna den ställning, att arbetsinstäl
lelser kunde anordnas vid ett större antal arbetsställen. Och 
äfven inom en mängd andra yrkesområden var anslutningen 
till organisationerna samt dessas auktoritet tillräckligt stora för att 
framdrifva arbetsinställelser vid åtskilliga arbetsplatser. Emel
lertid bör ihågkommas, att de flesta nyss nämnda yrkesgrenarna 
äro att till öfvervägande del rubricera såsom mindre industri. Vid så
dana smärre arbetsställen möter det gifvetvis större svårigheter 
att åstadkomma lifskraftiga arbetarorganisationer. Om det ock 
låter sig göra i städer, där arbetarne från flera arbetsplatser 
tillsammantagna bilda ett tillräckligt underlag för en lokalföre
ning med verklig sammanhållning och ordnad ledning, så ställa 
sig förhållandena annorlunda på landsbygden. Äfven inom 
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eljest välorganiserade arbetarfack visade det sig, att på lands
bygden de isolerade arbetsplatserna i allmänhet kunde fortsätta 
sin rörelse. Öfverhufvud berodde anslutningen till storstrejken 
väsentligen på, huruvida en fast och energisk kärntrupp af ar
betare vid något större verk tog initiativet i det psykologiska 
ögonblicket. Ju större de strejkandes relativa antal på orten 
var, dess flere attraherades af exemplet och rönte intryck af 
den styrka, som därigenom utvecklades. På detta sätt kommo 
att i storstrejken deltaga äfven en mängd utanför organisatio
nerna stående arbetare, flertalet naturligtvis anställda vid ar
betsplatser, där arbetsstyrkan till viss del utgjordes af organi
serade arbetare, men många äfven från arbetsställen med ute
slutande oorganiserad personal. 

De nu antydda förhållandena återspeglas på olika sätt i 
de ofvan anförda uppgifterna om redovisade arbetsställen och 
arbetare samt om proportionen dem emellan på skilda orter 
och inom särskilda näringsgrenar. I norra och mellersta Sverige, 
där arbetarorganisationerna i allmänhet vore mindre inarbetade, 
var hufvudparten af de berörda arbetsställena och arbetarne till 
finnandes inom järnbruks-. sågverks- och pappersmasseindustri
erna, alltså i regel vid de stora arbetsplatserna på landsbygden. 
I städerna tillkommo väl med storstrejken en hel del arbets
ställen, dock ej tillräckligt många för att förändra konfliktens 
i dessa trakter tydliga karaktär af att förnämligast beröra den 
på landsbygden i hufvudsak belägna storindustrien. 

Endast i Stockholm med omgifningar, Eskilstuna samt 
framför allt Skånestäderna synes storstrejken hafva så allmänt 
ryckt arbetarskarorna med sig, att det stora flertalet arbetsställen 
inom snart sagdt alla näringsgrenar däraf berördes. Här grep 
rörelsen långt ned äfven bland småindustri och handtverk (ja, 
till och med handel o. d. affärsrörelse). Medeltalet arbetare 
per arbetsställe kom härigenom att ställa sig ganska ringa, 
oaktadt äfven här förekomma en mängd stora arbetsplatser, 
såsom textilfabriker, mekaniska verkstäder, sockerbruk m. fl. 
Äfven å smärre orter på landsbygden vanns i Skåne i allmän
het den anslutning till storstrejken, att arbetsinställelsen blef 
praktiskt taget allmän. 

Det torde äfven i detta sammanhang böra anmärkas, att 
särskildt antalet redovisade arbetsställen gifvetvis betydligt 
understiger det verkliga antalet af arbetsinställelsen drabbade. 
I allmänhet torde just af mindre arbetsplatser ett mera afse-
värdt antal här saknas. 



2. Arbetets successiva inställande. 
Å sid. 3 6 s ff. i del I lämnades en redogörelse för de ur

sprungliga arbetsinställelsernas början. Däraf framgår, att de 
primärkonflikter, från hvilka de stora lockouterna och stor
strejken hade sin upprinnelse, delvis lågo ganska långt till
baka i tiden. Åldst var striden vid porslinsfabriken i Göteborg, 
som utbröt redan den 7 februari 1908. Från år 1909 förskrifva 
sig alla de öfriga konflikterna, tidigast från den 15 februari, 
då lockout anordnades vid pitpropsaffärerna i Göteborg. An
talet arbetsställen, tillhörande förbund inom Svenska Arbets
gifvareföreningen, där öppen strid förekom, tilltog efter hand 
under vårens och sommarens lopp, intill dess de af striderna 
berörda hufvudorganisationerna, Sv. Arbetsgivareföreningen och 
Landsorganisationen, funno sig böra anordna sina massinstäl
lelser af arbetet. Åfven dessa kunde dock ej öfverallt påbörjas 
på en gång, utan af åtskilliga skäl kommo påbuden härom att 
tillämpas successivt, allt efter de i viss mån växlande förhållan
dena å olika orter och inom skilda näringsgrenar. 

För att vinna en närmare kännedom om denna konfliktens 
småningom skeende utveckling och utvidgning upptogs å for
mulär 1 en fråga om tidpunkten för arbetsinställelsernas inträ
dande vid resp. arbetsställen. 

Å 6,815 af samtliga här redovisade 6,983 formulär hade 
ock af vederbörande arbetsgifvare svar lämnats. De sålunda 
erhållna uppgifterna äro sammanställda i tab. 1 och 2, där 
detaljerade siffror återfinnas rörande antalet arbetsställen inom 
olika län och näringsgrupper, som vid skilda tidpunkter drab
bades af arbetsinställelse. De hufvudsakliga resultaten af un
dersökningen framgå af efterföljande tab. litt. F. 

Tab. litt. F. Arbetsställena fördelade efter tidpunkten för 
arbetsinställelserna. 
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För tiden före den 24 juli 1909, dagen för storstrejksbe
slutets kungörande, finnas sålunda angifna arbetsinställelser vid 
88 arbetsställen, utgörande endast 1.3 % af samtliga. De flesta 
af dessa eller 56 kommo på landsbygden, 32 på städer (och 
köpingar). Under dagarna 24—25 juli tillkommo endast några 
få arbetsinställelser, resp. 14 och 5, hvadan sålunda arbets
inställelsernas antal före den första stora lockoutdagen, den 26 
juli, utgjorde 107 eller 1.6 %. Sistnämnda dag ökades antalet 
på en gång med 173, till ungefär lika antal fördelade på lands
bygd och städer. De följande dagarna till och med 1 augusti 
medförde ringa förändring, enär därunder endast 26 nya in
ställelser antecknats. Under den 2 aug., då lockouten utvid
gades, tillkommo inställelser vid 188 samt den 3 aug. vid 81 
arbetsställen. 

På den första storstrejksdagen, den 4 augusti, faller det vida 
öfvervägande antalet arbetsinställelser, inalles 5,352 eller 78.5 %, 
däraf ej mindre än 4,464 i städer och köpingar mot 888 på lands
bygden. Ett betydligt antal arbetsinställelser inträffade äfven under 
de närmast följande dagarna, under tiden 5 /

8—8/8 360 stycken. Så 
kom typografstrejken med betydlig stegring. De tre dagarna 
9, 10 och 11 augusti medförde inalles 405 redovisade arbets
inställelser motsvarande 5.9 %, af hvilka flertalet gällde den 
grafiska industrien. Detta förklarar ock den höga siffran för 
städer och köpingar under dessa dagar — 354 arbetsställen — 
mot endast 51 på landsbygden. Arbetsinställelser inträffade, 
enligt hvad som framgår af tabellen, på spridda orter i landet 
så godt som hvarje dag under den återstående delen af må
naden. För den 16 augusti (måndag) stiger siffran plötsligt 
till 45 för att sedan omedelbart sjunka. Ännu den 6 septem
ber uppges en arbetsinställelse hafva tagit sin början.) 

För 51 arbetsställen har uppgifvits mer än en dag för 
arbetsinställelsens början. I allmänhet synes detta varit fallet 
med åtskilliga arbetsplatser, där först lockout drabbat de orga
niserade arbetarne och där de oorganiserade sedermera strejkat, 
vanligen vid storstrejkens utbrott. 

En gruppering af arbetsinställelserna efter konfliktens stora 
hufvudskeden — tiden före storstrejken, storstrejksdagen samt 
tiden efter densamma — ger följande resultat: 

1) Denna arbetsinställelse inträffade vid ett järnmanufakturverk i Värmland, 
som varit oberördt under såväl lockouterna som storstrejken, men där ett antal ar
betare, som under strejktiden organiserat sig, lockoutades ofvannämnda dag. 
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Här framgår tydligt, med hvilken effektivitet storstrejken 
på bestämd dag sattes i verket. Helt naturligt måste emeller
tid på vissa håll något dröjsmål ha förekommit; å andra sidan 
synas arbetarne efter storstrejkspåbudets utfärdande hafva i 
ganska stor utsträckning omedelbart nedlagt arbetet utan att 
invänta den bestämda dagen. 

Af de 6,815 arbetsställen, för hvilka dagen för arbets
inställelsen angifvits, voro 5,412 befintliga i städer och köpin
gar, medan 1,403 eller 20.6 % tillhörde landsbygden. 

Vid en närmare granskning af tab. 1 och 2 finner man 
genast, hurusom det tidigare konfliktskedets hufvudkaraktär af 
lockout inom vissa bestämda industrigrenar och förnämligast berö
rande vissa delar af landet klart kommer till synes i detaljsiffrorna. 

Till belysning häraf må här anföras några uppgifter för 
de viktigaste lockout-dagarna, den 26 juli och 2 augusti. 

Tab. litt. G. Antalet arbetsinställelser, inträffade den 26 juli 
och 2 augusti. 

1) Här äfven medräknade 7 trikå- och strumpfabriker, som enligt den använda 
grupperingen af näringsgrenarna falla under »beklädnadsindustri». 
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Dessa siffror bestyrka tydligt de ofvan gjorda uttalandena 
om lockouternas förhärskande betydelse under tiden före den 4 
augusti. Det var dels trävaruindustrien, dels grufdrift och 
malmförädling samt dels textilindustri, som under detta tidigare 
skede stodo i förgrunden. De län, där hithörande arbetsställen 
talrikast förekommo, blefvo till följd häraf mest hemsökta af 
inställelser. Och som de nämnda industrigrenarna företrädesvis 
äro förlagda till landsbygden, så återfinnas där också de flesta 
inställelserna, nämligen den 26 juli 88 af samtliga 173 samt 
den 2 augusti 125 af de 188 redovisade. 

Det torde böra här påpekas, att antalet arbetsställen, som 
vid de olika lockouterna inställde arbetet, här i allmänhet an
gifvits något lägre än i del I. Till någon del kan detta för
klaras af det här föreliggande materialets ofullständighet; lik
väl torde icke något afsevärdt antal af de säkerligen allmänt 
kända arbetsställen, där lockout anordnades före den stora 
stridens början, hafva undgått vederbörande lokalmyndigheters 
uppmärksamhet. Helt visst är också den egentliga förklaringen 
till det anmärkta förhållandet att söka på annat håll. Upp
gifterna i del I afse nämligen antalet arbetsställen, som vid 
tillfället tillhörde resp. lockoutande arbetsgifvarorganisationer, 
och där följaktligen de arbetare, som voro anslutna till arbe
tarorganisationer, skulle utestängas från arbetet. Men vid åt
skilliga af dessa platser funnos helt visst inga organiserade 
arbetare eller var deras antal så ringa, att arbetet kunde be
drifvas utan dem. Vid dylika arbetsplatser medförde sålunda 
den allmänna lockouten ingen arbetsinställelse. Några synas 
hafva utan afbrott bedrifvits under hela konflikttiden; i all
mänhet rycktes dock äfven de oorganiserade med vid stor
strejkens början. 

Framhållas må slutligen, att under den första lockouttiden 
endast ett ringa antal arbetsställen utanför de industrier, som 
drabbats af lockout, finnas redovisade. Och dessa stodo så godt 
som undantagslöst i nära ekonomisk och lokal förbindelse med 
arbetsställen, där lockout blifvit proklamerad. En förändring 
härutinnan spåras från den 2 augusti, då lockouterna utvidga
des och hoppet om fredlig afveckling af striden måste öfver-
gifvas. Under intryck af storstrejkens oundviklighet gingo då 
på vissa ställen arbetarne till anfall några dagar före den be
stämda tidp'unkten; sådana spontana arbetsnedläggelser före
komma, såsom tab. 1 och 2 utvisa, inom alla näringsgrenar 
och län. 



3. Arbetsinställelsens omfattning och effektivitet 
vid olika tidpunkter samt inom skilda landsdelar 

och näringsgrenar. 

I inledningen har redan meddelats, att de å frågeformulär 
1 erhållna svaren rörande antalet »arbetslediga» arbetare icke 
vore af beskaffenhet att kunna läggas till grund för beräknin
garna rörande arbetsinställelsens omfattning och förlopp vid 
resp. arbetsställen. Däremot hafva på samtliga vid denna under
sökning använda 6,983 formulär tillräckligt goda uppgifter 
lämnats som svar på parallellfrågan om antalet vid arbetsstället 
arbetande. Det blef därför nödvändigt att först noggrant 
undersöka och bearbeta sistnämnda slag af uppgifter för att 
sedermera med ledning af dem kunna bedöma de icke arbetan-
des antal. 

Antalet arbetande vid arbetsställen, som direkt berördes af 
arbetsinställelsen. De vid primäruppgifternas bearbetning vunna 
resultaten angående antalet arbetare, som ehuru anställda vid 
arbetsplatser, där arbetsinställelse inträffade, likväl voro i arbete 
under olika tidpunkter af konflikten, äro sammanställda i tab. 
3 och 4. Den förra tabellen meddelar siffror för olika län samt 
städer och landsbygd inom dem, den senare för näringsgrenar, 
likaledes med fördelning på städer och landsbygd. Då sam
tidigt äfven angifves antalet redovisade arbetsställen samt dessas 
hela arbetarantal före konflikten, lämna ifrågavarande tabeller 
tillfälle till detaljerade undersökningar rörande arbetsinställel
sernas omfattning å olika orter och inom skilda yrken under 
hela den egentliga konflikttiden. För att underlätta ett be
dömande af dessa förhållanden har därjämte tillfogats tab. 5, 
där för hvarje tidpunkt1) angifves det procentuella antal arbetare 
(i jämförelse med hela antalet vid resp. arbetsställen före kon
flikten anställda), som inom de olika näringsgrenarna var 
kvar i arbetet. 

1) Å formulär 1 och därför äfven i resp. tabeller voro särskildt angifna dels 
de dagar, då enligt bestämmande af resp. organisationer förändringar vidtogos med 
afseende å arbetsinställelsernas omfattning och dels måndagarna, som enligt vunna 
upplysningar äro mest representativa för de successivt inträdande växlingarna i 
konfliktens omfattning. 
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Under hänvisning i öfrigt till tabellerna angifvas här endast 
de hufvudsakligaste resultaten rörande antalet arbetande under 
den egentliga konfliktens fortgång. 

Tab. litt. H. Antalet arbetande vid olika tidpunkter. 

Dessa siffror klargöra i hufvudsak arbetsinställelsernas all
männa omfattning och förlopp vid de 6,983 arbetsställen, som 
kunnat undersökas. Af deras hela arbetsstyrka före konflikten, 
tillhopa 305,771 personer, voro den 26 juli 264,289 samt ännu 
den 2 augusti 235,188 kvar i arbetet. Men den 4 augusti 
gick antalet med ett slag ned till 60,952 eller 19.9 % och ut
gjorde den 11 i samma månad allenast 40,599 eller 13.3 % af 
hela styrkan. Den 16 augusti kunde åter noteras en ökning, 
som fortgår de följande undersökningsdagarna, 15.2 % den 16, 
20.8 % den 23, 25.0 % den 30 augusti samt 30.1 % den 4 sep
tember. Storstrejkens afslutande med sistnämnda dag föran
ledde naturligtvis en omedelbar stark stegring, nämligen till 
145,662 eller 47.6 % den 6 september samt 192,757 eller 63.0 % 
den 13 september. Efter denna tidpunkt var återgången till 
arbetet långsammare, beroende dels därpå, att inom vissa yrken 
arbetsinställelsen ännu vidhölls och dels på näringslifvets till 
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följd af den starka rubbningen minskade aktivitet och behof af 
arbetskraft; i viss mån torde nog ock hafva inverkat, att en 
mängd arbetare, som dels af missmod och dels för sitt uppe
hälles skull redan förut afrest från sina gamla arbetsplatser, 
icke omedelbart behöfde eller kunde ersättas med andra. 

Såsom tab. litt. H utvisar, fortgick icke arbetsinställelsernas 
utveckling fullt likformigt i stadssamhällena och på landsbygden. 
I det föregående har redan utvecklats skälen till, att under det 
första skedet — lockouternas tid — företrädesvis arbetsställena 
på landsbygden mera drabbades af arbetsinställelserna. Af ar
betarantalet vid samtliga de arbetsställen på landsbygden, som 
under någon del af konflikten hade direkt känning af den
samma, kvarstod den 26 juli 80.7 % samt den 2 augusti 63.2 %, 
medan motsvarande tal för städerna voro resp. 91.2 och 88.1 %. 
Med storstrejken inträdde dock ett omvändt förhållande, i det 
att arbetarnas deltagande i städerna blef något mera man
grant än på landsbygden. Den 11 augusti gick nämligen de 
arbetandes procenttal ned ända till 11.5 % i städerna mot 15.5 % 
vid landsbygdens arbetsställen. Under storstrejkens vidare 
förlopp var frekvensen af de arbetande ungefär likartad på 
land och i stad, men när vid dess slut de kvarstående lock
outerna hufvudsakligen gåfvo situationen sin prägel, så inträdde 
åter en bestämd skillnad därutinnan, att arbetsstyrkorna i stä
derna hastigare återtogo sina gamla proportioner. Såsom exem
pel må här endast anföras, att de arbetandes procenttal den 6 
september och 11 oktober utgjorde för städerna resp. 55.4 och 
95.3 % men för landsbygden resp. 38.1 samt 81.0 %. 

En närmare diskussion af de i tab. 3—5 meddelade upp
gifterna om antalet arbetande under konflikten torde här vara 
onödig. Det synes nämligen mera ändamålsenligt, att i ett 
sammanhang — och då vid behandlingen af det här föreliggande 
h u f v u d s p ö r s m å l e t om a n t a l e t i cke a r b e t a n d e — mera i 
detalj undersöka arbetsinställelsernas effektivitet och utveckling 
inom olika län och näringsgrenar. Äfven här må emellertid be
tonas, att undersökningen endast afser förhållandena vid de 6,983 
arbetsställen, från hvilka tillräckliga uppgifter i dessa afseenden 
kunnat bekommas. 

Enligt all sannolikhet torde dock de resultat, som här vun
nits, kunna anses i hufvudsak representativa för samtliga af 
konflikten berörda arbetsställen. 

Emellertid böra här påpekas ytterligare vissa omständig
heter, som måste tagas i betraktande vid bedömandet af de 
meddelade talens vittnesbörd. 
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För att kunna fullt exakt belysa arbetsinställelsernas väx
lande intensitet skulle hafva erfordrats uppgift om antalet vid 
hvarje särskild tidpunkt af arbetsinställelse berörda arbetsställen 
samt dessas hela arbetspersonal. Undersökningsmaterialet möj
liggör en sådan bearbetning, men dess genomförande skulle 
hafva kostat ett mera omfattande arbete, än som lämpligen 
kunnat offras på detta spörsmål. Utgångspunkten för samtliga 
jämförelser har därför nu öfverallt blifvit det upprepade gånger 
här anförda antalet arbetsställen, som under någon del af kon
flikten träffats af arbetsinställelse. Vid tiden för arbetsinstäl
lelsens höjdpunkt torde nästan samtliga dessa arbetsställen 
hafva samtidigt varit föremål för arbetsinställelse. För denna 
tidpunkt böra siffrorna alltså riktigt återgifva proportionen 
mellan hela antalet anställda och hela antalet arbetande vid 
samma arbetsställen. Men såväl före som efter nämnda tid
punkt var antalet verkligen berörda arbetsställen naturligtvis 
icke så stort — mindre i samma mån man uppehåller sig vid 
konfliktens början eller vid dess slut. De meddelade procent
talen för antalet arbetande — följaktligen äfven för antalet icke 
arbetande — kunna sålunda endast för dagarna vid midten af 
augusti anses ge en korrekt genomsnittsbild af proportionen 
mellan de arbetande och de icke arbetande vid de då berörda 
arbetsställena. För de föregående och efterföljande tidpunk
terna äro procenttalen för de arbetande ur denna synpunkt för 
stora, enär i dem inräknats arbetarne vid de många arbets
ställen, där konflikten ännu icke utbrutit, resp. redan afslutats. 
Och eftersom de arbetsledigas antal, såsom redan visats, måst be
räknas på grundval af proportionen mellan hela antalet redo
visade samt antalet arbetande, så blifva ur nu förevarande 
synpunkt procenttalen för de arbetslediga alltför låga. 

Det måste därför noga fasthållas, att relationstalen för antalet 
arbetande och arbetslediga icke hänföra sig till de vid hvarje sär
skild tidpunkt af konflikten berörda arbetsställena — i hvilket 
fall allenast de kunna utvisa den verkliga arbets-, resp. arbets-
ledighetsfrekvensen vid dessa arbetsställen — utan hela tiden 
afse samtliga de här redovisade, under någon tidpunkt af kon
flikten direkt berörda 6,983 arbetsplatserna. 

I detta sammanhang torde ock böra uppmärksammas en 
annan omständighet, som måste tillmätas en viss betydelse. 
Det har i det föregående betonats, att arbetsinställelsen otvifvel-
aktigt nådde sin höjdpunkt omkring den 11 augusti. Det vill 
däraf synas själffallet, att siffrorna för antalet arbetande och 
arbetslediga vid denna tidpunkt måste angifva resp. minimum 
och maximum, i hvad gäller de här undersökta arbetsplatserna. 
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Denna slutsats är emellertid riktig endast så till vida, som vid 
nämnda tidpunkt uppenbarligen det genomsnittliga deltagandet 
i arbetsinställelsen var störst. Men däremot har det vid upp
giftsmaterialets detaljbearbetning klart ådagalagts, att ingalun
da vid alla de berörda arbetsplatserna dagen den 11 augusti 
betecknar tidpunkten för den starkaste strejkfrekvensen. I 
sådant afseende må till en början erinras om det redan förut 
anförda faktum, att vid åtskilliga arbetsställen (72) ingen som 
helst arbetsinställelse inträffade förrän efter den 11 aug. Vid 
en del andra hade arbetsinställelse visserligen börjat före denna dag 
men nådde sin fulla omfattning först efter densamma. Och slutligen 
har det kunnat konstateras, att vid åtskilliga arbetsställen, sär-
skildt sådana som träffats af de tidigare lockouterna, en del 
förutvarande arbetare redan före den 11 aug. återtagit sina 
platser eller ock nya arbetare intagits i de arbetsledigas ställe. 
Det sammanlagda antalet arbetande, som redovisas för den 11 
aug., betecknar sålunda icke, att samtliga dessa arbetare hela 
tiden deltagit i arbetet; en icke ringa del af dem hafva fak
tiskt före eller efter nämnda datum varit — genom lockout 
eller strejk — arbetslediga. Antalet redovisade arbetande den 
11 aug. omfattar således åtskilliga, som vid annan tidpunkt 
deltogo i arbetsinställelsen; dessa borde följaktligen fråndragas, 
om man vill lära känna antalet arbetare vid de redovisade arbets
platserna, som under hela konflikttiden stodo kvar i arbetet. 
Och omvändt borde ett motsvarande antal tilläggas till de för 
samma dag beräknade arbetslediga, därest man vill finna hela 
antalet arbetare, som under någon del af konflikttiden verkli
gen voro arbetslediga. 

Särskild uppmärksamhet har ock ägnats åt angelägenheten 
af att belysa denna fråga. Af åtskilliga skäl ansågs det 
önskvärdt att kunna meddela vissa viktigare data för hvarje 
kommun, där arbetsinställelse förekommit. Det gällde särskildt 
angifvande af antalet berörda arbetsställen samt deras antal 
arbetande före konflikten, den 27 juli samt den 4 och 11 
augusti. Vid utarbetandet af hithörande uppgifter antecknades 
jämväl inom hvarje kommun och för hvarje arbetsställe dess 
lägsta antal redovisade arbetande äfvensom datum härför. 

Ifrågavarande uppgifter återfinnas i tab. 8, hvilken sålunda 
innehåller en kolumn, där för samtliga redovisade arbetsställen 
ingår det lägsta antal arbetande, som för hvart och ett af dem 
för någon dag uppgifvits. Uppgifterna afse sålunda icke sam
ma dag för alla arbetsställen; vanligast är den 11 augusti an
gifven såsom redovisningsdag, men eljest växla uppgifterna 
från 26 juli och till oktober. Med afseende å detaljerna af 
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denna undersökning hänvisas till tabellen, som ganska tydligt 
belyser de olika förhållandena på skilda orter. Här må emel
lertid påpekas följande slutresultat: 

Enligt den nu skildrade undersökningen skulle alltså det 
totala antalet arbetare, som icke alls deltogo i arbetsinställelsen, 
hafva vid de här redovisade arbetsställena utgjort allenast 
34,403, hvilket tal med ej mindre än 6,196 understiger det 
för den 11 aug. funna talet. 

Åfven här böra emellertid tilläggas vissa erinringar. För 
at t icke alltför mycket tynga det vid materialets införskaffande 
använda formulär 1, kunde i regel endast för en dag i veckan 
under konflikttiden uppgift begäras rörande arbetarantalets 
växlingar. Om också dessa, af ofvan angifna skäl, starkast 
framträdde på just de valda dagarna (i regel måndagar), så är 
det å andra sidan otvifvelaktigt, att vid en mängd arbetsställen 
andra dagar medfört betydelsefulla förändringar och att sålunda 
t. ex. det absolut lägsta antalet arbetande i många fall före
kommit på andra än de å formulären angifna dagar och därför ej 
kunnat redovisas. Dels af detta skäl och dels på grund af den 
nyanställning af arbetare, som tydligen i ganska stor ut
sträckning ägt rum under arbetsinställelsens hela förlopp, har 
alltså antalet i arbete kvarstående kommit att här i alla hän
delser uppgifvas något större än det i verkligheten var. 

Antalet arbetslediga vid arbetsställen, som direkt berördes af 
arbetsinställelsen. Såsom redan antydts, har utredandet af nu 
förevarande spörsmål måst baseras på de tillgängliga, i det 
föregående berörda uppgifterna om antalet i arbete varande 
arbetare. För samtliga 6,983 redovisade arbetsställen hafva 
uppgifter förelegat och i resp. tabeller meddelats rörande hela 
arbetarantalet före konfliktens utbrott samt de arbetandes 
antal under konfliktens fortgång. Genom att för hvarje tid
punkt jämföra de sistnämnda uppgifterna med de förra har 
man funnit antalet vid resp. tidpunkter arbetslediga. Af skäl, 
som anförts å sid. 31 i det föregående, äro visserligen siff
rorna för de arbetandes antal ej i allo lämpade att läggas till 
grund för en sådan beräkning. Dennas resultat måste dock 
anses i allt väsentligt representativa för förhållandena vid de 
ifrågavarande arbetsplatserna. 

3 
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Med hänsyn till dessa uppgifters karaktär af att vara be
räknade samt deras påpekade brister i vissa afseenden hafva 
desamma icke meddelats så detaljerade som de till grund för 
dem liggande uppgifterna om antalet arbetande. Tab. 6 upp
tar sålunda de arbetslediga för de olika t idpunkterna fördelade 
efter län, men ej därunder landsbygd och städer, än mindre 
de olika kommunerna; endast för hela riket meddelas uppgif
ter särskildt för landsbygden och särskildt för städerna. I 
tab. 7 återfinnes motsvarande fördelning efter större närings
grupper. Det möter dock inga svårigheter att med ledning af 
tab. 3, 41) och 8 verkställa motsvarande beräkningar för smärre 
näringsgrenar, för städer och landsbygd samt, beträffande 
vissa tidpunkter, äfven för kommuner. I det följande meddelas 
ock i tab. litt. K och L de procenttal, som motsvara de abso
luta talen i tab. 6 och 7. Till en början torde emellertid böra 
anföras de absoluta och relativa talen för de arbetslediga å 
landsbygd, i städer och hela riket för hvar och en af de redo
visade tidpunkterna. (Jfr tab. litt. H.) 

Tab. litt. I . Antalet arbetslediga vid olika tidpunkter. 

1) Vid en granskning af tab. 3 och 4 befinnes det, att under konflikttiden, från 
och med den 26 juli, för vissa tidpunkter, län och näringsgrenar redovisats flera 
arbetande än antalet före konflikten anställda arbetare. Detta innebär, att antingen 
någon konflikt i dessa fall ännu icke utbrutit, eller ock att den hunnit fullständigt 
afslutas, hvarjämte nya arbetare blifvit anställda. När emellertid, för beräknandet 
af de arbetsledigas antal, från de före konflikten anställdas tal drages antalet vid 
senare tidpunkter arbetande, så inträffar således understundom, att en brist upp
står; sådana fall hafva såväl i tab. 6 och 7 som i tab. litt. K och L utmärkts med 
minustecken framför resp. siffror. 
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Förestående tab. litt. I visar bl. a., huru snabbt de arbets-
ledigas antal i hela riket ökades i och. med storstrejkens inträde 
den 4 augusti. Redan den 2 augusti voro visserligen, som synes, 
ej mindre än 70,583, d. v. s. 23.1 %, af den före konflikten 
anställda arbetsstyrkan indragna i striden, men den första 
storstrejksdagen sprang siffran omedelbart upp till 244,819, 
motsvarande 80.1 % af den gamla arbetsstyrkan. Huru de 
arbetsledigas antal ytterligare något stigit den 11 augusti (bl. a. 
genom typografstrejken), samt huru detsamma därefter befann 
sig i stadigt sjunkande, märkbart synnerligast af siffrorna för 
den 6 och den 13 september, allt detta framgår af tabellen, 
som därjämte meddelar, att ännu den 11 oktober 33,955 arbe
tare eller 11.1 % af den förutvarande arbetsstyrkan saknade 
arbete. 

Af intresse är att följa siffrorna särskildt för s t ä d e r (och 
köpingar) och särskildt för l a n d s b y g d e n ; konfliktens olika 
karaktär framträder därigenom ganska tydligt. Såsom förut är 
påpekadt, var striden till en början koncentrerad hufvudsakligen 
till arbetsställen på landsbygden. Ofvanstående tab. litt. I 
visar ock, att landsbygdens siffror för antalet arbetslediga äro 
betydligt högre än städernas under tiden före den 4 augusti, 
och äfven för denna dag ligger landsbygden afgjordt öfver. 
För den 11 augusti däremot är förhållandet omvändt: de arbets
lediga voro då proportionsvis flera i städerna än på landsbygden. 
Till denna omkastning bidrog helt visst framför allt typogra
fernas deltagande i arbetsnedläggelsen. Endast ett ringa fåtal 
arbetare inom den grafiska industrien äro ju sysselsatta på lands
bygden, hvarför genom deras arbetsnedläggelse den största ök
ningen i antalet arbetslediga kom på städerna. Denna inbördes 
ställning behålla städer och landsbygd ända till den 4 september. 
Enligt den under den 3 september träffade öfverenskommelsen 
skulle arbetet senast den 6 september upptagas »å alla områden 
med undantag för Svenska Arbetsgifvareföreningens medlem
mar», d. v. s. arbetet skulle fortfarande ligga nere inom bl. a. 
de s. k. lockoutindustrierna, hvilka ju företrädesvis hade sina 
arbetsplatser på landsbygden. De arbetsledigas antal sjönk 
också omedelbart proportionsvis mer i städerna än på lands
bygden, och den inbördes ordningen blef ombytt. Ännu tyd
ligare framträder detta förhållande i siffrorna för den 6 septem
ber. I städerna minskades denna dag de arbetsledigas antal så 
mycket, att det uppgick till endast ungefär hälften af antalet 
vid konfliktens höjdpunkt omkring den 11 augusti, för lands
bygden åter var minskningen ganska ringa. Procenttalet för 
de arbetslediga var den 13 september 25.7 för städerna, 50.7 för 
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landsbygden, hvilken sålunda ännu ej nått upp till fullt hälften 
så stort arbetarantal som före konflikten. Den 11 oktober, 
den sista dag, för hvilken uppgifter erhållits å formulären, hade 
de arbetsledigas antal i städerna nedgått till en helt obetydlig 
siffra: nämnda dag utgjorde detta antal blott 4.7 % af den före 
konflikten anställda arbetsstyrkan. Motsvarande tal för lands
bygden var då ännu 19.0. 

Den nu gjorda jämförelsen mellan de båda serierna af tal 
ger, som sagdt, en ganska klar bild af konfliktens olika karaktär 
i städerna och på landsbygden. I städerna var den stora arbets-
striden synnerligen koncentrerad, den blossade omedelbart upp 
i stor utsträckning, den blef akut i ett slag. På samma sätt 
försiggick afvecklingen ganska snabbt, efter skedd öfveréns-
kommelse återupptogs arbetet utan allt för stort dröjsmål. På 
landsbygden åter dröjde det längre, innan striden nådde hela 
sin omfattning, den drog långt mer ut på tiden och mattades 
först småningom af. 

Denna olika karaktär på konflikten berodde nog ej endast 
på arten af begynnelsekonflikterna, den berodde utan tvifvel ock 
på de olika förhållandena i allmänhet i städer och på lands
bygd. Möjligheterna för en arbetsinställelse af sådan var
aktighet som denna äro helt visst mindre i städerna än på lands
bygden, där ofta större möjlighet finnes att erhålla tillfälligt 
uppehälle. 

Tab. 3 ger upplysning om det växlande antalet arbetande 
vid olika tidpunkter inom olika län, därvid upptagande siffrorna 
för såväl städer (och köpingar) som landsbygd. Med ledning 
af denna tabells uppgifter hafva siffrorna i tab. 6 erhållits, och 
de mot dessa svarande procenttalen återfinnas i tab. litt. K. De 
båda sistnämnda tabellerna upptaga, som synes, endast länssiff
rorna, ej fördelning på städer och landsbygd.1) 

Det framgår af nu berörda tabeller, att konflikten inom de 
olika länen företett i det hela samma hufvuddrag, som siffrorna 
angifva för riket i dess helhet. Vissa län afvika för vissa 
dagar, framförallt under konfliktens tidigare skede, af naturlig 
anledning, nämligen större förekomst af sådan industri, som 
drabbades af lockout. Särskildt framträdande är detta för 
Västerbottens län, där i det allra närmaste hälften eller 49.7 % 
af den förutvarande arbetsstyrkan var arbetsledig redan den 

1) Ang. tab. 6 hänvisas till hvad förut är anmärkt i afseende på sättet för de 
beräknade talens erhållande m. m. För öfrigt erinras, att här lika litet som på andra 
ställen från antalet arbetslediga kunnat dragas de tillfälliga och under konfliktens 
gång intagna arbetarne. 
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26 juli. Närmast detta län kommer Hallands län (textilindustri) 
med 39.3 % arbetslediga och Västernorrlands län (trävaruindu
stri) med 35.1 %. Ytterligare sju län hade mer än 1/5 af sin 
af konflikten berörda arbetsstyrka ledig nämnda dag. Ingen 
eller så godt som ingen arbetsledighet hade i motsats härtill 
uppgifvits från Gottlands, Örebro och Västmanlands län. Äfven 
i hufvudstaden rådde ännu — åtminstone till synes — lugna 
och normala förhållanden. 

Den 2 augusti är läget på många håll helt annorlunda. 
De län, som nyss nämnts, hafva då fått sitt antal af arbets
lediga ytterligare förökadt (undantag gör Hallands län, där tvärt
om de a r b e t a n d e s antal på landsbygden något ökats), men där
jämte framträda flera andra län med stort antal arbetslediga. 
Bland dem äro Kopparbergs, Örebro och Västmanlands län med 
resp. 46.7, 42.l och 30.0 %. Alla dessa tre län berördes som 
bekant starkt af järnbrukslockouten. Stockholms stad visar fort
farande anmärkningsvärdt lågt procenttal, endast 2.8. 

Den stora ökning i antalet arbetslediga, som medfördes af 
storstrejkens utbrott den 4 augusti, var ganska jämnt fördelad 
mellan länen. Et t par län afvika dock betydligt från rikssiffran, 
80.1 %, framför allt Skaraborgs län, där endast 42.5 % af den förut
varande arbetsstyrkan angifvits ledig nämnda dag. För Jön
köpings län har tabellen en motsvarande siffra af 61.8 %. I sam
manhang härmed bör påpekas, att organisationsväsendet inombåda 
dessa län nått jämförelsevis ganska ringa utbredning. (Jfr härom 
kap. 5 om arbetarnes organisationsförhållanden.) Ånnu jämnare 
visar sig emellertid fördelningen vara den 11 augusti. Förhållan
dena hade då ordnat sig, typografstrejken var fullt genomförd, och 
storstrejken stod på sin höjdpunkt. De procenttal, som tabellen 
meddelar för de olika länen, äro rent förvånansvärdt samstäm
mande. Et t par län skilja sig likväl från de andra genom låga 
procenttal äfven för denna dag. Särskildt anmärkningsvärdt är 
det, att Värmlands län, som ju eljest varit i stor utsträckning 
berördt af konflikten, stannat vid endast 74.4 %. För att om 
möjligt utröna anledningen härtill hafva primäruppgifterna från 
detta län genomgåtts, och synes orsaken vara särskildt den, att 
vid flera arbetsställen den icke lockoutade, oorganiserade delen 
af arbetsstyrkan stått kvar äfven under storstrejken. Förhållandet 
är desto mera anmärkningsvärdt, som dylikt kvarstående i arbete 
ej synes hafva förekommit synnerligen ofta inom andra delar af 
landet. Skaraborgs och Jönköpings län, som visa låga siffror 
för den 4 augusti, tyckas nu hafva hunnit upp det öfriga riket 
— det förstnämnda länet har t. o. m. relativt taget ryckt upp i 
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Tab. litt. K. Antalet arbetslediga (i %) 
Beräknadt med led. 



ARBETSINSTÄLLELSENS OMFATTNING OCH EFFEKTIVITET. 39 

vid olika tidpunkter, fördelade på län. 
ning af tab. 6. 
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Tab. litt. L. Antalet arbetslediga (i %) vid olika 
Beräknadt med led. 
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tidpunkter, fördelade på näringsgrupper. 
ning af tab. 7. 
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främsta ledet. Det högsta procenttalet har vid undersökningen 
framkommit för Ålfsborgs län, där blott 5.8 % af arbetsstyrkan 
skulle varit i arbete den 11 augusti, medan 94.2 % gått arbets-
lediga. Göteborgs och Bohus, Södermanlands och Skaraborgs 
län följa näst härefter med resp. 90.5, 89.8 och 89.6 % arbetslediga. 
Efter dessa län komma Stockholms stad med 87.2 % och Malmö
hus län med 88.9 %. (Jfr nedan om Göteborgs stad i jämförelse 
med öfriga storstäder.) 

Redan den 16 augusti, den nästa dag, för hvilken upp
gifter lämnats, märkas, såsom nyss påpekats, tendenser till sänk
ning af de arbetsledigas antal, d. v. s. till återgång i arbete. 
Dessa äro t. o. m. så allmänna, att endast fyra län förete ök
ning, hvarjämte för ett län det relativa antalet arbetslediga är 
oförändradt. Ökningen i nämnda fall är dock ringa med undan
tag för Västmanlands län med ökning — gällande landsbygden 
— från 83.7 till 87.0 %. 

Den från sistnämnda dag fortgående förminskningen i de 
arbetsledigas antal skedde ej med samma snabbhet inom alla 
län. Särskildt framträder detta efter »den rationella klyfningen», 
skönjbart i synnerhet af siffrorna för den 13 september. Tabel
lens procenttal växla då från 18.7 % i Stockholms stad till 63.5 % 
i Norrbottens län, framför allt beroende på det större eller mindre 
antalet arbetare, som inom de olika länen voro anställda hos 
medlemmar af Sv. Arbetsgivareföreningen. Härmed sam
manhänger naturligen det förhållandet, att — såsom tab. 3 ut
visar — minskningen i de arbetsledigas antal var afgjordt star
kare i städerna än på landsbygden. 

Ännu den 11 oktober funnos i ej mindre än 13 län 10 % 
arbetslediga eller därutöfver. Två län uppgifva till och med 
mer än 30 %. Denna ihållande arbetslöshet berodde främst 
på järnbrukskonflikten, som ju reellt fortgick ännu någon tid 
framåt. Därtill kom, att arbetet på många håll hvarken hunnit 
eller kunnat upptagas i full utsträckning vid denna tid. 

Det är af intresse att å tabellen se, huru Stockholms stad 
snabbare än någon annan del af landet återgick till de normala 
förhållandena. Som ofvan antydts, synes — att döma af tabel
lens siffror — »den rationella klyfningen» där hafva verkat 
effektivare än i något af länen. Under den följande tiden äro 
siffrorna för Stockholm alltjämt de lägsta, blott den 11 oktober 
skjuter Södermanlands län helt obetydligt under (resp. 2.9 och 
2.5 %. 

Efterföljande tab. litt. M visar antalet arbetslediga i % af 
den förutvarande arbetsstyrkan i de fem stora städerna Stock
holm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Gäfle å ena sidan 



Tab. litt. M. Antalet arbetslediga (i %) vid olika tidpunkter i några större städer. 
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samt i öfriga städer (och köpingar) å den andra. Af tabellen 
framgår, hur olika förhållandena inom dessa städer voro före 
storstrejken. Så t. ex. hade de redovisade arbetsställena i 
Norrköping den 26 juli allenast hälften af sin normala arbets
styrka (textil-lockouten), under det Stockholm saknade blott l.0%. 
Äfven Gäfle berördes på ett tidigt stadium af konflikten, hvilket 
visar sig af procenttalet för nyssnämnda dag eller 19.0 %. Ut
vecklingen är sedermera i det hela taget den samma i stor
städerna som inom riket i dess helhet. Afvikelserna bero på 
särskilda omständigheter, framför allt på förekomsten af sådan in
dustri, som drabbades af lockout. Det är Norrköping, som af denna 
anledning afviker mest. Afvecklingen af konflikten synes i stor
städerna hafva försiggått tämligen samtidigt, snabbast i Stockholm 
och Göteborg, långsammast i Gäfle, där 9.6 % fattades i den förut
varande arbetsstyrkan ännu den 11 oktober. I allmänhet visa de 
stora städerna samma utveckling af konflikten som öfriga städer; 
detta framgår tydligast af slutsummorna för de båda olika kate
gorierna, som ju visa ganska små differenser. 

Tab. 7 i tabellbilagan samt tab. litt. L redogöra för an
talet arbetslediga vid olika tidpunkter med fördelning på nä
ringsgrupper; en tabell upptager de absoluta talen, en de rela
tiva. Tab. litt. L, som anger, i procent, antalet arbetslediga med 
fördelning på näringsgrupper, ger samma bild af konflikten och 
dess fortgång, som framgått af hvad förut sagts, men ännu mer 
koncentreradt. Af procenttalen framgår, att de näringsgrupper, 
inom hvilka lockout anordnades,. redan under ett tidigare sta
dium af konflikten i särskild grad berördes af densamma. 

Genom lockouten den 26 juli berördes ju i första hand 
textil-, sågverks- och trämasseindustrierna, inom hvilka de arbets
ledigas antal nämnda dag, såsom nedanstående tablå angifver, 
uppgick till 35,667 eller 58.4 % af samtliga dithörande, före 
konflikterna anställda arbetare. Af dessa näringsgrenar upp
visade textilindustrien 61.9 %, sågverksindustrien 54.5 %, samt 
trämasseindustrien 62.1 % arbetslediga. Totalsumman ökades 
ytterligare genom lockoutens successiva ikraftträdande därhän, 
att nämnda näringsgrupper den 2 augusti uppvisade 41,204 
arbetslediga. Tablån visar ock, att de redovisade arbetsställena 

Arbetslediga inom vissa näringsgrenar. 
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inom dessa industrier vid sistnämnda tidpunkt förlorat mer än 
hälften af sin arbetsstyrka, textilindustrien (inkl. trikå- och strump
fabriker) t. o. m. mer än två tredjedelar. 

I hvilken öfvervägande grad de arbetslediga vid denna 
tid utgjordes af textil-, sågverks- och trämassearbetare, visar 
följande tab. litt. N., som upptager antalet arbetslediga den 26 

Tab. litt. N. Antalet arbetslediga den 26 juli inom vissa län. 

juli inom vissa län i % af de före konflikten anställda arbe
tarna, dels inom samtliga näringsgrenar, dels inom de tre nu 
omnämnda. Procenttalen följa hvarandra, som synes, i stort 
sedt mycket nära. Största differensen visar Värmlands län, där 
24.1 % af samtliga före konflikten anställda arbetare den 26 
juli voro arbetslediga, men där endast 14.3 % af hela arbetar
antalet tillhörde de nämnda tre näringsgrenarna. Detta torde 
hafva berott därpå, att vid ett järnbruk med stor arbetsstyrka 
lockout uppgifves hafva börjat redan den 26 juli i stället för 
den 2 augusti. Tab. litt. O anger för de ifrågavarande indus
trierna dels hela antalet arbetande i vissa län före konflikten, 
dels antalet därstädes arbetslediga den 26 juli samt propor
tionen mellan dessa tal. Procentsiffrorna för de arbetsledigas 
relativa antal visa stora olikheter — de växla mellan 91.8 % för 
Uppsala län1) och 47.1 % för Värmlands. Orsaker härtill torde 
hafva varit dels organisationernas olika frekvens inom olika 
län, dels den förut påpekade omständigheten, att arbetsafstäng-
ningen på vissa håll fördröjdes utöfver den bestämda tiden. 

1) Att Uppsala län visar en sa särskildt hög siffra, beror därpå. att samtliga 
dithörande arbetare voro anställda vid inalles endast två arbetsställen, där lockoaten 
kunde strängt genomföras. 
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Tab. litt. O. Antalet arbetslediga den 26 juli inom vissa län i 
textil-, sågverks- och trämasseindustrierna. 

För öfriga näringsgrupper är, såsom synes af tab. litt. L, 
skillnaden mellan antalet arbetare före konflikten och antalet 
den 26 juli arbetande i allmänhet obetydlig; för tre grupper, 
grufdrift, kemisk-teknisk industri och sjötransport, har ingen 
skillnad uppgifvits. 

I hufvudsak samma drag som i fråga om textil-, sågverks-
och trämasseindustrierna hafva framträdt för de industrier, som 
den 2 augusti drabbades af lockout, d. v. s. gruf- och järn
industrierna. Tab. litt. P lämnar för vissa (mera berörda) län 

Tab. litt. P. Antalet arbetslediga den 2 augusti inom vissa län i 
gruf- och järnindustrierna. 
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uppgift å antalet inom dessa industrier arbetande före konflik
terna, huru många af dessa voro arbetslediga den 2 augusti 
samt proportionen mellan dessa tal. Härvid bör emellertid ob
serveras, att för flera af de där upptagna länen de absoluta 
talen äro jämförelsevis ringa. Det är tydligt, att gruf- och 
järnindustrierna nyssnämnda dag utestängde ett högst betydligt 
antal arbetare, särskildt naturligtvis i de mera utpräglade järn
bruks- och gruflänen, Örebro, Gäfleborgs, Västmanlands, Koppar
bergs och Värmlands; i samtliga dessa län öfversteg antalet 
arbetslediga 50 % af arbetsstyrkan. Vid anställd beräkning har 
det också visat sig, att af samtliga den 2 augusti arbetslediga 
inom dessa län det alldeles öfvervägande flertalet tillhörde gruf-
och järnindustrierna. 

Såsom tab. litt. L anger, visar textilindustrien (utom trikå
industrien) nu ännu högre tal än den 26 juli, i det procent
talet stigit från 63.9 till 79.l, och gruppen står fortfarande 
främst. Helt nära kommer dock malmförädlingsindustrien, för 
hvilken tabellen uppgifver 75.6 % arbetslediga. 

Allmänt visar sig från den 26 juli till den 2 augusti någon 
förökning i antalet arbetslediga, om än densamma — med un
dantag för nu nämnda och ännu ett par grupper — ej varit 
synnerligt stor. Förhållandet torde emellertid vara symptoma
tiskt. Såsom förut är påpekadt, voro arbetsförhållandena utan 
tvifvel i allmänhet föga stabila vid denna tid, arbetarne voro 
förberedda på den kommande storstrejken och gingo nog på 
ett eller annat ställe densamma i förväg. Därtill kom, att lockout 
inom en industrigren ofta mer eller mindre direkt inverkade på 
arbetsförhållandena inom en annan. Det är därför ej underligt, 
att en förhöjning af antalet arbetslösa visar sig inom nästan 
alla yrken. Endast inom den grafiska industrien liksom inom 
gruppen »handel och varulager» förspordes emellertid, af ta
bellen att döma, ännu ingen oro. 

Från och med den 4 augusti äro naturligen förhållandena 
i det hela ungefär desamma för näringsgrupperna som för lä
nen, d. v. s. stark stegring under tiden t. o. m. den 11 augusti, 
sedan successiv minskning i de arbetsledigas antal. Någon 
olikhet kan dock konstateras för olika näringsgrupper. Så t. 
ex. visar gruppen »jordbruk o. dyl.» ganska lågt procenttal 
(22.4 %) för den 4 augusti, men egendomligt nog ännu lägre 
(20.3 %) den 11 augusti. Därpå stiger siffran helt plötsligt till 
49.9 % den 16 augusti för att sedan ånyo sjunka. Den om
ständigheten, att maximisiffran nåddes först den 16 augusti, 
sammanhänger med tiden för den ordnade landtarbetarstrejkens 
början, hvilken af Landtarbetareförbundets styrelse utsatts till 
just den 16 augusti (jfr del I s. 128° o. 129o). 
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Inom några näringsgrupper sprang procentsiffran mycket 
högt upp redan den 4 augusti, så för textilindustrien (91.

4 %), 
grufdrift (89.6 %) och ännu några. Å andra sidan synes beslut 
om allmänt deltagande i storstrejken inom några grupper ej 
hafva fattats eller åtminstone ej i full utsträckning följts redan 
denna dag. Om gruppen »jordbruk o. dyl» har nyss talats. De 
berörda arbetsställena inom grupperna »belysning, vattenledning 
m. m.» samt »sjötransport» hade ännu omkring 2/3 af sin ar
betsstyrka kvar (de arbetsledigas antal uppges af tabellen vara 
resp. 28.9 och 33.7 %). För den grafiska industrien har för 
denna dag uppgifvits arbetsledighet, hvilket torde väcka någon 
förvåning. Förhållandet är emellertid det, att de å tabellen upp-
gifna 20.9 % arbetslediga till allra största delen utgöras af arbe
tare vid litografiska och kemigrafiska anstalter, sålunda ej typo
grafer i vanlig bemärkelse. Af tab. 5 framgår nämligen, att vid 
tidningstryckerier blott 4.4 % af den förutvarande arbetsstyrkan 
voro lediga den 4 augusti, vid boktryckerier något flere eller 
10.6 %, men vid litografiska och kemigrafiska anstalter 77.4 %. 
Typografstrejkens utbrott åter afspeglas i siffrorna för den 11 
och 16 augusti, utvisande resp. 83.4 och 85.3 % arbetslediga. 

Storstrejkens afblåsning den 4 september ger sig tillkänna 
i procenttalen för nämnda dag och för den 6 september, men 
ännu mer i talen för den 13 september, då redan flera närings
grupper återfått största delen af sin arbetsstyrka. Bland dessa 
märkes särskildt maskin- och skeppsbyggnadsindustri, för hvil-
ken tabellen anger endast 13.5 % arbetslediga, vidare handel 
och varulager med 10.2 % samt slutligen grafisk industri med 
blott 8.9 % arbetslediga. Å andra sidan är det att märka, att 
minskningen i de arbetsledigas antal inom vissa grupper blef 
ganska ringa. Så t. ex. inom grupperna grufdrift (81.7 % den 13 
september), malmförädlingsindustri (67.0 %) samt trämasse- och 
pappersindustri (57.6 %). Naturligtvis skulle ju minskningen 
också vara jämförelsevis ringare inom de näringsgrenar, 
dit Sv. Arbetsgifvareföreningens arbetsställen företrädesvis 
hörde. 

Ånnu den 11 oktober synes arbetsstyrkan ej hafva varit 
fulltalig inom flera grupper. Särskildt gällde detta om de 
industrier, där konflikten fortgick, såsom inom malmförädlings
industrien, som ännu nämnda dag hade sysselsättning för alle
nast 47.2 % af sin före konflikten anställda arbetsstyrka. Gruf
driften, för hvilken samma anmärkning gäller, saknade blott 
37.0 %. (Jfr del I s. 162°.) 

Den arbetsledighet, som tabellen för öfrigt anger för tiden 
efter konfliktens (delvisa) slut, torde till en del bero på vederbörande 
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näringsgrenars mer eller mindre utpräglade karaktär af säsong
industri. Härom mera nedan. 

Hvad angår arbetsledigheten inom de särskilda näringsgre
narna, så lämnas här inga tabeller därför, utan hänvisas till 
tab. 4 och 5, där detaljerade upplysningar angående antalet 
arbetande — såväl för stad som land samt med absoluta och 
relativa tal — stå att finna. Ur dessa tabellers uppgifter kan 
antalet arbetslediga sedan lätt beräknas. Konfliktens olika effek
tivitet framträder å dessa tabeller med rätt stor tydlighet. Några 
anmärkningar härom torde i detta sammanhang böra göras. 

Först må omnämnas ett par näringsgrenar, som af tabel
lerna att döma haft ganska ringa känning af striden, åtmin
stone så långt detta visar sig genom deltagande i densamma. 
Så hade t. ex. de berörda krutbruken och sprängämnesfabrikerna 
under hela tiden mer än hälften af sin arbetsstyrka i arbete, ta
bellens lägsta procentsiffra för antalet arbetande, 62.3 %, mot
svaras alltså af blott 37.7 % arbetslediga. Gruppen jordbruk 
uppvisar ingenstädes lägre procenttal arbetande än 50.1 % d. v. s. 
49.9 % arbetslediga, och för gas-, elektricitets- och vattenled
ningsverk sjunker motsvarande tal ej under 44.8 % d. v. s. 55.2 
% arbetslediga (först den 23 augusti). Om samtliga dessa grup
per gäller emellertid, att deras här redovisade arbetarantal är 
jämförelsevis obetydligt. 

Synnerligen lifligt deltagande i storstrejken däremot kan 
genom tabellerna konstateras för åtskilliga näringsgrenar, sär-
skildt för deras i städer belägna arbetsställen. Några dylika 
maximisiffror för antalet arbetslediga i procent af hela antalet 
arbetare före konflikten må här anföras, hvarvid emellertid hän
syn ej tages till näringsgrenar med alltför ringa arbetarantal. 

I städerna synas, enligt hvad som framgår af tab. 5, sko
fabrikerna hafva haft det jämförelsevis högsta antalet arbets
lediga 97.6 % (städer och landsbygd 97.0 %).1) Nästan lika många 
hade — relativt taget — lämnat arbetet vid de elektriska verkstä
derna; tabellen uppger 3.6 % arbetande (städer och landsbygd 
likaledes 3.6 %) motsvarande 96.4 % arbetslediga. Låga procent
tal för antalet arbetande, d. v. s. många arbetslediga, uppvisa 
textilfabrikerna, såväl ylle- som bomullsfabriker; de arbetande 
uppgingo, såsom tabellen visar, till resp. 4.6 och 5.9 % af den 
förutvarande arbetsstyrkan ( = resp. 95.4 och 94.1 % arbets
lediga). Ytterligare må nämnas gruppen »husbyggnadsarbeten», 
för hvilken erhålles siffran 95.1 % arbetslediga (i städerna). Denna 

1) Ännu högre procenttal — 98.2% s täder och landsbygd 96.3 % — är att an
teckna för gummivarufabr ikerna . som dock här redovisat al lenast 1.039 resp. 
1.243) a rbe tare . 

4 
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är så mycket anmärkningsvärdare, som här redovisats för 
ej mindre än 16,519 före konflikten anställda arbetare. Total
antalet arbetslediga var således högst betydligt inom denna 
grupp (landsbygden, som också redovisat ett tämligen betydligt 
antal arbetare, når ej högre än till 91.2 %). 

Det lägsta antalet arbetande, som å tabellen uppgifves för 
landsbygden, gäller flottning m. m. och uppgår till endast 2.7 % 
d. v. s. 97.3% arbetslediga. Eljest synes de arbetsledigas antal 
inom de olika näringsgrenarna i allmänhet hafva varit jämfö
relsevis mindre på landsbygden än i städerna. 

Såsom framgår af tabellen, minskades efter storstrejkens 
afblåsning de arbetsledigas antal mycket snabbt inom vissa nä
ringsgrenar. I åtskilliga fall inträffade det t. o. m., att antalet 
arbetande öfversteg det för tiden före konflikten uppgifna. En 
blick på tabellen visar dock, att detta ägt rum hufvudsakligen 
inom industrier, som här redovisat ett så ringa antal arbetare, att 
förhållandet därigenom blir mindre anmärkningsvärdt. Endast ett 
par näringsgrenar med större arbetarantal visa dylik ökning af 
antalet arbetande. Så är förhållandet med sockertillverkningen, 
naturligen beroende på betkampanjens inträdande på hösten. 
Åfven boktryckerierna uppge något högre antal arbetare vid 
konfliktens slut än före densamma, gifvetvis också här bero
ende på inträffande säsong. 

Här ofvan har antydts, att ganska långsam minskning af 
de arbetsledigas antal i vissa fall ägt rum. En naturlig anled
ning härtill är den, att konflikten ännu vid uppgifternas af-
lämnande på vissa ställen pågått, hvadan arbetsförhållandena inom 
de resp. näringsgrenarna ej kunnat återgå till normalt tillstånd. 
En annan anledning är den, att vissa yrkesgrenar vid ifrågava
rande tid ej »hade säsong» och sålunda ej hade behof af så 
stor arbetsstyrka som förut. Exempel på detta senare förhål
lande ge bl. a. tegelbruken, som ju under vintern måste i hög 
grad inskränka sin produktion, och som å tabellen uppgifvas 
hafva (den 11 oktober-) haft bruk för blott 51.0 % af sin tidigare 
arbetsstyrka. Torf- och torfströfabrikerna (mycket ringa arbe
tarantal) sysselsatte vid samma tid endast 21.6 af totalantalet 
arbetare före konflikten. 

Då det vid materialets bearbetande visade sig, att antalet 
arbetande i allmänhet varit lägst (d. v. s. antalet arbetslediga 
varit högst) vid tiden omkring den 11 augusti, sammanställdes 
tab. litt. Q, som för samtliga näringsgrenar visar, bl. a., antalet ar
betslediga nämnda dag — erhållet på samma sätt som i fråga om 
tab. litt. K och litt. L — samt proportionen mellan detta antal och 
antalet före konflikten anställda. Af tabellen skulle sålunda också 
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Tab. litt. Q. Antalet arbetslediga den 11 augusti 1909, fördelade 
på näringsgrenar. (Forts.) 
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Tab. litt. Q. (Forts.) Antalet arbetslediga den 11 augusti 1909, fördelade 
på näringsgrenar. (Forts.) 
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Tab. litt. Q. (Forts.) Antalet arbetslediga den 11 augusti 1909, fördelade 
på näringsgrenar. (Forts.) 
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Tab. litt. Q. (Forts.) Antalet arbetslediga den 11 augusti 1909, fördelade 
på näringsgrenar. 



ARBETSINSTÄLLELSENS OMFATTNING OCH EFFEKTIVITET. 55 

framgå, hvilken eller hvilka näringsgrenar vid konfliktens höjd
punkt varit i största utsträckning berörda af densamma. Vid stu
diet af tabellen bör emellertid ihågkommas, att för vissa närings
grenar kulmen uppnåddes först något senare än den 11 augusti (jfr 
hvad som sagts härofvan rörande antalet arbetande och arbets-
lediga vid olika tidpunkter). En jämförelse med tab. 4 och 5 
i tabellbilagan är därför af nöden för undvikande af oriktig 
uppfattning af förhållandena. 



4. Vissa arbetsförhållanden i samband med 
konflikten. 

Arbetsinställelse efter vänlig öfverenskommelse. Storstrejkens 
inträdande hade ju på förhand proklamerats, och arbetsnedläg-
gelsen kom således ingalunda oväntad för allmänheten. Frågan, 
i hvad mån densamma skulle komma att direkt beröra den 
ena eller andra orten eller de olika arbetsställena, berodde emel
lertid på särskildt beslut af resp. lokala organisationer. I många 
fall underrättades arbetsgifvarne på förhand om arbetarnes af-
sikter. Järn- och metallarbetarförbundet hade för sin del ge
nom särskildt cirkulär ålagt sina medlemmar att underrätta 
vederbörande arbetsgifvare samt jämväl angifvit, i hvilken form 
underrättandet borde ske (jfr del II, s. 119 f.). På åtskilliga 
ställen gjorde arbetarne en hemställan om, att arbetet skulle få 
upphöra den 4 augusti; det förekom äfven, att arbetsgifvare på 
eget initiativ inställde arbetet vid sina företag, för att deras 
arbetare skulle besparas det svåra valet mellan att fylla sin 
plikt mot arbetsgifvaren eller att åtlyda sin organisationslednings 
maning. 

Det var sålunda ej ovanligt, att arbetsinställelsen föregicks 
af vänlig öfverenskommelse mellan arbetare och arbetsgifvare. 
Frågeformuläret upptog under punkt 7 detta spörsmål, och 
tab. litt. R ger en sammanfattning af de lämnade svaren, dels 
länsvis, dels efter näringsgrupper. 

Såsom slutsiffrorna å tabellen angifva, hade 6,233 formu
lär, sålunda mer än 90 % af samtliga, lämnat svar på frågan. 
Af svaren voro 2,106 eller 33.8 % jakande. Städer och kö
pingar visa något högre procenttal än landsbygden, hvilket åt
minstone i viss mån torde bero på, att de flesta arbetsställen, 
där lockout anordnades, voro belägna på landsbygden; vid dylika 
arbetsställen kunde vänlig öfverenskommelse ej gärna ifråga-
komma. 

För de olika l ä n e n växla procentsiffrorna mellan 18.6 % 
för Hallands län och 56.5 % för Älfsborgs län. Orsakerna till 
denna olikhet mellan länen torde vara svåra att finna. An-
märkningsvärdt är, att Stockholms stad med sitt stora antal 
redovisade arbetsställen visar så lågt procenttal som 28.7 % 
(jfr Malmöhus län med 36.6 %). 
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Tab. litt. R. Arbetsinställelse efter vänlig öfverenskommelse. 
Aftalsbrott i samband med arbetsinställelser. 

A. Fördelning på län. B. Fördelning på näringsgrupper. 
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Hvad näringsgrupperna angår, så visa äfven dessa mycket 
olika siffror; i åtskilliga fall äro emellertid de absoluta talen 
helt obetydliga, hvarför relationstalen blifva föga upplysande. 
Af de mera talrikt representerade grupperna framstå läder-, 
hår- och gummiindustri, metallindustri, maskin- och skeppsbygg
nadsindustri samt trävaruindustri med många redovisade fall 
af vänlig öfverenskommelse. Inom den förstnämnda närings
gruppen öfverstiga dessa t. o. m. halfva antalet redovisade 
(52.8 % af samtliga). Endast i ett fåtal fall åter synes vänlig 
öfverenskommelse hafva föregått arbetsnedläggelsen inom den 
grafiska industrien; af här redovisade 316 arbetsställen hafva 
blott 54 (17.1 %) besvarat frågan jakande. 

Vänlig öfverenskommelse om arbetsnedläggelse har, såsom 
framgår af det sagda, varit vanligare än man kunnat vänta. 
I många fall torde den dock hafva varit mera skenbar än verk
lig; arbetsgifvaren kunde ju oftast med stor säkerhet vänta 
arbetsnedläggelse, vare sig han lämnade sitt medgifvande därtill 
eller ej. Öfverenskommelsen innebar i dylika fall hufvudsakligen 
blott, att parterna gemensamt konstaterade konfliktens ound
viklighet vid resp. arbetsställe. 

Aftalsbrott i samband med konflikten. Enligt hvad i del I kan 
inhämtas, anordnades lockouterna i enlighet med de bestående 
aftalens regler och inneburo sålunda inga aftalsbrott. Af samma 
skäl kunde äfven en stor del af storstrejkens arbetsinställelser 
verkställas utan aftalsbrott från arbetarnes sida. Men i andra 
fall förelågo aftal, som icke medgåfvo arbetsinställelse under 
aftalstiden. För att i någon mån belysa spörsmålet, om aftals
brott förekommit, upptogs en fråga härom å frågeformuläret 
såsom punkt 8. För de ingångna svaren redogöres i tab. litt. R. 
Det torde knappast behöfva ånyo påpekas, att de lämnade upp
gifterna uteslutande förskrifva sig från arbetsgifvare och sålunda 
visa blott den ena partens uppfattning om saken. Siffrorna måste 
alltså bedömas ur denna synpunkt. Svar på frågan hafva 
lämnats från ännu flera arbetsställen än i förra fallet, nämligen 
tillsammans 6,382. Svaren hafva dock i flertalet fall gått ut 
på, att aftalsbrott icke förekommit; jakande äro uppgifterna 
endast i 1,480 fall, motsvarande 23.2 % af samtliga. Skillna
den mellan städer och landsbygd är rätt betydlig, aftalsbrott 
hafva uppgifvits vid 25.3 % af arbetsställena i städer och kö
pingar mot blott 15.4 % på landsbygden. Till förklaring af 
denna olikhet må till en början erinras därom, att kollektivaftal, 
mot hvilka aftalsbrott närmast torde hafva kommit i fråga, 
hade både absolut och relativt taget större utbredning i städer-
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na än på landsbygden. Enligt tillgängliga uppgifter1) voro 
ock inom de näringsgrupper, som hufvudsakligen omfatta stads-
mannanäringar, de af kollektivaftal bundna arbetarne flertalet 
af hela arbetarantalet inom resp. grupper, inom landsbygds
näringarna åter var förhållandet motsatt. Möjligheterna till 
aftalsbrott voro sålunda talrikare i städerna. 

Inom Stockholms stad skulle enligt formulären vid nästan 
hvart tredje arbetsställe hafva förekommit brott mot ingånget 
aftal. Hvad öfriga landsdelar beträffar, så lämnar tabellen när
mare uppgifter härom. Procenttalen växla rätt mycket, från 
10.9 % i Södermanlands län till 40.0 % i Skaraborgs län. Bakom 
sistnämnda relativa tal ligger emellertid ett synnerligen lågt 
absolut tal. 

Såsom nyss antydts, är antalet af kollektivaftal bundna ar
betare mycket olika inom olika näringsgrupper. Detta förhål
lande återspeglas i de siffror, som återfinnas å tabellen. Det 
visar sig nämligen ofta, att inom de näringsgrupper, där kol
lektivaftal träffats i stor utsträckning, aftalsbrott uppgifvits 
hafva varit ganska talrika. Ett par exempel torde visa detta. 
Inom gruppen närings- och njutningsindustri voro vid 1908 
års början 66 % af de anställda arbetarne berörda af kollektiv
aftal2). För samma grupp anger tabellen aftalsbrott i 316 fall, 
d. v. s. 44.2 % af samtliga redovisade. För den grafiska indus
trien äro motsvarande siffror 93 % och 86.7 %. Å andra sidan 
finna vi t. ex. inom gruppen malmförädling 16 % af aftal berörda 
arbetare och 5.6 % uppgifna aftalsbrott, inom gruppen trävaru
industri resp. 35 % och 13.2 %. För att en fullt riktig jämfö
relse skulle kunna göras, hade visserligen erfordrats uppgift på 
antalet arbetare, som gjort sig skyldiga till aftalsbrott, ej blott 
antalet arbetsställen, där dylika inträffat. Icke dess mindre 
torde de nyss angifna siffrorna gifva en i stort sedt riktig be
lysning af frågan. 

Gifvetvis var det icke enbart befintligheten af kollektiv
aftal, som gjorde, att aftalsbrott måste uppkomma vid arbets
nedläggelsen, utan aftalens egenskap af att förbjuda arbetsin
ställelse under aftalstiden. Sådant förbud förekom emellertid 
icke i t. ex. de omfattande aftalen inom metall- samt maskin-
och skeppsbyggnadsindustrierna, hvarför ock antalet redovisade 
aftalsbrott inom dessa näringsgrenar här är synnerligen obe
tydligt. Samma omständighet förklarar den nyss anförda låga 
siffran för Södermanlands län, där metallindustrien i Eskilstuna 

1) Arbetss ta t i s t ik A: 5, del I. 
2) Arbetss ta t i s t ik A: 5, del I, s. 38. 
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spelar en af görande roll. Otvifvelaktigt beror det relativt höga 
procenttalet för aftalsbrott i städerna förnämligast på det stora 
antalet bagerier och tryckerier, för hvilka gällde riksaftal med 
förbud mot arbetsinställelse. Särskildt i Stockholm, där ett 
stort antal aftalsbrott redovisats, förekommo en mängd fall 
inom nu berörda yrken samt därjämte inom bl. a. drosktrafiken, 
där (liksom beträffande tryckerier och bagerier) aftalsbrott kun
nat klart konstateras. 

Under erinran än en gång, att de anförda uppgifterna om 
arbetarnes aftalsbrott härleda sig från vederbörande arbetsgif
vare, hänvisas för hithörande frågors ytterligare belysning till 
del I, S. 1 5 3 o o. ff. 

Fortsatt anställning efter konflikten. För bedömandet af 
konfliktens följder för de enskilda arbetarne är det naturligt
vis af vikt att erhålla någon kännedom om, i hvad mån deras 
anställnings- och arbetsförhållanden påverkades af densamma. 
Till belysande af hithörande spörsmål hade i frågeformulär 1 
upptagits vissa punkter, som voro afsedda för erhållande af 
upplysningar härom. 

I punkt 3 c efterfrågades, huru många af den förutvarande 
arbetsstyrkan voro kvar i sin anställning den 11 okt. 1909. 
De erhållna uppgifterna äro sammanställda i tab. 9 under rubri
ken »Fortsatt anställning efter konflikten». Såsom af tabellen 
framgår, äro däri redovisade ej mindre än 6,459 arbetsstäl
len eller 92.5 % af samtliga af undersökningen berörda. 
Då dessa arbetsställen före konflikten omfattade 290,498 arbe
tare eller 95 % af samtliga, måste uppgifterna anses fullt repre
sentativa. 

Ofvanstående siffror belysa i stort, huru förhållandena ge
staltade sig för samtliga arbetsställen, i städer och på landsbyg
den. Vid dem voro ursprungligen anställda 290,498 arbetare, 
hvilkas antal den 11 okt. nedgått till 258,225. Vid denna 
siffra stannar emellertid ej minskningen, utan af det nämnda 
antalet befinnas endast 233,601 hafva varit anställda på samma 
arbetsställe före konflikten. Af den ursprungliga arbetsstyr
kan återfinnas sålunda endast 80.4 %, medan återstående 56,897 
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arbetare eller 19.6 % af de före konflikten anställda icke längre 
innehade resp. arbetsanställningar. 

Såsom tidigare erinrats, var konflikten icke öfverallt afslu
tad vid den ifrågavarande tidpunkten, hvilken omständighet gif
vetvis betydligt påverkat de anförda siffrorna. Vid åtskilliga 
af de redovisade arbetsplatserna, såsom t. ex. stenkols-och järn
malmsgrufvorna, järnbruken m. fl., kom den förutvarande ar
betsstyrkan i sin helhet eller delvis först senare tillbaka till 
arbetet. Detta kommer till synes bl. a. däri, att antalet gamla arbe
tare var långt större i städerna (85.2 %) än på landsbygden 
(74.7 %) där ju konflikten drog ut längre på tiden. En annan 
omständighet, som här bör framhållas, är, att inom vissa säsong
industrier vid tiden den 11 oktober någon begränsning af 
arbetsstyrkan under alla förhållanden brukar göras, hvarför 
redan af denna anledning på sina håll minskning måste inträda 
i antalet arbetare, jämfördt med antalet under försommaren 
anställda. 

Åfven om de nu anförda omständigheterna beaktas, kvar
står emellertid det faktum, att åtskilliga tiotusental af arbe
tare blefvo genom konflikten skilda från sina förutvarande 
anställningar, dels därför att behofvet af arbetskraft blef mindre, 
och dels därför att andra intagit deras platser. 

Detta sistberörda spörsmål om i hvad mån nya arbetare 
antagits i stället för de förutvarande, belyses jämväl af den 
ofvan meddelade siffersammanställningen. Af de 258,225 arbe
tare, som voro i arbete den 11 okt., hade 233,601 eller 90.5 % 
tillhört arbetsstället före konfliktens utbrott. Skillnaden mellan 
dessa tal, 24,624 eller 9.5 %, betecknar sålunda antalet af 
dem, som inträdt i förutvarande arbetares ställe. 

Procenttalen i tab. litt. S belysa närmare ställningen 
inom de olika näringsgrenarna. Stark afgång ägde uppenbar
ligen rum vid spårvägsdriften, där de kvarvarande arbetarne 
utgjorde endast 37.1 % af arbetarantalet före konflikten samt 
45.4 % efter densamma. Vid stenkolsgrufvorna voro procent
talen resp. 33.8 och 99.0, vid järnbruken resp. 46.3 och 
97.9; dessa differenser berodde naturligtvis på att konflikten 
här ej afslutats, så att ej ens hälften af arbetsstyrkorna ännu 
kommit i arbete; bland den mindre del, som där arbetade, 
fanns tydligen endast ett fåtal nyantagna. Alldeles motsatta 
proportioner förekommo vid t. ex. sockerbruken med resp. 
94.5 och 67.5 % samt rörledningsarbete med resp. 88.8 och 
77.3 %, beroende på att hela antalet anställda var på grund af 
säsongförhållandena betydligt större den 11 okt. än före konflik
ten. Påpekas må slutligen, att vid gas-, elektricitets- och vatten-
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Tab. litt. S. De före konflikten anställda arbetarnes användning 
efter konflikten. (Forts.) 
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Tab. litt. S. (Forts.) De före konflikten anställda arbetarnes 
användning efter konflikten. 
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ledningsverk samt åkerirörelse procenten nyanställda arbetare var 
rätt betydlig, hvilket uppenbarligen berodde på att arbetsföre
tag af dylik offentlig karaktär måste igångsättas med den per
sonal, som kunde anskaffas, utan afvaktan på huru striden i 
öfrigt kunde utveckla sig. 

Till sist torde böra erinras, att man icke behöfver förut
sätta, att hela det antal arbetare, som den 11 okt. icke åter
fanns på sina gamla platser, blifvit utan anställning. Utan 
tvifvel ägde en betydlig cirkulation rum, hvarigenom en stor 
del af dem, som förlorat sina platser hos en arbetsgifvare, 
fått plats vid andra af de här redovisade arbetsställena och 
sålunda ingå bland antalet af de där nyanställda. I alla hän
delser torde konflikten dock hafva hårdt drabbat ett betydande 
antal arbetare med de svårigheter, som alltid möta vid sökan
det af ny plats, invänjandet i nya förhållanden, förflyttning 
till annan ort o. s. v. Dessa spörsmål belysas emellertid något 
närmare i nästföljande redogörelse. 

Arbetarnes omsättning i samband med konflikten. För att 
vinna material till bedömandet af hithörande spörsmål hade 
å formulär 1 under punkt 11 efterfrågats, huru många ar
betare dels efter konfliktens slut återtogos, dels definitivt af
skedades, dels vunnit annan anställning på platsen, dels afrest 
till annan ort, dels ock vid tiden för redogörelsens afgif
vande funnos kvar på platsen arbetslösa. Därest fullt ut
tömmande och korrekta svar på dessa frågor kunnat meddelas 
af samtliga arbetsgifvare, skulle därigenom erhållits en mycket 
noggrann kännedom om konfliktens inverkan på de enskilda 
arbetarnes anställningsförhållanden. Det ligger emellertid i 
sakens natur, att det i synnerhet i städer och vid större arbets
platser måste möta mycket stora svårigheter för arbetsledningen 
att taga reda på samtliga arbetares förhållanden i detta afseende. 
De meddelade uppgifterna hafva därför underkastats en ingå
ende granskning, hvarvid befunnits, att åtskilliga af dem icke 
varit af beskaffenhet att anses tillförlitliga. Efter afskiljande 
af detta material, återstodo emellertid användbara uppgifter 
från 4,817 arbetsställen med tillsammans 139,196 arbetare. 
Arbetsställena utgjorde 69.0 % men arbetarne endast 45.5 % af hela 
antalet vid undersökningen redovisade, hvilket tydligt visar, 
att det varit företrädesvis de mindre arbetsställena, som kunnat 
lämna dessa uppgifter. Då vidare det varit lättast att svara 
vid just de arbetsställen, där omsättningen varit minst stark, 
så är det utan vidare klart, att de bekomna uppgifterna måste 
gifva lägre resultat än de för alla arbetsställen genomsnittliga. 
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De här nedan följande relativa talen äro sålunda otvifvelaktigt 
för låga för att gälla samtliga arbetare. 

Tab. 10 utvisar, huru förhållandena gestaltade sig inom 
de olika yrkesgrenarna, liksom tab. litt. T redogör för större 
näringsgrupper med angifvande af procenttal. De hufvudsak
liga resultaten återfinnas i följande sammanställning. 

Antalet vid samma arbetsställen fo r t f a r ande a n v ä n d a 
arbetare visar sig anmärkningsvärdt högt, uppgående till ej 
mindre än 92.6 % af samtliga här redovisade. I jämförelse 
härmed är det ganska ringa både absoluta och relativa tal, 
som de öfriga kategorierna kunna uppvisa. A n n a n ans t ä l l 
n i n g å s amma p l a t s hade 3,871 arbetare eller 2.8 % erhål
lit. Af res ta f rån o r t e n voro 4,033 eller 2.9 %, och 2,452 
eller 1.7 % uppgåfvos fortfarande gå a r b e t s l ö s a . Granskar 
man siffrorna för städer och för landsbygd hvar för sig, finner 
man, att de återtagna arbetarne voro proportionsvis ungefär 
lika talrika på landsbygden som i städerna, procenttalen äro 
resp. 91.3 och 93.5 — således med någon öfvervikt för stä
derna. För de öfriga tre kategorierna åter är likheten förhål
landevis mindre. Betydligt flera arbetare i städerna hade fått 
annan anställning å samma ort, nämligen 3.5 % af hela det 
redovisade antalet mot 1.9 % för landsbygden. Gifvetvis er
bjuda sig för stadsarbetaren långt flera möjligheter i detta 
hänseende än för arbetaren på landsbygden med dess ofta 
tämligen isolerade arbetsplatser och begränsade anställnings
möjligheter, särskildt för vissa yrkesarbetare. 

Härmed sammanhänger också, att på landsbygden ett större 
antal (4.8 %) af de gamla arbetarne afrest från orten, än hvad 
förhållandet var i städerna (1.5 %). 

HVad slutligen beträffar den sista kategorien, de arbetslösa, 
så voro de tämligen lika fördelade på stad och landsbygd. 
Procenttalen äro resp. 1.5 och 2.0 af antalet redovisade arbetare. 

För närmare kännnedom om förhållandena inom de olika 
näringsgrenarna hänvisas till de ofvannämnda tabellerna, där
vid procenttalen böra jämföras med motsvarande absoluta tal, 

5 
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Tab. litt. T. Arbetarnes omsättning i samband med konflikten. 
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enär i åtskilliga fall siffermaterialet är för ringa för att vara 
representativt. Om då undantagas några mindre näringsgrup
per, så återfinnes det relativt lägsta antalet återtagna arbetare 
inom gruppen skogsbruk med 87.1 % kvarvarande arbetare. 
Inga stora skillnader märkas i öfrigt inom serien, utan grup
perna följa hvarandra med ringa olikheter. Högsta procent
siffran visar gruppen beklädnadsindustri med 96.8 % gamla ar
betare. Påpekas bör ock, att maskin- och metallindustrien sy
nes i stor utsträckning hafva återtagit sin gamla arbetarstam, 
något som ju är helt naturligt, då det gäller yrken, som fordra 
så kvalificerad arbetskraft. Af stor betydelse var här vidare, 
att arbetsinställelsen inom hithörande industrier icke var förbun
den med några tvister mellan arbetsgifvarnes och arbetarnes 
resp. organisationer utan å båda sidor betraktades som ett till
fälligt afbrott, hvarför ock arbetet återupptogs omedelbart vid 
storstrejkens upphörande. Procentsiffran för såväl maskin- och 
skeppsbyggnadsindustri som för metallindustri utgör 95.4. 

Annan anställning på samma plats har enligt tabellerna 
erhållits i mycket olika utsträckning. Inom gruppen skogsbruk 
t. ex. har intet fall redovisats (jfr nedan beträffande afresa 
från den gamla arbetsplatsen). Synnerligen låg procentsiffra 
företer gruppen malmförädlingsindustri, blott 0.3, hvilket tyd
ligen beror på, att hithörande arbetsställen, järnbruk o. d., i 
regel ligga isolerade på landsbygden, så att möjlighet till nå
gon annan anställning på platsen i allmänhet ej finnes. Jäm
förelsevis betydlig synes omflyttningen hafva varit inom ett 
par grupper, som till väsentlig del omfatta okvalificerade ar
betare. Dessa grupper äro handel och varulager (handelsarbe
tare), byggnadsindustri och landtransport (stufveri- och åkeriar
betare), där resp. 5.8, 6.0 och 6.3 % af de forna arbetarue er
hållit ny anställning å samma ort. 

Procenttalen för fortfarande anställning å samma plats och 
för afresa från platsen följa hvarandra tämligen noga, ehuru 
i motsatta riktningar. De näringsgrupper, som hafva låga pro
centtal för de återtagna arbetarne, visa i allmänhet höga tal 
för afresa och tvärtom. Undantag göra framför.allt de grup
per, inom hvilka ett mer betydande antal arbetare erhållit an
nan anställning på samma plats (se ofvan!). Typisk är i dessa 
hänseenden gruppen skogsbruk. Inom denna uppgifves ingen 
arbetare hafva erhållit annan anställning på platsen, men ej 
mindre än 12.8 % af hela antalet hafva afrest. Detta förhål
lande synes helt naturligt med hänsyn till arbetets karaktär 
och arbetsplatsernas läge, i det att den, som ej velat ha eller 
ej fått förnyad anställning, icke haft annat val än att resa från 
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platsen. Höga procenttal för afresa visa ytterligare jord- och 
stenindustri samt byggnadsindustri (resp. 5.4 och 4.5 %), samt
liga dessa yrken af tämligen tillfällig beskaffenhet samt med 
ett stort antal okvalificerade arbetare (»grofarbetare»). 

Af stort intresse är naturligen att se, i hvilken grad ar
betslöshet uppgifvits för de förutvarande arbetarne vid här redo
visade arbetsställen. Uppgifterna härom ge vid handen, att 
endast 2,452 personer eller 1.7 % af samtliga 139,196 redovi
sade af arbetsgifvarne uppgifvits hafva varit arbetslösa kvar 
på platsen. I realiteten lärer nog de arbetslösas antal hafva 
varit betydligt högre, då det är sannolikt, att äfven åtskilliga af 
de såsom »afresta» rubricerade varit arbetslösa, fastän på annan 
ort. Helt säkert är det icke öfverdrifvet, om man antager, att 
åtminstone halfva antalet af de afresta varit arbetslösa, i hvil-
ket fall hela antalet sådana vid de här ifrågavarande arbets
ställena skulle uppgått till minst 4,500 eller c:a 3 % af de 
här redovisade arbetarnes antal. 

Relativt taget synes den största arbetslösheten hafva före
funnits inom gruppen grufdrift. Af dess före konflikten an
ställda arbetare voro 7.4 % utan arbete vid tiden omkring den 
1 november 1909, då uppgifterna lämnats. I det närmaste 
samma procenttal visar den kemisk-tekniska industrien med 
7.2 % arbetslösa. Ytterligare två näringsgrupper nå öfver 5 
%, nämligen »annan brytnings- och liknande industri» (5.6 %) 
och grafisk industri (5.5 %). Af dessa har dock den först
nämnda gruppen mycket låga absoluta tal. För återstående 
grupper växla procenttalen från 4.9 % ned till 0.1 %, represen
terad af gruppen skogsbruk. Hvad sistnämnda grupp angår, 
så erinras om det höga procenttal för afresta, som gruppen 
visar, och hvarom ofvan talats. 

Tabellernas siffror gifva emellertid icke intryck af någon 
högre grad af arbetslöshet bland de af konflikten berörda arbe
tarne. Såsom förut nämnts, måste det dock ihågkommas, att 
de arbetare, som här redovisats, utan tvifvel räknade bland 
sig ett betydligt mindre antal arbetslösa än den anpart, som 
tabellerna ej redogöra för. Siffrorna gälla naturligtvis i främsta 
rummet sådana arbetsställen, där arbetet ånyo kommit i gång, och 
där frågan om arbetarnes återtagande var åtminstone i det stora 
hela afgjord. Däremot kunde här ej vara medtagna de många 
arbetsställen, där konflikten ännu pågick. Här blef säkerligen an
talet nyanställda störst, liksom ock i många fall verksamheten 
måste starkt begränsas, när den först in på vintern kom i gång. 
Och båda dessa skäl samverkade till att göra ett större antal 
af de gamla arbetarne arbetslösa. Helt visst lärer hela antalet 
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personer, hvilka drabbades af arbetslöshet såsom direkt följd af 
konflikten, ej kunna beräknas till lägre antal än 10,000 å 12,000. 
Svårt är dock att afgöra, i hvad mån en del af dem under 
alla förhållanden, d. v. s. till följd af konjunkturer eller eljes, 
skulle blifvit utan anställning. 

Bidrag till kännedomen om konfliktens inverkan på arbets
lösheten lämna de arbetslöshetsräkningar, som å en mängd orter 
i riket höllos den 31 januari 1910. Vid dessa visade det sig, 
att af samtliga 14,412 anmälda arbetslösa 3,941 eller 27.3 % 
uppgifvit orsaken till sin arbetslöshet vara »den stora arbets
striden». Detta antal är ju i och för sig ingalunda obetydligt, 
särskildt med hänsyn till att uppgiften gäller en så sen tidpunkt. 
Om det å ena sidan är ganska visst, att nu nämnda antal inga
lunda motsvarar alla genom den stora konflikten arbetslösa, 
så torde man å andra sidan böra taga i betraktande en hos 
den arbetslöse lätt förklarlig benägenhet att uppge »den stora 
arbetsstriden» som orsak till iråkad arbetslöshet, ehuru orsaken 
måhända i vissa fall borde hafva rubricerats på annat sätt. 

Tab. litt. U. Arbetslösa inom olika näringsgrupper 

I ofvanstående tab. litt. U hafva angifvits de procentuella 
talen för de till följd af arbetskonnikten arbetslösas fördelning 
på olika näringsgrupper, dels enligt föreliggande undersökning 
och dels vid räkningarna den 31 jan. 1910. Procenttalen 
differera, som synes, i vissa fall ganska betydligt. Till dels 

1) De här meddelade siffrorna för arbetslöshetsräkningen återfinnas icke i den 
publicerade redogörelsen för nämnda räkningar. utan hafva särskildt för denna 
undersökning sammanställts ur arbetslöshetsräkningens blankettmaterial. 



70 STATISTISK REDOGÖRELSE FÖR STORSTREJKEN M. M. 

torde detta bero därpå, att konflikten inom vissa näringsgrupper 
ej var afslutad vid tiden för blankettformulärens aflämnande, 
hvadan uppgifter om antalet arbetslösa då ej kunde ges be
träffande dessa grupper. Så torde t. ex. kunna förklaras den 
stora skillnaden inom gruppen malmförädlingsindustri, hvilken 
visar så olika procenttal som 16.4 och 3.3. 

Åfven andra omständigheter spela här in och påverka 
siffrorna för olika näringsgrupper i än den ena, än den andra 
riktningen. Icke desto mindre torde man af de båda talserierna 
tillsammantagna få en någorlunda korrekt uppfattning om de 
olika näringsgruppernas andel i den arbetslöshet, som den stora 
arbetskonflikten förorsakade. 

Förändringar i arbetsvillkoren. I det föregående har redan 
belysts, hurusom de stora arbetskonflikterna vid åtskilliga arbets
ställen medförde ganska betydliga omhvälfningar i arbetsförhål
landena, bl. a. därigenom att många arbetare måste lämna sina 
dittillsvarande arbetsplatser. Förändringarna voro emellertid ej 
blott af denna art. På många håll hade ju i samband med 
arbetsinställelsen de gällande kollektivaftalen eller andra be
stämmelser för arbetsvillkoren blifvit satta ur kraft, och vid 
återtagandet af gamla arbetare eller antagandet af nya kunde 
arbetsgifvarne därför vidtaga de förändringar i aftalens form 
eller innehåll, som de ansågo för tillfället lämpliga. 

De utsända frågeformulären upptogo äfven hithörande 
spörsmål och begärde under punkt 12 upplysning om de för
ändringar i anställningens form, i aflöning eller eljest, hvilka 
eventuellt vidtagits vid arbetets igångsättande efter konflikten. 
Särskildt den första af dessa tre frågor var af intresse. 
Förändringar i anställningens form kunde ju innebära t. ex., 
att i st. f. kollektivaftal trädde enbart personliga, att muntliga aftal 
ersattes af skriftliga o. s. v. Den andra frågan borde gifva upplys
ning om t. ex. höjning eller sänkning i arbetslönen, décompte
bestämmelser m. m. Med den tredje frågan afsågs t. ex. för
ändring i arbetstidens längd för dag eller vecka, uppsägnings
villkor (äfven under n:r 1), eventuell förlust af förmåner af 
olika slag och dylikt. 

Et t betydligt antal svar på dessa frågor gafs å de insända 
formulären. De hafva här ej kunnat bearbetas så utförligt, som 
önskvärdt kunde varit, emedan det skulle blifvit alltför vidt-
utseende att för hvarje fall utföra sådana jämförelser med de 
tidigare gällande aftalen o. s. v., hvarförutom en fullt korrekt 
redogörelse ej kunnat lämnas. De tabeller, tab. 11 och 12, 
som redogöra för de afgifna svaren, omnämna fördenskull blott 
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antalet arbetsställen, där förändringar af arbetsvillkoren upp
gifvits hafva blifvit vidtagna. Någon närmare analys af för
ändringarnas innebörd har däremot ej kunnat här meddelas. 

Såsom tabellernas slutsiffror angifva, hafva svar lämnats 
från det stora flertalet arbetsställen; från de allra flesta har 
dock uppgifvits, att inga förändringar i arbetsvillkoren ägt 
rum i samband med arbetets återupptagande. I detta samman
hang må betonas, att antalet jakande svar på den första frågan 
af åtskilliga anledningar kan antagas vara något för högt, enär 
de tillfrågade i vissa fall synas hafva svarat ja, äfven när 
ingen annan förändring inträdt, än att ett nytt kollektivaftal 
trädt i stället för det gamla o. s. v. 

Svar på frågan n:r 1 angående eventuella förändringar i 
afseende å anställningens form hafva lämnats från inalles 5,935 
arbetsställen, af hvilka 718 eller 12.1 % besvarat frågan med 
ja. Städer och köpingar bidraga till detta antal med 564 
arbetsställen, landsbygden med 154, hvilket innebär samma pro
portion i förhållande till samtliga svar som för riket i dess helhet. 
Såsom inledningsvis framhållits, har någon närmare undersök
ning ej kunnat verkställas rörande förändringens beskaffen
het. Helt visst innebar densamma i flertalet fall, att kollek
tivaftal ej vidare användes. Vissa upplysningar härom stå att 
erhålla i »Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för 
arbetsstatistik», 1911 s. 643 ff., där resultaten af en mindre under
sökning i frågan offentliggjorts. 

Et t något större antal svar har gifvits på den andra frå
gan, om förändringar i afseende å aflöningen, men af de 5,949 
svaren äro endast 302 eller 5.1 % jakande. Hvad ofriga för
ändringar i arbetsvillkoren beträffar, så hafva 128 eller endast 
2.3 % af samtliga 5,571 afgifna svar meddelat, att dylika ägt rum. 

De nu meddelade uppgifterna utvisa, att några väsentliga 
reella förändringar, d. v. s. i detta fall försämringar1), i arbets
villkoren endast undantagsvis förekommit i samband med kon
flikten, men att däremot i ganska många fall förändring 
af anställningens form genomfördes. Hvad sålunda erfarits, 
öfverensstämmer ganska nära med den uppfattning, som från 
arbetsgifvarhåll i allmänhet gjordes gällande, nämligen att re
pressalier mot arbetarne icke borde gifvas formen af ekono
miska förluster för dem, utan erhålla en mera formellt rättslig 
karaktär. 

1) Undantagsvis hade arbetarne nog stark ställning att. ehuru förvunna till 
aftalsbrott, likväl erhålla förbättrade villkor i det nya aftalet. Så var nämligen 
fallet vid bagerierna. 
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Huru de uppgifna förändringarna fördelat sig på de olika, 
länen, framgår af tab. 11. Tab. 12 åter visar fördelningen på 
när ingsgrupper . Inom några grupper synas förändringar i 
afseende å anställningens form hafva varit ganska ofta före
kommande. Särskildt grupperna handel och varulager (huf
vudsakligen omfattande lagerarbetare och boddrängar), land
transport och grafisk industri visa mera betydande siffror. 

Löneförändringar — uppåt eller nedåt — äro, såsom förut
ar omnämndt, ej så talrika, och näringsgrenarna förete i all
mänhet ganska låga siffror. I tämligen stor utsträckning tyc
kas förändringar äfven i detta afseende hafva ägt rum inom 
gruppen handel och varulager, där jakande svar gifvits i 40 
fall af 350 (11.4 %). 

De uppgifter, som sålunda erhållits rörande förändringar 
i arbetsvillkoren, kunna ju ingalunda anses såsom vare sig 
fullständiga eller absolut tillförlitliga. De torde likväl tillnär
melsevis angifva, i huru stor utsträckning arbetsnedläggelsen. 
föranledde ändrade förhållanden af här ifrågavarande slag för 
de arbetare, som deltagit i densamma. 

Anställning mot garantiförbindelse. Efter storstrejkens upp
hörande började äfven åtskilliga arbetsgifvare, tillhörande Sv. 
Arbetsgifvareföreningen, vidtaga åtgärder för att återupptaga 
sin verksamhet. Inom de grenar, där lockout var förklarad mot 
alla under Landsorganisationen lydande arbetare, kunde emel
lertid några sådana icke återtagas i arbetet. För att vid ar
betets upptagande förvissa sig om, att så ej skedde, måste 
arbetsgifvarne följaktligen, i enlighet med föreningens stadgar, 
affordra arbetarne en förbindelse eller förklaring på tro och heder, 
att de icke tillhörde Landsorganisationen och ej heller lämnade 
penningunderstöd åt de lockoutade.1) Denna åtgärd, som jämväl 
vidtogs af en del arbetsgifvare utanför de ursprungliga s. k. 
lockoutindustrierna äfvensom utanför Sv. Arbetsgifvareförenin
gen, väckte missnöje bland arbetarne och blef föremål för upp
märksamhet och meningsutbyte. Det har också ansetts önsk-
värdt att inhämta upplysningar om, i huru stor utsträckning 
sådana förbindelser afgåfvos af arbetarne. För detta ändamål 
upptogs å frågeformulär 1 detta spörsmål under punkt 3 d, 
och hafva de erhållna svaren sammanställts i tab. 9. 

Af tabellen framgår, att svar på denna fråga afgif-
vits från 2,360 arbetsställen med tillhopa 148,465 arbetare 
den 11 okt. 1909. Vid det alldeles öfvervägande flertalet 

1) Jfr del I, ss. 148* och 159* samt del II, ss. 84 och 85. 
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arbetsställen hade uppenbarligen några förbindelser icke afgif-
vits (eller ifrågasatts); för åtskilliga näringsgrenar finnes ingen 
arbetare angifven med anställning på detta villkor. Bland 
samtliga arbetare, för hvilka uppgifter härom föreligga, hade 
56,745 behöft afgifva förbindelse, nämligen 19,442 i städer 
och köpingar samt 37,303 på landsbygden. Systemet med för
bindelser kom sålunda till större användning på landsbygden, 
hvilket berodde därpå, att det just var inom de på landsbygden 
företrädesvis förlagda, af lockout drabbade industrierna, som det 
närmast ifrågakom att affordra arbetarne förbindelser. 

Inom nedanstående näringsgrenar hade något större antal 
arbetare redovisats såsom anställda mot förbindelse, nämligen: 

I öfrigt finnes ett större eller mindre antal arbetare redo
visade för ett flertal andra näringsgrenar. Med afseende å de affor
drade förbindelsernas innehåll torde böra påpekas, att äfven 
andra formuleringar förekommit än de af Sv. Arbetsgivare
föreningen påbjudna. Exempel på annat slags förbindelse 
återfinnas i del II, s. 85; däri förpliktas arbetaren att ej vägra 
taga befattning med bojkottade varor, att ej bedrifva socialis
tisk propaganda inom fabriksområde eller trakassera arbets
kamrater, som ej tillhöra fackförening o. s. v. Enligt hvad 
det vill synas, hafva icke skriftliga förbindelser användts i 
samtliga de redovisade fallen, utan på vissa ställen torde man 
hafva åtnöjt sig med den enskilde arbetarens eller de samlade 
arbetarnes muntliga förklaring. 



5. Organisationsförhållanden. 

Arbetsgifvarnes organisationsförhållanden. I del I, s. 12° ff. 
har gifvits en öfversikt af de svenska arbetsgifvarnes viktigare 
organisationer med uppgifter om antalet dithörande arbetsgifvare 
och arbetare. Enligt dessa uppgifter voro till de där angifna 
arbetsgifvarorganisationerna vid 1909 års början anslutna omkring 
6,500 arbetsgifvare. De hos dessa arbetsgifvare anställda arbe
tarne uppgingo vid samma tid till omkring 285,000. De åter
stående på anförda ställe ej upptagna arbetsgifvarorganisa
tionerna kunna anses vara af ringa omfattning och betydelse. 

Åfven beträffande nu ifrågavarande förhållanden införskaf
fades medelst frågeformulär 1 vissa uppgifter, hvilkas resultat 
föreligga i tab. 13 samt tab. litt. V och X. Enligt dessa 
voro vid tiden för den stora konflikten 3,447 af samtliga 6,983 
redovisade arbetsställen anslutna till arbetsgivarorganisation, 
och vid dessa arbetsställen voro före konflikten anställda inalles 
215,467 arbetare. Vid jämförelse med de ofvan lämnade upp
gifterna angående totalantalet organiserade arbetsgifvare och 
hos dem anställda arbetare visar det sig, att omkring 75 % 
af arbetarne men blott omkring 53 % af arbetsgifvarne återfinnas i 
blanketterna såsom direkt berörda af konflikten. De angifna 
procenttalen utvisa, att tre fjärdedelar af arbetarne men en
dast ungefär hälften af arbetsgifvarne här redovisats, hvilket 
innebär, hvad ock upprepade gånger konstaterats, att konflik
ten företrädesvis omfattade större arbetsställen. Otvifvelaktigt 
är ock, att det stora flertalet små arbetsställen förblefvo oberörda 
af striden. 

I förbigående må emellertid erinras, att så betydande orga
nisationer som Svenska Järnvägarnes Arbetsgivareförening, 
Svenska Landtarbetsgifvareföreningarna samt Sveriges Redare
förening endast helt obetydligt direkt berördes af konflikten. 
Åtskilliga af Centrala Arbetsgivareförbundets lokalafdelningar 
torde ock hafva haft ringa känning af arbetsinställelsen. 

De redovisade arbetsställenas jämförelsevis afsevärda stor
lek framgår tydligt af siffrorna för genomsnittsantalet arbetande 



ORGANISATIONSFÖRHÅLLANDEN. 75 

per arbetsställe. Medan de i del I redovisade 6,500 organise
rade arbetsgifvarne hade i genomsnitt omkring 44 arbetare 
hvar, kommo på hvart och ett af de här redovisade 3,447 ar
betsställena ej mindre än omkring 63 arbetande — således ett 
betydligt högre antal. 

Med hänsyn till att materialet likväl är tämligen omfat
tande, kunna till en början vissa slutsatser dragas om de 
organiserade arbetsgifvarnes fördelning på olika län. Ej mindre 
än 844 af de 3,447 o r g a n i s e r a d e a r b e t s s t ä l l e n a återfinnas 
i Malmöhus län, motsvarande 24.5 % af hela antalet. Stockholms 
stad kommer tämligen nära med 725 eller 21.0 % till organisation 
anslutna arbetsställen. Ganska långt efter följer Göteborgs och 
Bohus län, hvars siffror äro resp. 283 och 8.2 %. Öfriga län 
hafva tydligen endast ett mindre antal organiserade arbetsgif-
vare; Kronobergs, Skaraborgs, Jämtlands, Norrbottens, Gott-
lands och Västerbottens län hafva hvar för sig ej fullt 1 % af 
hela antalet sådana. 

Något annorlunda ställer sig proportionen vid jämförelse 
mellan de a r b e t s s t y r k o r , som voro anställda vid arbetsställen, 
anslutna till arbetsgifvarorganisation. Visserligen är ordnings
följden mellan länen i det hela föga rubbad, men fördelningen 
är tydligen jämnare. Främst komma sålunda äfven här Mal
möhus län och Stockholms stad med resp. 29,000 och 26,876 
arbetande vid organiserade arbetsställen, men deras procent
siffror sjunka nu till 13.4, resp. 12.4 % af hela det hos orga
niserade arbetsgifvare redovisade antalet arbetande. Göteborgs 
och Bohus län kommer dem mycket nära med 23,303 arbetande 
eller 10.8 % af samtliga. Relativt höga siffror visa ock Koppar
bergs, Gäfleborgs och Östergötlands län, som alla hafva redo
visat 6 % eller däröfver af hela antalet. De absoluta talen äro 
resp. 13,371, 13,199 och 13,022, motsvarande resp. 6.2, 6.1 och 
6.0 % af rikssumman. Sist bland länen komma Jämtlands och 
Gottlands län, båda med långt mindre än 1 % af samtliga re
dovisade. Anmärkningsvärda äro procenttalen för Kopparbergs 
och Norrbottens län. Under det de båda länen redovisat för blott 
2.5 resp. 0.6 % af samtliga arbetsställen, anslutna till arbets
gifvarorganisation, utgöra deras andelar i hela den vid dessa 
arbetsställen anställda arbetsstyrkan ej mindre än 6.2 resp. 3.0 %. 

Siffrorna visa de redovisade arbetsställenas betydliga stor
lek i dessa län. Vid hvarje här ifrågakommande arbetsställe 
i Kopparbergs län uppgick också genomsnittstalet arbetare till 
157 och i Norrbottens län ända till 305. Till jämförelse må 
tagas t. ex. Malmöhus län med i genomsnitt 34, eller Gottlands 
län med 19 arbetare. Hög är genomsnittssiffran äfven för 
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Västerbottens län — 239 arbetande per arbetsställe — ehuru 
den procentuella andelen är låg på grund af det ringa antalet 
arbetsställen. 

Af samtliga 3,447 redovisade organiserade arbetsställen 
kommo 2,699 eller 78.3 % på städer och köpingar och endast 
748 eller 21.7 % på landsbygden. De vid dem anställda arbe
tarne däremot fördela sig i det närmaste lika på städer och 
landsbygd: siffrorna äro resp. 110,496 (51.4 %) och 104,971 
(48.6 %). Landsbygdens här redovisade arbetsställen äro så
lunda väsentligt större än städernas, genomsnittsantalet arbetare 
är 140 på landsbygden mot endast 41 i städer och köpingar. 

Inom de olika näringsgrupperna och näringsgrenarna intager 
byggnadsindustrien första rummet i afseende på antalet arbets
ställen. Ej mindre än 20.4 % eller 703 af samtliga arbetsställen 
hörde till denna näringsgrupp. Närings- och njutningsämnes-
industrien samt beklädnadsindustrien, som komma närmast efter, 
visa ungefär lika höga siffror, 369 resp. 362 arbetsställen (10.7 
och 10.5 %). Mindre än 1 % af samtliga här redovisade orga
niserade arbetsställen komma på hvar och en af näringsgrup
perna jordbruk o. dyl., skogsbruk, annan brytnings- och lik
nande industri samt sjötransport. 

I afseende på a rbe ta ran ta le t åter står trävaruindustrien 
först, men har ingalunda så afgjord öfvervikt, som byggnadsindu
strien beträffande arbetsställen; 11.5 % eller 24,673 arbetare 
redovisades nämligen för denna grupp, men ganska nära efter 
komma maskin- och skeppsbyggnadsindustrien, byggnadsindu
strien samt malmförädlingsindustrien med resp. 10.0, 9.7 och 
9.0 %. En procent eller därunder visa jordbruk o. dyl., annan 
brytnings- och liknande industri, sjötransport samt belysning 
och vattenledning. 

Att det synnerligast inom vissa näringsgrupper är de 
stora arbetsställena, som anslutit sig till organisationer, visa 
genomsnittstalen för anställda arbetande per redovisadt ar
betsställe. Så har malmförädlingsindustrien 300 arbetare per 
arbetsställe och grufdrift 256. Motsvarande siffror voro för 
hvardera af beklädnads- och byggnadsindustrierna 30, för gra
fisk industri 29 samt för handel och varulager blott 14 anställda. 

Tab. litt. V och X angifva — för län och näringsgrupper 
— huru många af undersökningen berörda arbetsställen tillhörde 
arbetsgifvarorganisationer, äfvensom huru många de sistnämndas 
arbetare voro i jämförelse med hela antalet här redovisade arbetare. 

Naturligtvis kan man ej utsträcka de här erhållna relations
talens giltighet till att gälla näringslifvet i dess helhet. Då 
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Tab. litt. V. Arbetsgifvarnes organisationsförhållanden. 
Fördelning på län. 



78 STATISTISK REDOGÖRELSE FÖR STORSTREJKEN M. M. 

Tab. litt. X. Arbetsgifvarnes organisationsförhållanden. 

Fördelning på näringsgrupper. 
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det företrädesvis var vid organiserade arbetsställen, som arbets
inställelse måste uppkomma, så gifva talen ett något för starkt 
intryck af organisationsväsendets omfattning i vårt land. 

Om man emellertid med ledning af tab. litt. V först för olika 
delar af landet undersöker, huru många af de i konflikten in
vecklade arbetsställena voro anslutna till organisationer, så finner 
man för hela landet ett totalantal af 3,447, motsvarande 50.3 %. 
1 städer och köpingar funnos 2,699 eller 49.6 % af samtliga där 
redovisade samt på landsbygden 748 eller 52.7 %. I stort sedt 
kan man sålunda säga, att proportionsvis lika många af de be
rörda arbetsställena i stadssamhällena och utom dem voro orga
niserade. För de olika länen växla siffrorna från 23.3 % i Norr
bottens till 69.2 % i Västerbottens län; dessa tal äro dock delvis 
beroende på tillfälligheter. I öfrigt är frekvensen af organise
rade arbetsställen icke så mycket varierande, i de flesta länen 
utgjorde den 30 å 50 % af hela antalet redovisade. Malmöhus, 
Göteborgs och Bohus län samt Stockholms stad stodo dock alla 
högre med resp. 60.6, 58.2 samt 55.4 %. Då de motsvarande 
absoluta talen äro mycket stora, så utvisa de angifna siffrorna med 
all tydlighet, att arbetsgifvarnes organisationsväsende här är starkt 
utveckladt och icke begränsadt till företrädesvis storindustrien, 
såsom förhållandet uppenbarligen är i vissa delar af landet. 

Vid organiserade arbetsställen voro i hela landet anställda 
215,467 arbetare, utgörande 70.5 % af samtliga redovisade arbe
tare. För städer och köpingar var motsvarande procenttal 65.7, 
för landsbygden 76.3, hvilka siffror i sin mån bestyrka, att kon
flikten på landsbygden var närmare begränsad inom organisa
tionernas ram än i städerna. Bland länen kommer Västerbottens 
län främst med 90.6 % (eller 2,148 arbetare) af samtliga 2,370 
redovisade arbetare, anställda vid organiserade arbetsställen. 

Den andra platsen intages af Malmöhus län med 84.1 %, 
hvilket län också har att uppvisa det — absolut sedt — högsta an
talet arbetande (29,000), anställda vid arbetsställen, som tillhöra 
organisation. Procentuellt taget kommer Kopparbergs län myc
ket nära med siffran 83.3. Öfver rikssiffran, 70.5, komma ytter
ligare ej mindre än 11 län, däribland de i industriellt afseende 
viktiga Örebro (78.6 %) Östergötlands (78.1 %), Göteborgs och 
Bohus (77.2 %), Värmlands (74.4 %), Västmanlands (72.4 %) och 
Gäfleborgs (72.1 %) län. Höga siffror uppnås ock af Hallands 
län (81.7 % — textilindustri) och Norrbottens län (78.4 % — gruf-
drift). 

Jämförelsevis låga siffror visar ett och annat län, där eljest 
industrien nått en relativt stark utveckling. Så t. ex. Söder
manlands och Älfsborgs län med blott resp. 68.5 och 60.2 %. 
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Åfven Stockholms stad och Stockholms län stå lågt i raden — 
procenttalen äro 59.0 och 48.8. Sist kommer Jämtlands län med 
blott 36.0. 

Huru förhållandena gestalta sig inom olika näringsgrupper 
framgår af tab. litt. X. Det är just inom de näringsgrupper, hvilka 
representera storindustrien, som man finner de högsta relativa 
talen. Beträffande antalet organiserade arbetsställen står malm
förädlingsindustrien främst med 85.5 % af samtliga redovisade. 
Vidare följa skogsbruk (flottning) med 82.8 %, grufdrift)med 80.0 
samt trämasse- och pappersindustri med 70.0 %. Inom dessa för 
landsbygden typiska industrigrupper var det således nästan ute
slutande organiserade arbetsställen, som kommo att beröras af 
konflikten, i regel genom lockouterna. Inom de speciella stadsyr
kena däremot gick striden lika mycket ut öfver oorganiserade ar
betsgifvare, t. ex. inom metallindustrien, maskin- och skeppsbygg
nadsindustrien, handel och varulager samt byggnadsindustrien, 
där endast resp. 40.5, 47.0, 48.3 samt 53.9 % af arbetsställena till
hörde organisationer. Helt obetydliga voro motsvarande pro
centtal för belysning och vattenledning m. m. samt sjötransport. 

I fråga om antalet arbetare, anställda vid organiserade ar
betsställen, stå grufdrift och malmförädlingsindustri likaledes 
främst med 95.1 och 93.9 % af sina redovisade arbetande, an
ställda hos organiserade arbetsgifvare. Höga procentsiffror hafva 
ock trämasse- och pappersindustri (83.1 %), textilindustri (84.8 %) 
och skogsbruk (83.4 %). Läder-, hår- och gummiindustrien har 
visserligen ganska låga absoluta tal men högt relativt — ej 
mindre än 90.4. De viktigaste och största till denna närings
grupp hörande arbetsföretag torde sålunda vara anslutna till or
ganisation. Bland de näringsgrupper, som ej nå upp till riks
medeltalet (70.5 %) är äfven trävaruindustrien. Af dess 38,686 
redovisade arbetande voro 24,673 anställda hos organiserade 
arbetsgifvare. Denna absolut taget mycket stora siffra är dock 
relativt lägre än flertalet andra — den motsvarar endast 63.8 %. 

Förhållandevis hög siffra, 63.2 %, visar jordbruk. De ytterst 
obetydliga absoluta talen ge emellertid förklaringen härtill. 
Kändt är ju, att jordbruksnäringen praktiskt taget var oberörd 
af konflikten, detta ehuru Svenska Landtarbetsgifvarnes samman
slutning vid tiden för konflikten omfattade 1,700 arbetsgifvare 
med omkring 30,000 arbetare. En synnerligen låg siffra, 1.3 %, 
visar slutligen belysning och vattenledning m. m., beroende 
gifvetvis därpå, att de flesta till denna grupp hörande arbets
ställen äro kommunala och därför ej anslutit sig till någon or
ganisation. 
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Huru inom särskilda grenar af de större yrkesgrupperna or
ganisationsförhållandena gestaltade sig, framgår af tab. 13 B. För 
de yrkesgrupper, som uppvisa den högsta organisationsfrekven
sen, återfinnas mera detaljerade uppgifter i nedanstående tab. 
litt. Y. 

Tab. litt. Y. Antalet arbetare vid organiserade arbetsställen inom 
vissa näringsgrenar. 

De 7 af konflikten berörda gödningsämnesfabrikerna, syssel
sättande tillhopa 774 arbetare, voro alla organiserade. Af de 
6 stenkolsgrufvorna med tillsammans 2,119 arbetare voro 5 med 
2,068 arbetare anslutna till organisation; så var äfven förhållan-

6 
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det med 4 (af 6 redovisade) gummivarufabriker med 1,185 (af 
1,243) arbetare. 

Inom gruppen skogsbruk visar sig det ganska anmärk
ningsvärda förhållandet, att näringsgrenen skogsafverkning har 
blott 38.5 % arbetare af nu ifrågavarande slag, näringsgrenen 
flottning däremot 91.3 %. Mycket låga absoluta tal stå emeller
tid bakom det förstnämnda relativa talet. 

Åfven om de här ofvan angifna olika uppgifterna om ar
betsgifvarnes organisationsväsen icke få anses tillämpliga på 
hela vårt näringslif, så belysa de dock organisationernas be
tydliga omfattning. 

Arbetarnes organisationsförhållanden. Jämväl beträffande ar
betarnes organisationer samt deras roll i striden finnes i del I, 
s. 7° ff. samt bilagorna n:ris 3 och 5 m. fl. ställen, meddelade 
åtskilliga upplysningar. På grund af organisationsväsendets 
stora betydelse för ett bedömande af konflikten har det emeller
tid ansetts önskvärdt att söka verkställa ytterligare undersök
ningar härom. På frågeformulär 1 upptogs därför en fråga 
rörande antalet vid hvarje arbetsställe förefintliga organiserade 
arbetare före (24 juli) och efter (11 okt.) striden. Då det emel
lertid kunde förutses, att vederbörande arbetsgifvare icke skulle 
anse sig böra verkställa några efterforskningar rörande indivi
dernas förhållanden i detta afseende, gafs dem den anvisningen 
att härom förfråga sig hos vederbörande fackförenings ledning 
eller hos dess särskilda representant vid arbetsstället. Icke 
desto mindre har ett stort antal arbetsgifvare meddelat, att de 
icke velat beröra denna punkt eller icke kunnat få upplysningar 
därom, utan måste lämna frågan obesvarad. Från det stora 
flertalet arbetsplatser hafva emellertid lämnats uppgifter, hvilka 
sammanställts i tab. 14. Denna omfattar 5,380 arbetsställen 
med inalles 213,619 arbetare den 24 juli, motsvarande 77.0 % 
af de arbetsställen och 69.9 % af de arbetare, som beröras af 
hela denna undersökning. Häraf voro 4,311 arbetsställen med 
125,748 arbetare befintliga i städer och köpingar och 1,069 
arbetsställen med 87,871 arbetare på landsbygden. Uppgifterna 
för landsbygdens del voro sålunda väsentligt mindre fullstän
diga än för städerna. 

Med afseende å de meddelade siffrornas innebörd bör till 
en början erinras, att då organisationerna föranledt den stora 
arbetsstriden, denna naturligtvis kom att företrädesvis omfatta 
arbetsställen med organiserade arbetare i större antal. Redan 
ur denna synpunkt kan icke frekvensen af organiserade arbe
tare vid de här redovisade arbetsställena anses typisk för samt-
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liga landets arbetsställen. Emellertid bör ock märkas, att vid 
de tidpunkter, som här kunde bli föremål för undersökning, 
den 24 juli och 10 oktober, arbetsstriden redan börjat, resp. 
fortfarande pågick vid en del arbetsställen. På dessa platser, 
som företrädesvis tillhörde de af lockout berörda industrierna, 
kommo uppgifterna i allmänhet att afse endast den del af ar
betsstyrkan, som deltog i arbetet och af arbetsgifvaren betrak
tades såsom fortfarande anställd. I dylika fall torde sålunda 
antalet organiserade arbetare, hvilka ju främst deltogo i arbets
inställelsen, hafva uppgifvits färre till antalet än de egentligen 
voro. Äfven af andra skäl äro dessa uppgifter ej fullt repre
sentativa för arbetarnes organisationsfrekvens inom landets nä-
ringslif. Däremot torde siffrorna någorlunda motsvara det 
hufvudsakliga syftet att belysa, i hvad mån den stora striden 
under sin fortgång inverkade på organisationsförhållandena. 

Organisationsförhållanden inom olika landsdelar. Betraktar 
man då först tabellernas uppgifter om s t ä l l n i n g e n före 
s t r i den , d. v. s. den 24 juli, så befinnas 122,351 eller 57.3 % 
af de redovisade (213,619) arbetarne hafva varit anslutna till 
organisationer. En tämligen markerad skillnad förmärkes emel
lertid mellan landsbygden med 50.5 % och städerna med 62.0 % 
organiserade arbetare vid sagda tidpunkt. 

Inom de olika länen äro variationerna helt naturligt star
kare, och kan såsom allmän regel härutinnan uppställas, att i 
samma mån en trakt är mera industrialiserad, arbetarorgani
sationerna där synas hafva relativt större anslutning. Främst 
bland länen kommer därför Malmöhus län med en procentsiffra 
af 80.3 (79.0 % för städerna och 85.9 % för landsbygden); nära 
följa de angränsande länen, nämligen Kristianstads med 71.5 %, 
Hallands med 66.2 samt Blekinge med 65.1 %. För Stock
holms stad redovisades vid 1,013 arbetsställen 30,961 arbetare, 
af hvilka 21,754 eller 70.3 % angifvits vara organiserade den 
24 juli. De minsta siffrorna anträffas för Norrbottens och 
Västerbottens län med resp. 31.1 och 32.6 % samt Ålfsborgs 
län med 32.2 %; flertalet af de i sistnämnda län redovisade 
arbetarne tillhörde textilindustrien, inom hvilken arbetarnes 
organisationer voro jämförelsevis svagt representerade, men där 
vid stridens utbrott likväl de oorganiserade ställde sig på sina 
kamraters sida. Med afseende å förhållandena inom de olika 
länens städer och landsbygd hänvisas i öfrigt till tab. litt. Z. 

För att åskådliggöra, i hvilken grad de stora konflikterna 
inverkat på arbetarnes organisationsförhållanden, framställdes, 
som nämndt, äfven spörsmål om de organiserades antal den 
11 oktober, d. v. s. e f te r den e g e n t l i g a s t r i d e n s s lut . 
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Då för båda de ifrågavarande tidpunkterna här behandlats all
deles samma arbetsställen, så böra de erhållna uppgifterna gifva 
en god måttstock på, huru antalet organiserade arbetare för
ändrats under konflikten och i hvad mån följaktligen dennas 
pröfningar kunnat omedelbart rubba arbetarnes sammanhållning 
inom de fackliga organisationerna. 

Såsom redan i annat sammanhang påpekats, hade hela 
arbetarantalet i genomsnitt sjunkit under stridens fortgång. 
Vid de här redovisade arbetsställena minskades hela arbetar
antalet till 92.4 % af den före konflikten anställda arbetsstyrkan, 
men de organiserade till 82.8 % af deras ursprungliga antal. 
Denna starkare minskning af de organiserade arbetarne bekräf
tas af tab. litt. Z, enligt hvilken deras antal i förhållande till 
hela antalet arbetare vid resp. tidpunkter sjunkit från att vara 
57.3 % den 24 juli till 51.4 % den 10 oktober. Nedgången 
fördelar sig tämligen lika på landsbygd och städer; för den 
förra minskades procenttalet från 50.5 till 43.6, för de senare 
från 62.0 till 56.3. 

Såsom af tabellen framgår, har emellertid en relativ ök
ning af antalet organiserade arbetare konstaterats för vissa 
orter, så t. ex. för hela Skaraborgs och Värmlands län samt 
för Kristianstads läns landsbygd. Enligt särskildt gjorda under
sökningar beror denna stegring i allmänhet på ett mindre antal 
större arbetsplatser. Hvad särskildt Värmlands län angår, så 
påverkas resultatet af att vid åtskilliga arbetsställen, särskildt 
inom trämasseindustrien, lockout pågick den 24 juli, hvarför 
uppgifterna för dessa platser omfatta endast oorganiserade, i 
arbetet kvarstående nämnda dag. Till den 11 oktober hade 
däremot de organiserade arbetarne tämligen allmänt återupp
tagit arbetet, så att de då komma till synes i större antal. 

I regel förekom emellertid minskning i frekvensen af 
organiserade arbetare, ofta en ganska betydande sådan. I 
Stockholm sjönk procenttalet från 70.3 till 61.9, i Östergötlands 
län från 51.6 till 41.4 (stark nedgång i allmänhet bland textil-
arbetarne), i Kronobergs län från 61.2 till 49.9, i Malmöhus 
län från 80.3 till 74.6 samt i Hallands län från 66.2 till 47.4 %. 

Organisationsförhållanden inom olika yrken. Arbetarnes or-
ganisationssträfvanden hafva, som bekant, ernått mycket olika re
sultat inom olika yrken. Dessa olikheter torde någorlunda rik
tigt belysas af tab. 15 och tab. litt. Å. Af skäl, som i det före
gående anförts, kunna dock ej heller i detta fall de meddelade 
uppgifterna tillmätas giltighet för hela vårt näringslif. 

Under hänvisning i öfrigt till tabellernas detaljerade upp
gifter skola här endast påpekas några af de förändringar, som 
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Tab. litt. Z. Arbetarnes organisationsförhållanden. 

Fördelning på län. 
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Tab. litt. Å. Arbetarnes organisationsförhållanden. (Forts.) 

Fördelning på näringsgrenar. 



ORGANISATIONSFÖRHÅLLANDEN. 87 

Tab. litt. Å. (Forts.) Arbetarnes organisationsförhållanden. 

Fördelning på näringsgrenar. 
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organisationsförhållandena undergått från den 24 juli till den 
11 oktober. Den största ökningen kan konstateras för stuf-
veriarbetarne, i fråga om hvilka hela antalet redovisade min
skats, men icke desto mindre de organiserades antal stegrats, 
både relativt (från 62.3 till 74.0 %) och absolut. Bland viktigare 
näringsgrenar, som uppvisa stegrad organisationsfrekvens efter 
konflikten, må vidare anföras tändsticksindustrien med ökning 
från 27.3 till 37.2 % och gummivarufabriker från 88.4 till 94.2 %. 
Åtminstone beträffande, stufveri- och tändsticksarbetarne torde 
emellertid denna ökning hafva varit rent tillfällig. 

En mycket betydande minskning i de organiserade arbe-
tarnes antal, nämligen från 46.l till 25.1 %, skulle enligt tabel
lerna hafva inträffat vid järnbruken. Med afseende härå bör 
emellertid ihågkommas, att det sistnämnda procenttalet säker
ligen rönt stark påverkan af den inom järnindustrien ännu i 
oktober pågående konflikten1). Det stora flertalet organiserade 
arbetare hade då ej återgått till arbetet, eller ock hade de af-
gifvit förbindelse att ej tillhöra organisationerna och därför 
redovisats såsom stående utanför desamma. Samma förhållande 
torde i viss mån hafva föranledt den starka nedgången af an
talet organiserade arbetare inom olika grenar af textilindustrien; 
emellertid synes här äfven själfva organisationsintresset hafva 
blifvit försvagadt, så att de mot förbindelse återtagna arbetarne 
nog i allmänhet förblifvit stående utanför sitt facks organisation. 
Vidare må påpekas, att den minskade organisationsfrekvensen 
inom den grafiska industrien mindre framträder vid boktrycke
rierna än vid tidningstryckerierna; de förra kunde nämligen 
lättare finna sig i en tids arbetsnedläggelse, hvaremot tidnings
tryckerierna voro nödsakade att så skyndsamt som möjligt åter 
komma i gång med arbetet och skaffa arbetskraft utan hänsyn 
till den förutvarande arbetarstammen. Mest genomgripande var 
den förändring, som inträdde vid de fyra här redovisade spårvägs
företagen. Af deras 1,928 arbetare före konflikten voro 1,890 
eller 98.0 % organiserade, men genom striden sprängdes deras 
speciella organisation, Spårvägsmannaförbundet, så att vid samma 
arbetsställen efter konflikten icke längre några organiserade ar
betare funnos. 

1 det föregående har på vederbörliga ställen betonats, att 
de föreliggande uppgifterna om arbetarnes anslutning till orga
nisationer af olika anledningar icke kunna anses fullständiga 

1) För de grenar af metall- och maskinindustri, inom hvilka arbetsinställelsen 
upphörde med storstrejkens slut, utvisa siffrorna ingen förändring i organisations
förhållandena, Som bekant är det ock de för dessa industrier specifika arbetar
organisationerna, som under och efter striden visat sig mest motståndskraftiga och 
lidit de minsta förlusterna. 
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och ej heller i öfrigt fullt vägledande. Oafsedt de svårigheter, 
som i åtskilliga fall måst möta att bekomma korrekta upplys
ingar, så påverkas jämförelserna mellan uppgifterna för den 
24 juli och 11 oktober väsentligt däraf, att inom åtskilliga 
näringsgrenar antingen konflikt redan pågick vid den först
nämnda tidpunkten eller ock ännu pågick vid det senare datum. 
Och härtill kom vidare, att en stor del af de på hösten åter
tagna arbetarne afgifvit förbindelse, genom hvilken de tempo
rärt utträdt ur sina organisationer. Det vill emellertid synas, 
som om en del af dessa arbetare i alla händelser kommit att i 
de lämnade uppgifterna redovisas såsom organiserade. Af dessa 
och andra skäl måste äfven jämförelserna mellan uppgifterna 
för de båda angifna tidpunkterna blifva ganska osäkra. 

Det bör här ock erinras, att arbetarnes ledning sökte 
under a r b e t s i n s t ä l l e l s e n s tidigare skeden i organisationerna 
upptaga och vid dem fästa de oorganiserade arbetare, som i 
stort antal drogos med i striden. (Jfr del. I, ss. 86o, 105° 
och 124°.) Till en början syntes detta ock lyckas ganska väl, 
men då arbetsinställelsen blef både långvarig och föga fram
gångsrik samt organisationernas kassor icke i längden räckte 
till för ens de äldre medlemmarne, så torde de nya medlem-
marne i allmänhet snart hafva tröttnat, så att den bestående 
vinsten säkerligen icke blef så stor. 

Redan tidigare har konstaterats, att en ganska väsentlig 
minskning i arbetarantalet inträdde inom näringslifvets olika 
grenar till följd af den stora arbetsinställelsen. Därmed följde 
helt naturligt en minskning i de organiserades antal, men bland 
dessa blef utgallringen af arbetare uppenbarligen något mera 
grundlig än bland de oorganiserade. Ty den nyss gjorda under
sökningen visar, att de organiserades relativa antal undergått 
en icke oväsentlig förminskning. 

Att arbetsstridens följder företrädesvis kommo att drabba 
de organiserade arbetarne, belyses ock i sin mån af det upp
giftsmaterial, som erhölls vid arbetslöshetsräkningen den 31 
januari 1910. Af de 14,412 personer, som därvid anmälde sig 
som arbetslösa, hade 3,941 uppgifvit konflikten såsom orsak 
till sin arbetslöshet. Och bland dessa sistnämnda voro icke 
mindre än 3,540 eller 89.8 % organiserade arbetare, hvilket ger 
en tydlig anvisning om, att de organiserade arbetarne fingo hår
dast känna konfliktens efterverkningar. Den försämring i dessa 
arbetares ekonomiska läge, som härigenom framkallades, kom 
naturligtvis efter hand att återverka på deras organisationer. 



6. Ekonomiska förluster. 

Genom sin omfattning och långvarighet måste den stora 
konflikten djupt ingripa på en mångfald områden af det eko
nomiska lifvet. Frågan om konfliktens inverkan i dylikt hän
seende är utan tvifvel lika intressant som betydelsefull, men 
torde ock vara omöjlig att fullt exakt besvara. I alla hän
delser kan det icke ifrågasättas att här till behandling upptaga 
alla de olika spörsmål, som därvid kräfva beaktande. 

I del I, s. 237° ff., har redan meddelats en serie upp
gifter rörande den påverkan, som olika sidor af det ekono
miska lifvet rönte af konflikten. Vid den första planläggningen 
af förevarande utredning uppmärksammades emellertid äfven 
angelägenheten af att bekomma direkta upplysningar rörande 
de ekonomiska förluster, som drabbade parterna, de särskilda 
arbetsgifvarne och deras arbetsstyrkor. För detta ändamål upp-
togos i frågeformulär 1 några spörsmål i syfte att vinna ytterli
gare bidrag t i l l ämnets belysande. 

De punkter i frågeformuläret, som vidrörde den ekonomiska 
sidan af konflikten, voro punkterna 13—16. I den första be
gärdes upplysning angående antalet förlorade dagsverken, den 
genomsnittliga aflöningen per dagsverke äfvensom det samman
lagda värdet af arbetarnes under konflikten förlorade dagaflö-
ningar. Punkt 14 afsåg förluster å maskiner, materialier, varor 
o. dyl. Punkt 15 åter efterfrågade arbetsgifvarnes beräknade 
förluster på grund af det stillestånd i verksamheten, som orsa
kades af arbetets upphörande eller öfver hufvud taget på grund 
af konflikten. Och slutligen begärdes i punkten 16 upplysningar 
om årsomsättningen och dess eventuella förminskning i följd 
af konflikten, äfvensom huruvida affären ansåges hafva af den
samma rönt menlig inverkan för framtiden. 

Svar på vissa af dessa frågor ha lämnats i ganska stor 
utsträckning. I åtskilliga fall har dock vederbörande framhållit, 
att de icke kunnat afgifva svar rörande följderna i ekonomiskt 
hänseende för arbetsföretaget. Särskildt var detta förhållan
det med företag, där konflikten ännu ej var afslutad. 
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Svaren å de ifrågavarande spörsmålen beröra både arbets-
gifvarne och arbetarne. Förlusterna på grund af arbetets stilla
stående, d. v. s. framför allt genom minskad produktion och 
omsättning, gällde i främsta rummet arbetsgifvarne, förlusterna 
i arbetslön åter drabbade arbetarne. 

Ekonomiska förluster för arbetsgifvarne. Rörande det i 
punkt 14 upptagna spörsmålet om förluster å maskiner, mate-
rialier, varor o. dyl. hafva så få jakande svar erhållits, att någon 
bearbetning af de hithörande uppgifterna ej utförts. Ej heller 
de under punkt 16 meddelade upplysningarna om framtida men 
eller affärens minskade omsättning befunnos vara tillräckligt 
representativa för att böra sammanställas och offentliggöras. 
Däremot redogöra flertalet arbetsgifvare under punkt 15 för 
sina förluster genom ränteförlust å kapital, genom uteblifven 
nettovinst till följd af minskad produktion och omsättning o. s. v. 
Dessa uppgifter hafva gifvetvis behandlats med en viss var
samhet, hvilken ock föranledt, att ett antal sådana icke ansetts 
kunna bearbetas. Och i öfrigt måste dylika uppgifter på grund 
af sakens natur (såsom äfven i frågeformuläret påpekades) be
traktas såsom approximativa. 

Sedan materialet sofrats, återstod ett antal af 4,182 for
mulär, å hvilka uppgifvits, att förlust drabbat vederbörande 
arbetsställe. Mer än halfva antalet redovisade arbetsställen, eller 
närmare bestämdt 59.9 % hafva sålunda direkt angifvit förlust på 
grund af konflikten. Då det erbjuder intresse att något under
söka, i hvad mån en större eller mindre del af samtliga redo
visade arbetsställen inom olika näringsgrupper lidit ekonomisk 
skada, hafva beräkningar härom sammanställts i tab. litt. Ä. 

Tab. litt. Ä. Antalet arbetsställen med uppgifven förlust 
i % af hela antalet redovisade arbetsställen. 



92 STATISTISK REDOGÖRELSE FÖR STORSTREJKEN M. M. 

Tab. litt. Ö. Arbetsgifvarnes uppgifna förluster. 

Fördelning på län. 
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Såsom synes har förekomsten af förluster angifvits lika 
ofta förekommande för landsbygdens som för städernas arbets
ställen. Bland de olika näringsgrupperna finner man för land
transporten den största frekvensen af förluster eller 76.1 %. 
Därnäst komma de af lockout drabbade grupperna textil-, trä-
masse- samt malmförädlingsindustrien med 73—68 %. De lägsta 
procenttalen, resp. 21.6 och 10.3, uppvisa jordbruk och skogs
bruk. Helt visst kunna dessa uppgifter i viss mån vara väg
ledande för ett bedömande af de ekonomiska förlusterna för 
olika grenar af näringslifvet. 

Åtskilliga af de arbetsgifvare, som uppgifvit sig hafva lidit 
förlust till följd af konflikten, meddelade emellertid ej någon 
närmare upplysning om den beräknade summan. 

Bestämda belopp uppgåfvos af inalles 3,663 uppgiftsläm-
nare, d. v. s. omkring 88 % af samtliga, som uppgifvit förlust. 
Tab. litt. Ö innehåller de lämnade uppgifterna med f ö r d e l n i n g 
på län. Den sammanlagda förlusten för samtliga uppgifts-
lämnare i hela riket uppgår till den betydande summan af 
20,311,954 kronor. I nedanstående tablå angifves med huru 
stora andelar de olika landsdelarna deltaga i hela förlustsum
man. 

Arbetsgifvarnes uppgifna förluster fördelade (i %) på län. 

För städer (och köpingar) å ena sidan samt landsbygden 
å den andra uppgifvas ungefärligen lika stora belopp, nämligen 
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för städerna 9,810,572 kronor eller 48.3 %, för landsbygden 
10,501,382 kronor eller 51.7 %. Stockholms stad intager första 
rummet framför alla länen med en uppgifven förlustsumma af något 
mer än 3 1/2 million kronor, d. v. s. 17.3 % af hela rikets. För 
Malmöhus län, som kommer därnäst, stannar beloppet vid omkring 
2 1/2 million kronor eller 11.4 % af totalsumman. Stor förlustsumma 
visa dessutom de län, som i särskild grad berörts af konflikten, 
d. v. s. där de af lockout drabbade industrierna äro starkt represen
terade. Det är sålunda naturligt, att Gäfleborgs, Kopparbergs, 
Värmlands och Västernorrlands län hvar för sig uppgifva stor för
lust. För hvart och ett af dessa län uppgår beloppet till mer än 
1 million kronor, så ock för Göteborgs och Bohus län. Öster
götlands och Ålfsborgs län, som båda inrymma stor textilindu
stri, nå ej så höga belopp. Den effektiva arbetsinställelsen inom 
nämnda industri var ock af så kort varaktighet (lockouten in
trädde först den 2 augusti och återgången i arbete började jäm
förelsevis tidigt), att förlustsiffrorna i mindre grad influerats 
däraf. De industriellt mindre betydande länen förete naturligen 
också låga förlustbelopp. Ojämförligt lägst står här Gottlands 
län med en förlust af blott 12,250 kronor eller 0.1 %. Min
dre än 1 % af hela förlustsiffran uppvisa också Skaraborgs, 
Uppsala och Jönköpings län. 

Förut har i annat sammanhang påpekats, att lockouterna 
företrädesvis omfattade arbetsställen på landsbygden, och att 
arbetsinställelserna därför där blefvo mera effektiva och lång
variga. En följd häraf är naturligtvis, att förlusterna måste 
ställa sig jämförelsevis mera betydande vid arbetsställena på 
landsbygden. Detta framträder ock tydligt i tab. litt. Ö, där 
mellersta och norra Sveriges järn- och träproducerande län förete 
mycket stora förlustsiffror för de jämförelsevis få men stora 
arbetsställena på landsbygden. 

De å sistnämnda tabell anförda genomsnittliga talen för för
lustens storlek per arbetsställe belysa i sin mån de olika för
hållandena i olika landsdelar samt å landsbygden och i städerna. 
Högst kommer här Västerbottens län med det synnerligen höga 
medeltalet af 57,500 kronor, hvilket emellertid endast gäller 4 
stora arbetsställen på landsbygden (3 sågverk och 1 trämassefabrik). 
De högsta medeltalen nå därefter Kopparbergs, Värmlands och 
Västernorrlands län, alla med en genomsnittlig förlust af mer än 
10,000 kronor per arbetsställe. Nära denna summa kommer ock 
Gäfleborgs län med 9,354 kronor. För de öfriga länen växla 
beloppen ned till 645 kronor, som befunnits vara genomsnitts
beloppet för Gottlands län. Relativt små äro medeltalen också 
för Uppsala, Södermanlands, Jönköpings och Skaraborgs län, 
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samtliga visserligen betydligt högre än för Gottlands län, men 
dock understigande 3,000 kronor. 

Tager man emellertid l a n d s b y g d e n s arbetsställen särskildt, 
så äro långt högre belopp att anteckna. Jämtlands läns lands
bygd intager härvidlag främsta rummet (bortsedt från Väster
bottens län, hvarom nyss talats) med 34,820 kronors medelför
lust. Gäfleborgs län når upp till ett genomsnitt af 29,610 
kronor. Anmärkningsvärdt hög är siffran för Ålfsborgs läns 
landsbygd, 23,937 kronor. Primäruppgifterna visa, att endast 
en mycket ringa del af dessa förluster kommer på textilfabriker. 
Den jämförelsevis höga summan från Kronobergs läns lands
bygd, 13,228 kronor, torde förklaras af de talrika trämasse
fabrikerna inom länet. Lägsta genomsnittstalet kommer på 
Gottlands län och uppgår till endast 900 kronor. 

Genomsnittstalen för s t ä d e r n a hålla sig, såsom nämndt, i 
de flesta fall under landsbygdens och förete för öfrigt mycket 
mindre variationer. För samtliga städer och köpingar utgjorde 
genomsnittet endast 3,355 kronor per arbetsställe, men för 
landsbygden 14,210 kronor eller mer än 4 gånger så mycket. 

I tab. litt. AA äro de meddelade uppgifterna om arbets-
gifvarnes förluster sammanställda efter näringsgrenar och närings
grupper. Den största förlustsumman kommer på gruppen trä-
masse- och pappersindustri, där 15.4 % (3,133,531 kr.) af total
beloppet återfinnas. Industriens stora omfattning samt lockou
tens fullständighet och långvarighet gifva förklaring härtill; 
tabellen visar i öfrigt, att trämasse- och sulfitfabrikerna lämnat 
den allra största anparten i förlusten. Öfver 10 % af hela den 
kända förlustsumman nå ytterligare tre näringsgrupper, trävaru
industrien med 11.3 %, närings- och njutningsämnesindustrien 
med 11.1 % samt malmförädlingsindustrien med 10.4 % Såväl 
den första som den sista af nu nämnda grupper innesluter ju 
industri, som före storstrejken drabbades af konflikten. Närings-
och njutningsämnesindustrien åter gick helt och hållet fri från 
lockouter, men företer det oaktadt en synnerligen hög förlust
siffra. En blick på tabellen visar emellertid genast, att den 
ojämförligt största delen af förlusten uppgifvits från brännerier, 
bryggerier m. fl. Helt visst är orsaken härtill att delvis söka 
i det under storstrejken rådande spritförbudet; förlusten är så
ledes här icke i allo af samma art som vid andra arbetsställen. 

Vid en fördelning af förlustsummorna på antalet arbets
ställen erhållas äfven här mycket växlande resultat. Malm-
förädlingsindustrien står främst med ej mindre än 46,938 
kronor per arbetsställe. Såsom nummer två kommer nu gruf-
drift (25,281 kr.), därefter trämasse- och pappersindustrien 
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Tab. litt. AA. Arbetsgifvarnes uppgifna förluster. (Forts.) 
Fördelning på näringsgrenar. 
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Tab. litt. AA. (Forts.) Arbetsgifvarnes uppgifna förluster. 
Fördelning på näringsgrenar. 

7 
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(23,385 kr.). Inom närings- och njutningsämnesindustrien åter, 
som i afseende å totalbeloppet kommer mycket högt, är antalet 
arbetsställen så stort, att genomsnittsbeloppet blir ganska ringa, 
5,512 kronor. 

Ån större blifva differenserna för särskilda näringsgrenar 
inom de större yrkesgrupperna. För de 3 spårvägsföretag, som 
uppgifvit sin beräknade förlust, blir medeltalet ej mindre än 
68,000 kronor. Härefter följa ett antal af lockout drabbade 
industrier, nämligen trämasse- och sulfitfabriker (49,159 kr.), 
järnverken (46,938 kr.), järn- och malmgrufvor (25,568 kr.) 
samt pappersbruken (25,042 kr.). Bland öfrig storindustri, hvil-
ken naturligtvis har att uppvisa den största förlusten per arbets
ställe, märkas vidare elektriska verkstäder (17,921 kr.), sågverks
industrien (15,474 kr.), yllespinnerier (14,230 kr.), skeppsvarf 
och båtbyggerier (13,738 kr.), brännerier och bryggerier m. m. 
(11,020 kr.) o. s. v. Klart är, att för vissa andra industrigrenar, 
där uppgift föreligger endast från ett eller annat synnerligen 
stort arbetsställe, förlustsiffran kan bli mycket hög. 

I samma mån däremot en näringsgren bedrifves handt
verksmässigt eller eljest vid små företag, blir naturligtvis den 
på hvarje arbetsställe belöpande förlusten mindre betydande. 
Såsom exempel må nämnas måleri, glasmästeri m. m. med en 
genomsnittsförlust af 589 kronor, samt bleck-, plåt- och koppar
slagerier med 668 kronor. Grupperna »annan träindustri» samt 
»annan läder-, hår- och gummiindustri» med resp. 684 och 719 
kronors medelförlust, innesluta, trots namnen, flera yrkesgrenar, 
där tillverkningen bedrifves hufvudsakligen handtverksmässigt. 
Något högre än de nämnda, men jämförelsevis mycket låga äro 
medeltalen för skofabriker (bland hvilka äro upptagna ett stort 
antal skomakare-handtverkare), bokbinderier o. dyl., snickerier 
m. m. samt bagerier, af hvilka sistnämnda dock åtskilliga drifvas 
fabriksmässigt. Tabellens allra lägsta genomsnittstal, 337 kronor, 
gäller 15 vagnmakerier med i allmänhet mycket liten arbetsstyrka. 

Tryckeriernas förluster voro å formulären upptagna till i 
allmänhet mycket måttliga belopp. De synas hafva för tidnings
tryckerierna till stor del bestått i minskade eller uteblifna an
nonsinkomster. Genomsnittssiffran för detta slag af tryckerier 
är också något högre än för boktryckerierna; talen äro resp. 
3,090 och 2,304 kronor. Att förlusterna här ställa sig jämfö
relsevis ringa, förklaras dels af konfliktens kortvarighet inom 
detta område, och dels däraf att säsong där ej rådde vid tiden 
för arbetsinställelsen. 

I det föregående har redan betonats, hurusom de nu be
handlade uppgifterna böra upptagas med en viss varsamhet. 
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Utöfver hvad därom förut anförts, må här ytterligare erin
ras, att under det omedelbara intrycket af arbetsinställelsen 
arbetsgifvarne nog kunde vara böjda att öfverskatta dess skad
liga inflytelse på deras företag. Helt visst har det ock på sina 
håll befunnits lägligt att på arbetsinställelsens konto kunna upp
föra åtminstone någon del af förluster, som i själfva verket varit 
att tillskrifva öfverspekulation och öfverproduktion, uppammade 
af den tidigare högkonjunkturen. För åtskilliga företag synes 
det tvungna afbrottet i driften hafva rent af medfört ekonomisk 
fördel, därigenom att afsättning under uppehållet vunnits för 
gamla lager och i öfrigt marknaden lättats från följderna af 
tidigare öfverproduktion. 

A andra sidan bör än en gång erinras, att icke alla, som 
uppgifvit sig hafva lidit förlust, kunnat beräkna och ange dess 
belopp, att åtskilliga af konflikten berörda arbetsgifvare icke 
besvarat de därom framställd frågorna, samt att helt visst ett 
mycket stort antal näringsidkare af olika slag, hos hvilka ar
betsinställelse ej förekom, likväl fingo vidkännas svåra ekono . 
miska påföljder af den allmänna ekonomiska stagnationen och 
af arbetarnes minskade konsumtion och köpkraft. 

Ekonomiska förluster för arbetarne. Såsom förut omnämnts, 
hade på frågeformulär 1 under punkt 13 upptagits vissa spörs
mål, afsedda att belysa arbetarnes förluster genom arbetsinstäl
lelsen. Den där framställda frågan om arbetarnes vid resp. 
arbetsställen förtorade arbetsdagar lämnar emellertid också bi
drag till ett bedömande af konfliktens omfattning och dess in
verkan på arbetsställena. De hithörande uppgifterna hafva i 
tab. litt. CC bearbetats för olika näringsgrenar. Et t samman
drag häraf återfinnes i tab. litt. BB, som återger förhållandena 
inom de olika större näringsgrupperna. 

Af de 6,611 arbetsställen, som lämnat uppgifter om arbe
tarnes förlorade arbetsdagar, voro 5,238 belägna i städer och 
köpingar, men endast 1,373 på landsbygden. För dessa sist
nämnda redovisades emellertid 5,531,592 förlorade arbetsdagar 
mot 4,542,515 vid arbetsställen i städerna; hela det uppgifna 
antalet dylika arbetsdagar utgjorde sålunda 10,074,107. Medel
talet förlorade arbetsdagar per arbetsställe utgjorde i städerna 
867, på landsbygden 4,029 och för hela riket 1,524. Dessa siffror 
angifva i sin mån både arbetsställenas och arbetsinställelsens 
olika karaktär i städerna och på landsbygden. 

Olikheterna bero naturligtvis på de skiljaktigheter, som 
framträda inom landsbygdens och städernas olika näringsområ
den. De största genomsnittstalen per arbetsställe för de förlorade 
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Tab. litt. BB. Förlorade dagsverken inom olika näringsgrupper. 

arbetsdagarna återfinnas för de typiska landsbygdsindustrierna, 
malmförädling med 15,224 och grufdrift med 10,777. Därnäst 
komma textilindustri med 5,217 samt trämasse- och pappersindu
stri med 4,535. Inom samtliga de nu nämnda näringsgrupperna 
äro arbetsföretagen i regel stora; inom samtliga pågick lockout. 
Ganska afsevärda blifva genomsnittstalen likaledes för grup
perna skogsbruk, kemisk-teknisk industri, maskin- och skepps
byggnadsindustri, jord- och stenindustri samt trävaruindustri. 

Låga genomsnittstal åter förete t. ex. grupperna handel 
och varulager (245), grafisk industri (499), sjötransport (558) 
samt närings- och njutningsämnesindustri (667). Alla dessa nä
ringar sysselsätta i allmänhet ett ganska ringa antal arbetare 
vid hvarje arbetsställe och voro ej under längre tid direkt be
rörda af konflikten. 

För de olika näringsgrenarna ställer sig saken i det hela 
ungefär på samma sätt, ehuru variationerna naturligen äro större. 
Vid studium af tab. litt. CC måste man gifvetvis bortse från 
sådana näringsgrenar, där blott ett helt ringa antal arbets
ställen äro redovisade. 
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Tab. litt. CC. Uppgifvet antal förlorade dagsverken inom olika 
näringsgrenar m. m. (Forts.) 
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Tab. litt. CC. (Forts.) Uppgifvet antal förlorade dagsverken inom olika 
näringsgrenar m. m. 
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Det högsta i tabellen befintliga genomsnittstalet gäller 
stenkolsgrufvorna. Vid de 6 redovisade grufvorna skulle enligt 
de erhållna uppgifterna ej mindre än i medeltal 17,687 dags
verken hafva gått förlorade genom konflikten. Synnerligen 
höga medeltal äro också att anteckna för järnbruken och tänd
sticksfabrikerna, resp. 15,224 och 12,661. Tändsticksindustrien 
var ju ej såsom järnbruksindustrien berörd af lockout, men 
företer ändock stort medeltal, då arbetarantalet vid hvarje ar
betsställe är mycket stort. 

Trämasse- och sulfitfabrikerna hafva naturligen ett stort 
antal förlorade dagsverken, enligt här lämnade uppgifter i me
deltal 9,825, så ock pappersbruken, som dock visa en lägre 
siffra eller 6,821. Nära 10,000 dagsverken per arbetsställe (när
mare bestämdt 9,931) uppgifvas hafva gått förlorade för järn-
grufvorna. Lockouterna taga sig ock uttryck i medeltalen för 
flera andra näringsgrenar, så t. ex. för bomulls- och ylle-
väfverier m. m. (resp. 8,949 och 5,685), för trikåfabriker (3,010) 
och för sågverk (5,358). 

De låga genomsnittstalen återfinner man framför allt inom de 
till gruppen »handel och varulager» hörande grenar samt inom 
vissa näringsgrenar, som hufvudsakligen omfatta handtverks-
yrken. Exempel härpå äro närings- och njutningsämnesaffärer med 
109, måleriverksamhet med 283 samt bleckslagerier med 323 
förlorade dagsverken per arbetsställe. 

Hur stort är då värdet af de på detta sätt uppgifna förlo
rade arbetsdagarna? Därpå söker tab. litt. DD gifva svar. 

Såsom synes redovisar densamma i det närmaste lika många 
förlorade arbetsdagar som tab. litt. CC. De allra flesta arbets
ställen, som 'uppgifvit antalet förlorade arbetsdagar, hafva så
lunda äfven kunnat angifva deras värde. Naturligtvis har med 
afseende å såväl det ena som andra slaget uppgifter öfvats viss 
kontroll öfver deras korrekthet. 

Med afseende å frågan om det sålunda erhållna materialets 
värde må till en början påpekas, att arbetsgifvarne i allmänhet 
gjort sig tydlig möda att rätt besvara formulärets spörsmål i 
förevarande ämne. I allmänhet bör ju ock kunna förutsättas, 
att de ägt tillräcklig bokföring eller eljest kännedom om för
hållandena för att vara i stånd att lämna vederhäftiga upplys
ningar. Lika litet bör deras goda vilja dragas i tvifvelsmål, 
ehuruväl understundom uppgifterna kunna tänkas hafva blifvit 
något höga i en del sådana fall, då ungefärlig uppskattning 
måst göras i brist på ordnad aflöningsstatistik vid arbetsstället. 
Den tendens till stegring, som häraf skulle behöfva befaras, 
torde dock icke vara afsevärd, utan böra de angifna förlustsiffrorna 
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Tab. litt. DD. Uppgiftet värde å förlorade dagsverken inom 
olika näringsgrenar. (Forts.) 
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Tab. litt. DD. Uppgifvet värde å förlorade dagsverken inom 
olika näringsgrenar. (Forts;) 
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Tab. litt. DD. Uppgiftet värde å förlorade dagsverken inom 
olika näringsgrenar. (Forts.) 
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Tab. litt. DD. Uppgiftet värde å förlorade dagsverken inom 
olika näringsgrenar. 
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kunna anses vara tämligen exakta för de redovisade arbetarne. 
Vid bedömandet af de i tabellen upptagna, beräknade medel
talen för dagsverkens värde bör emellertid hänsyn tagas till en 
annan faktor, som sannolikt öfvat visst inflytande. Vid upp
gifternas granskning hafva nämligen iakttagits åtskilliga fall, 
där vederbörande meddelare icke torde hafva i sin beräkning 
medtagit värdet af naturaförmåner, detta naturligtvis af det 
skäl att arbetarne äfven under arbetsinställelsen voro i åtnjutande 
af åtminstone sådan förmån som fri bostad m. m. De vunna 
medeltalen skulle sålunda visserligen angifva arbetarnes faktiska 
medelförlust per förlorad arbetsdag men ej alltid den normala 
medelinkomsten per arbetsdag. Om sålunda genomsnittstalen 
användas såsom mått på inkomstförhållandena inom olika yrken, 
så bör denna omständighet tagas i betraktande. Något större 
inflytande torde densamma dock ej utöfva på resultaten. 

För tillhopa 288,866 före konflikten anställda arbetare 
finnas i tab. litt. DD redovisade sammanlagdt 9,992,866 förlorade 
dagsverken till ett värde af tillhopa 35,168,481 kr.; häraf be
löpte sig på städerna 16,033,381 kr. samt på landsbygden 
19,135,100 kr. Beträffande de olika näringsgrenarnas förlust
summor hänvisas i öfrigt till tabellen. Af denna framgår, att bygg
nadsindustrien för 40,820 arbetare redovisat 1,136,609 förlorade 
arbetsdagar till ett värde af 571/4 mill. kr. Därnäst komma 
trävaruindustrien med 4.5 mill., malmförädlingen med 3.8-mill., 
trämasse- och pappersindustrien med 3.2 mill., maskin- och 
skeppsbyggnadsindustrien med 2.8 mill. kr. o. s. v. För ej 
mindre än elfva af de tjuguen stora yrkesgrupperna angifves 
värdet af de förlorade arbetsdagarna för arbetarne hafva öfver
stigit en mill. kr. Såsom nyss påpekats, äro emellertid dessa 
uppgifter ej uttömmande, men då de dock tillsammantagna 
representera arbetsställen med 288,866 arbetare före konflikten, 
så äro desamma otvifvelaktigt fullt tillräckliga för ett allmänt 
omdöme om arbetarnes förluster. 

Eftersom arbetsgifvarne vid beräknandet af genomsnittsvärdet 
å dagsverkena räknat med hela sin arbetsstyrka, har dennas antal 
upptagits i tab. litt. DD. Man kan sålunda för hvarje närings
gren konstatera, huru omfattande material ligger till grund för 
beräkningarna, samt huru representativ denna undersökning om 
ett dagsverkes genomsnittsvärde är. 

Den omständigheten, att alla arbetare medtagits för hvarje 
arbetsställe, föranleder naturligtvis, att beloppen blifva lägre än 
den normala inkomsten för de resp. kvalificerade arbetargrupperna. 
Eftersom både de yngsta och de äldsta individerna samt de 
lägst aflönade specialiteterna komma med i beräkningen, så 
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återfinner man t. ex. för mekaniska verkstäder ej de utbildade 
gjutarnes, maskinarbetarnes eller montörernas normala aflönin-
gar utan medeltal för hela arbetsställets arbetarstyrka o. s. v. 
Såsom ofvan påpekats, måste emellertid åtminstone för en del 
yrken ihågkommas, att vissa naturaförmåner icke alltid torde vara 
medräknade. Icke desto mindre torde de i tabellen lämnade 
uppgifterna om medelvärdet per dagsverke på ett i stort sedt 
ganska tillfredsställande sätt återge lönestandarden inom de 
näringsgrenar, som där äro representerade af ett större antal 
arbetare. Med hänsyn till den beklagliga bristen på allmän 
lönestatistik i vårt land har det ock ansetts angeläget att i ta
bellen så utförligt som skett framlägga det bekomna materialet. 

Tab. litt. EE. Genomsnittslön per dagsverke inom olika 
näringsgrupper. 

Tab. litt. EE innehåller ett sammandrag för större närings
grupper af medellönen per dagsverke, med angifvande af det 
antal arbetare, för hvilka uppgifterna gälla. För samtliga 
288,866 här redovisade arbetare skulle medelinkomsten per dag 
utgöra 3.51 kr. För de däri ingående 157,648 arbetarne i stä
der och köpingar blef beloppet 3.56 kr., för 131,218 arbetare 
på landsbygden 3.47 kr. Dessa resultat måste otvifvelaktigt 
anses såsom i och för sig ganska korrekta. Med afseende å 
den sista summan bör emellertid anmärkas, att densamma icke 
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torde kunna anses representativ för landsbygdens näringslif på 
samma sätt som det motsvarande talet för städerna otvifvelaktigt 
är det för dessas industriella och likartade yrken. Till en bör
jan bör nämligen framhållas, att i siffran för landsbygden äfven 
ingår dagsverkspris för ett antal arbetare inom jordbruket;1) 
om dessa frånräknas, blir medelvärdet för landsbygden 3.48 kr. 
och för hela riket 3.52 kr. Med afseende å uppgifterna för 
landsbygden må vidare erinras, att desamma nästan uteslutande 
afse storindustriella anläggningar, där lönerna (och lefnadskost-
kostnaderna) af naturliga skäl hållas i det närmaste uppe i 
samma nivå som vid jämförliga arbetsställen i städerna. Me
deltalet för landsbygden får sålunda anses representativt för 
dennas storindustri, ej för dess småindustri och handtverk. 

För de i tab. litt. DD upptagna särskilda näringsgrenarna 
växla medeltalen naturligtvis högst väsentligt. De lägsta ar
betsprisen återfinnas, såsom kunde förutses, inom de närings
grenar, som sysselsätta kvinnlig arbetskraft till större antal. 
Detta förhållande belyses närmare af nedanstående tablå, i 
hvilken för ett antal näringsgrenar angifves dels de kvinnliga 
arbetarnes relativa frekvens inom hela industrigrenen (enligt 
1909 års fabriksstatistik) och dels den vid förevarande under
sökning funna medellönen per dagsverke. 

Genomsnittslön per dagsverke inom vissa näringsgrenar. 

Som synes äro inkomstbeloppen nästan undantagsvis lägre, 
i samma mån kvinnor användas i större antal. Det mycket 
låga dagsverkspriset af 2 kr. 12 öre uppvisa trikå- och strump
fabrikerna, som sysselsätta ej mindre än 91.2 % kvinnor. Ett 

1) Det för 3,449 arbetare inom jordbruket erhållna medelvärdet per dags
verke, kr. 2.51, är nägot högre än den officiella jordbruksstatistikens medelsiffra 
för vinter- och sommardagsverke. Skillnaden torde förklaras däraf, att de här 
redovisade arbetarne till öfvervägande del voro anställda vid stora bruksegendomar, 
där arbetslönerna rönt stark påverkan af de inom industrien gängse beloppen. 
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bestämdt undantag bilda hattfabrikerna, där kvinnor utgöra 69.6 
% af arbetarantalet, men där genomsnittslönen befunnits uppgå 
till 4 kr. 49 öre. Denna synnerligen höga siffra beror emeller
tid väsentligen på, att de manliga arbetarne inom facket, på 
hvilkas yrkesskicklighet höga anspråk ställas, åtnjuta mycket 
god aflöning. Anmärkas bör vidare, att för arbetarne vid kork
fabriker samt färg-, ljus-, tvålfabriker o. dyl., hvilkas personal 
till omkring hälften bestod af kvinnor, genomsnittsinkomsten 
befunnits vara 3.10, resp. 2.93 kr. Inom båda dessa branscher 
torde förklaringen till den relativt höga aflöningen vara att 
söka i en jämförelsevis stark utveckling af arbetarnes organi
sationer. Det lägsta genomsnittspriset upptager tab. litt. FF för 
»annan beklädnadsindustri» med kr. 2.03; hit äro att hänföra 
diverse småindustrier, såsom tillverkning af hängslen, paraplyer 
och parasoller, kompositionslinne o. d. 

H ö g a a r b e t s l ö n e r anträffas naturligtvis inom en del yrken 
med stora anspråk på individuell utbildning af arbetarne, men 
framför allt inom de mera markerade säsongyrkena. Främsta 
platsen intager »måleri, glasmästeri o. dyl.» med ett genom
snittsvärde per dagsverke af kr. 5.04. Härefter följa »andra 
(till sjötransport) hörande arbetare» — endast ett fåtal — med 
5 kronors medelförtjänst (för stufveriarbetarne angifves kr. 4.01), 
gas-, elektricitets- och vattenledningsverk med kr. 4.78, hus
byggnadsarbeten kr. 4.69, bränsle- och belysningsaffärer (mest 
kolbärare) kr. 4.59. Alla dessa nå högre lönebelopp än de 
olika grupperna af egentliga industriarbetare, bland hvilka de 
förut omnämnda hattarbetarne komma först. Närmast dessa 
följa tidningstryckerierna med kr. 4.45, medan boktryckerierna 
endast nå till kr. 3.59 samt de litografiska och kemigrafiska 
anstalterna med sin stora anpart af kvinnliga och minder
åriga arbetare stanna vid kr. 2.47. 



Tillägg I. 

Summariska beräkningar rörande konfliktens totala 
omfattning m. m. 

Den föregående framställningen har grundats på de af 
vederbörande arbetsgifvare besvarade frågeformulär, som vid 
granskning befunnits af beskaffenhet att kunna blifva föremål 
för en mera detaljerad bearbetning. En del af formulär
materialet har således ej kommit till användning för erhål
landet af de ofvan meddelade resultaten, hvilka redan af denna 
anledning icke kunna vara fullständigt uttömmande. Det ligger 
vidare i sakens natur, att icke alla de arbetsställen, som verk
ligen direkt berördes af den stora arbetskonflikten, kunnat af 
resp. lokala myndigheter anträffas, och bland de om uppgifter 
anmodade torde helt visst många hafva af en eller annan an
ledning uraktlåtit att besvara och insända de öfverlämnade fråge
formulären1). Af dessa olika anledningar kan man med full 
visshet förutsätta, att det till bearbetning föreliggande primär
materialet icke varit fullständigt, och att således de därur er
hållna resultaten icke kunna tillfullo återgifva konfliktens totala 
dimensioner. Då det emellertid bör vara af stort intresse att 
så nära som möjligt konstatera konfliktens hela omfattning och 
betydelse, så skola hithörande spörsmål här nedan göras till 
föremål för vissa approximativa beräkningar. 

Hela antalet arbetsledfga arbetare. Detta spörsmål har re 
dan ganska ingående behandlats i denna undersöknings del I, 
ss. 120° ff. De där gjorda beräkningarna voro företrädesvis 
baserade på de räkningar, som under konfliktens lopp föran
staltades af dels de lokala myndigheterna, dels arbetsgifvarnes 
och dels arbetarnes organisationer. Vid fixerandet af de siffror, 
som ansågos böra i del I angifvas såsom resultat af de gjorda 
beräkningarna, togos emellertid i betraktande äfven erfaren
heterna från en summarisk bearbetning, som det föreliggande 
formulärmaterialet för ändamålet underkastats. 

1) Oaktadt någon särskild omsorg ej kunnat ägnas åt att undersöka materia
lets fullständighet, så hafva dock under utredningsarbetets gång flera fall konstaterats, 
där arbetsinställelse ägt rum, utan att uppgifter därom afgifvits å frågeformulär 1. 
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Med fäst afseende å de olika tillgängliga uppgifternas be
skaffenhet beräknades hela antalet deltagare i arbetsinställelsen 
hafva vid dennas höjdpunkt, omkring den 10 augusti, utgjort 
c:a 290,000. Vid den numera verkställda definitiva bearbet
ningen af uppgifterna å frågeformulär I har ej heller något 
förekommit, som varit ägnadt att rubba sannolikheten af denna 
beräknings riktighet. De försök, som gjorts att på olika vägar 
kontrollera det angifna resultatet, hafva tvärtom gifvit vid han
den, att detsamma torde vara så tillförlitligt, som öfverhufvud 
kan vara möjligt ernå. 

I del I fästes emellertid därjämte uppmärksamheten på, att 
den nyssnämnda siffran likväl icke anger hela antalet arbetare, 
som under någon del af den långvariga arbetsstriden direkt 
berördes af densamma. Å ena sidan måste nämligen ihågkom-
mas. att vid den ifrågavarande tidpunkten inom vissa grupper 
af arbetsställen konflikt pågått redan under flere månaders tid 
samt att där helt visst en hel del arbetare intagits i arbete 
i de lockoutades (eller strejkandes) ställe. Å andra sidan har 
redan i det föregående (s. 25) påpekats, att konflikten icke alle
städes tagit sin början ännu den 11 augusti, utan att 123 arbets
ställen angifvits hafva först under den därefter följande tiden 
blifvit direkt berörda af arbetsinställelsen. Det antal af arbets
inställelsen direkt berörda arbetare, som af dessa båda anled
ningar icke ingå i den för tiden omkring den 10 aug. beräk
nade siffran af 290,000, torde icke kunna anslås till mindre än 
10,000. Hela antalet under någon del af konflikten arbetslediga 
arbetare skulle alltså hafva uppgått till c:a 300,000. 

En beräkning af totala antalet arbetslediga vid olika tidpunkter 
af konflikten fr. o. m. storstrejkens början ger följande resultat: 

I anslutning till de nu gjorda beräkningarna torde vidare 
hela antalet anställda arbetare vid samtliga af konflikten berörda 
arbetsställen kunna med viss sannolikhet anslås till c:a 334,000, 
hvaraf c:a 184,000 i städer och köpingar samt c:a 150,000 på 
landsbygden. 

Med afseende å hela antalet berörda arbetsställen möter det 
stora svårigheter att angifva en approximativ siffra. Det är 
nämligen uppenbart, att man ej med ledning af det från blankett
materialet kända antalet arbetare per arbetsställe kan draga till

8 
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förlitliga slutsatser i detta afseende. Helt visst är det före
trädesvis smärre arbetsställen, som hafva undgått de lokala 
myndigheternas uppmärksamhet eller undandragit sig att besvara 
formulären. Till följd häraf kan endast förslagsvis beräknas, 
att hela antalet berörda arbetsställen torde hafva uppgått till 
8,000 å 9,000. 

Arbetsstyrkans förändringar i anledning af konflikten. Be
träffande hithörande spörsmål torde de ur blankettmaterialet 
erhållna, i det föregående omförmälda relativa talen vara till
lämpliga på hela den af konflikten direkt berörda arbetarstam
men. Vid en sådan beräkning finner man, att det beräknade 
antalet före konflikten anställda arbetare, c:a 334,000, skulle 
hafva den 11 okt. nedgått till c:a 297,000, af hvilka endast c:a 
269,000 varit före konflikten anställda på samma arbetsplatser. 
Af den ursprungliga arbetsstyrkan skulle sålunda c:a 65,000 af 
arbetsinställelsen direkt berörda arbetare ej hafva återfått sin 
förutvarande anställning. I stället för dessa hade antagits c:a 
28,000 nya arbetare; helt visst torde emellertid flertalet af dessa 
nyantagna arbetare hafva afgått från andra af konflikten berörda 
arbetsställen och således det höga afgångstalet delvis bero på 
omflyttning mellan de ifrågavarande arbetsställena. 

Härvid bör dock märkas, att konflikten ännu den 11 okt. 
ingalunda var afslutad på alla ställen, samt att nedgången i 
arbetarantal till stor del förklaras af denna omständighet. Under 
den följande tiden återtogs ytterligare arbetskraft, ofta i stor 
utsträckning, för att återvinna den tid, som gått förlorad genom 
konflikten. 

Arbetsgifvarnes ekonomiska förluster. Det har i det före
gående erinrats, att uppgifterna om arbetsgifvarnes förluster af 
åtskilliga skäl böra upptagas med försiktighet. Då emellertid 
för 3,666 arbetsställen bestämda siffror finnas, angifvande en 
sammanlagd förlust af mer än 20 mill. kr., då därutöfver 519 
arbetsgifvare förklarat sig hafva lidit förlust utan att närmare 
fixera beloppet, och då slutligen helt visst många af de i blan
kettmaterialet ej redovisade arbetsställena lidit likartade förluster, 
så torde man vara berättigad anslå de af konflikten direkt be
rörda företagens sammanlagda ekonomiska förlust i anledning af 
den stora konflikten till åtminstone 25 mill. kr. Det bör här 
endast erinras, att den osäkerhet inom näringslifvet, som genom 
arbetsinställelse a uppkom, samt den minskade konsumtionen och 
omsättningen otvifvelaktigt tillskyndade afsevärda förluster åt 
äfven en mängd affärsföretag (jämte deras intressenter), hvilka 
icke själfva voro direkt berörda af arbetsinställelse. 
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Förlusten af arbetsdagar. För beräknandet af arbetarnes 
förluster har det naturligtvis varit nödvändigt att undersöka 
hela antalet af deras under arbetsinställelsen förlorade arbets
dagar. För detta ändamål och för att därvid kunna erhålla 
närmare upplysningar om de förlorade arbetsdagarnas fördel
ning, hafva detaljerade beräkningar verkställts med ledning 
företrädesvis af tab. 7 samt den i del I, ss. 58°—59°, införda 
tab. A. Såsom kontroll har en annan beräkning utförts på 
grundval af tab. litt. CC, hvarvid erhölls ett resultat, som med 
endast en obetydlighet (c:a 10,000 arbetsdagar) afvek från det 
med den förstnämnda metoden erhållna. Vid sådant förhållande 
har det — på grund af hithörande uppgifters värde ej blott för 
spörsmålet om arbetarnes förluster utan öfver hufvud för ett 
bedömande af hela konfliktens omfattning och betydelse — 
ansetts lämpligt att här, i tab. litt. FF, publicera de beräknade 
talen för antalet förlorade arbetsdagar. Dessa hafva i tabellen 
fördelats efter näringsgrupper samt dels efter olika tidsperioder 
och dels efter lockouternas och storstrejkens resp. andelar i 
totalsumman. 

Det totala antalet förlorade arbetsdagar utgör enligt tabellen 
c:a 11,071,400. Häraf belöper sig på lockouterna 3,945,000 arbets
dagar eller 35.6 % samt på storstrejken 7,126,400 arbetsdagar eller 
64.4 %. Härvid bör märkas, att i antalet för lockouterna angifna 
dagar ingå samtliga förlorade arbetsdagar vid de arbetsställen, 
där lockout pågick — äfven under storstrejkens fortgång. 

Förlusten genom lockouten (eller lockouterna) var, som af 
tabellen synes, fördelad på endast sex näringsgrupper (gruppen 
grufdrift har ej upptagits här, emedan de dithörande arbetare, 
som berördes af lockouten, inbegrepos i den s. k. järnbruks
lockouten och ej kunnat afskiljas från öfriga af denna lockout 
berörda arbetare). Dessa grupper representera naturligen de af 
lockout drabbade industrierna, d. v. s. textilindustri, beklädnads
industri (herrkonfektion), trävaruindustri (sågverken), trämasse-
och pappersindustrien, malmförädlingsindustrien (järnbruken samt 
grufvorna, hvarom nyss nämnts) och byggnadsindustrien (väg- och 
vattenbyggnadsarbete). Jämföras siffrorna för dessa industriers 
förluster genom lockouterna med motsvarande strejksiffror, visar 
sig en betydande olikhet. För textilindustri, trävaruindustri och 
malmförädlingsindustri äro lockoutsiffrorna flerdubbelt större än 
strejksiffrorna, naturligen beroende därpå, att lockouterna inom 
dessa industrier voro så omfattande, att de endast föga kunde 
utvidgas genom storstrejken. Äfven trämasse- och pappers
industrien visar högre lockoutsiffra. De båda öfriga industri
grupperna berördes i långt mindre grad af lockouterna, hvilka 
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Tab. litt. FF. Genom lockouterna och 

Anm. De uppgifter rörande antalet genom lockouterna och storstrejken förlorade 
statistik E:3), åro i någon mån afvikande från de i ofvanstående tabell meddelade. Skil.j-
och dels dåri, att gränsen mellan storstrejken och den dårefter följande fortsatta striden 

1) Siffrorna för grufdriften hafva här ej kunnat skiljas från siffrorna för malmförädlings-
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storstrejken förlorade arbetsdagar. 

arbetsdagar, som ingå i publikationen »Arbetsinställelser i Sverige under år 1909> (Arbets-
aktigheterna bestå dels i att hela antalet på grund af olika beräkningar blifvit något olika 
i nyssnämnda publikation satts till den 6 sept, i denna tabell däremot till den 4 sept. 

industrien. 
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här endast gällde några till gruppen hörande mindre grenar. 
Dessa förhållanden belysas klarast af tabellens procentsiffror, 
som för de lockoutade arbetarne utgjorde inom textilindustrien 
91.4 %1), malmförädlingsindustrien 90.0 %, trävaruindustrien 
74.0 %, trämasse- och pappersindustrien 57.3 %, samt inom be
klädnads- och inom byggnadsindustrierna resp. 37.2 och 8.2 %. 

Byggnadsindustrien uppvisar det högsta sammanlagda an
talet förlorade arbetsdagar, nämligen ej mindre än 1,473,000. 
Detta stora antal beror naturligtvis på den betydliga arbetar
mängd, som berördes af konflikten. Åfven trävaruindustrien, 
som kommer närmast med 1,360,000 förlorade arbetsdagar, del
tog ju med ett stort antal arbetare. Den stora summan för malm
förädlingsindustrien däremot, 1,244,000 arbetsdagar, beror väsent
ligen på konfliktens långvarighet inom hithörande industrier. 

För vissa näringsgrupper synes däremot förlusten af arbets
dagar hafva varit helt ringa. Lägsta siffran har erhållits för 
gruppen sjötransport, uppgående till blott 14,200. 

I tab. litt. FF hafva de förlorade dagsverkena fördelats 
äfven på olika tidsperioder, omfattande dels tiden före stor
strejkens utbrott (d. v. s. »lockout-tiden»), dels själfva storstrejks
tiden och dels slutligen tiden efter »den rationella klyfningen» 
den 3 sept. Såsom framgår af tabellens slutsiffror, kommer blott 
en ringa del af de förlorade arbetsdagarna på »lockout-tiden», 
d. v. s. före den 4 augusti, enär ju de under någon längre tid 
berörda arbetarnes antal var jämförelsevis ringa. De förlorade 
dagarnas antal skulle hafva uppgått till endast 778,100 eller 
7.0 % af samtliga. Att siffran ej är högre, beror naturligtvis 
därpå, att de mest vidtomfattande lockouterna inträdde helt kort 
tid före storstrejkens utbrott, hvarigenom de förlorade dags
verkena ej hunno uppgå till så stor mängd. Redan för denna 
tidsperiod uppvisar tabellen förluster af dagsverken för alla 
näringsgrenar, ehuru lockout ju rådde inom blott några få. 
Delvis förklaras detta däraf, att storstrejken på flera ställen tog 
sin början något före den beslutade dagen, delvis ock däraf att 
arbetet mångenstädes af sympati för de utestängda nedlades 
redan samtidigt med lockouternas trädande i kraft. (I något 
fall kan också en rent lokal konflikt hafva tillkommit.) För
lustsiffrorna äro emellertid, såsom tabellen visar, helt obetyd
liga, med undantag för lockout-industrierna. 

På själfva storstrejkstiden faller naturligtvis hufvudparten af 
de förlorade arbetsdagarna, utgörande c:a 7,150,300 eller 64.6 % 

l) Härvid må anmärkas, att inom denna, såväl som andra lockout-industrier 
ej s i få (oorganiserade) arbetare nedlade arbetet samtidigt med lockoutens inträdande 
för att på så sätt visa sin solidaritet. I de här angifna siffrorna äro äfven dessa 
arbetare inräknade. 
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af samtliga. På tiden efter den rationella klyfningen belöper sig 
slutligen 28.4 % af hela antalet. Stridens olika varaktighet 
inom olika näringsgrupper framgår ganska tydligt af fördel
ningen på dessa tidsperioder. Den grafiska industrien, som 
endast helt obetydligt (0.8 %) berördes under tiden före stor
strejken, uppvisar under dennas lopp ett mycket högt procenttal, 
hvilket belyser det faktum, att konflikten vid tryckerierna o. dyl. 
anstalter var till största delen begränsad till denna tid; ej mindre 
än 87.9 % af alla förlorade arbetsdagar inom gruppen tillhörde 
storstrejkstiden. Härutinnan öfverträffas densamma, om än yt
terst obetydligt, endast af gruppen »handel och varulager», hvars 
motsvarande procenttal är 88.0. Äfven för flera andra närings
grupper kommer den vida öfvervägande hufvudmassan af för
lorade dagsverken på storstrejkstiden, så t. ex. för maskin- och 
skeppsbyggnadsindustri (81.5 %), närings- och njutningsämnes
industri (76.4 %) m. fl. Inom malmförädlingsindustrien åter om
fattar strejktiden blott c:a hälften, 50.9 %, af samtliga förlorade 
arbetsdagar, och nästan lika mycket eller 45.5 % faller på tiden 
efter strejkens afblåsning. Konflikten var ju här också mera 
långvarig än inom någon annan industri. 

Antalet förlorade arbetsdagar under den sista perioden sam
manhänger gifvetvis med konfliktens längd. Denna å sin sida 
beror dock ej alltid på förekomsten af fortfarande akut konflikt; 
i många fall var anledningen till långvarigheten den, att driften 
först småningom kunde upptagas, Jämförelsevis få arbetsdagar 
gingo efter strejkens afblåsning förlorade inom t. ex. grupperna 
handel och varulager (8.7 % af samtliga), grafisk industri (11.3 %) 
och beklädnadsindustri (13.9 %). Längre synes det däremot 
hafva dröjt, innan arbetsförhållandena fullt stadgats inom vissa 
andra näringsgrupper, för hvilka därför relativt många arbets
dagar gått förlorade under konfliktens senaste skede. Redan 
här ofvan har detta omnämnts om malmförädlingsindustrien, 
som i själfva verket visar det högsta (såväl absoluta som relativa) 
antalet förlorade dagsverken under nämnda tid, uppgående till 
565,700 dagar eller 45.5 % af samtliga inom denna närings
grupp förlorade. I öfrigt må här nämnas grupperna jordbruk 
o. dyl. med 45.3 %, »annan brytnings- och likn. industri» 
(d. v. s. sten-, kalkstensbrott, torf- och torfströfabriker m. fl.) 
med 43.4 %, samt jord- och stenindustri med 36.7 %. Inom den 
förstnämnda gruppen drog uppgörelsen långt ut på tiden (se 
härom del I, s. 129o samt bil. 22). 

Det betydliga antal förlorade arbetsdagar, som oaktadt de 
berörda arbetarnes minskning genom »den rationella klyfningen» 
kom på den stora konfliktens sista skede, visar tydligt, huru 
långvarig och seg striden i det hela var. 
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Fördelar man hela antalet förlörade arbetsdagar på samtliga 
de 300,000 arbetare, som under någon tid direkt berördes af 
konflikten, så finner man för hvarje arbetare ett medeltal förlorade 
arbetsdagar af 37 eller 11/3 månad. 

Arbetarnes ekonomiska förlust låter sig i hufvudsak rätt 
beräkna, då man känner de förlorade arbetsdagarnas hela antal, 
11,071,400, samt genomsnittsvärdet å ett dagsverke, 3.51 kr. 
Hela värdet af de genom den stora konflikten förlorade dags
verkena skulle således belöpa sig till 38,961,000 kronor eller 
i rundt tal 39 mitt. kronor. 

Den genomsnittliga förlusten för hvarje arbetare kan följ
aktligen beräknas till 130 kr. I verkligheten blef den emeller
tid för flertalet mindre, men för de öfriga i stället så mycket 
större.1) Viss ersättning beredde likväl de från organisatio
nerna erhållna understöden; härtill komma vidare de inkomster, 
som i icke så ringa utsträckning erhöllos genom tillfälliga 
arbeten af olika slag — åt andra än resp. arbetsgifvare. 

1) Det torde icke vara oberättigadt antaga, att de genom 1908 års kris samt 
1908 och 1909 års stora arbetsinställelser framkallade ekonomiska svårigheterna i sin 
mån medverkat till att siffrorna för den äktenskapliga fruktsamheten i Sverige under 
åren 1909 och 1910 äro exceptionellt låga. 



Tillägg II. 
Konfliktens direkta inverkan på Sveriges industriella 

produktion. 

I den föregående framställningen återfinnas på olika stäl
len uppgifter rörande den stora arbetskonfliktens ekonomiska 
påföljder för de af densamma direkt berörda arbetsgifvarne och 
arbetarne. Med hänsyn till konfliktens relativt utomordentligt 
stora omfattning och betydelse måste det gifvetvis vara ange
läget att, utöfver hvad redan skett i del I, s. 237o ff., i någon 
mån belysa dess allmänna inverkan på landets näringslif. Det 
kan emellertid ej komma i fråga att åvägabringa någon när
mare utredning af de många olika faktorer, som här samverka 
eller motverka hvarandra, för att af dem kunna draga någon 
bestämd slutsats om, huru mycket konflikten kan hafva slutligt 
kostat landet. Det behöfver med afseende härå endast erinras, 
att man icke genom några som helst kalkyler kan mäta bety
delsen af sådana ekonomiska faktorer som t. ex. sparsamhetens 
och arbetsintensitetens ökning efter konflikten för botande af dess 
skadliga inverkan å både arbetsgifvares och arbetares ekonomi; 
vidare spritförbudets verkningar, förskjutningen af de stridande 
organisationernas maktförhållanden och däraf härflytande in
verkningar på arbetsförhållandena o. s. v. Dessa och många 
andra spörsmål af den största vikt för landets ekonomiska för
hållanden och utveckling undandraga sig helt naturligt hvarje 
försök till beräknande. Icke desto mindre lärer det icke vara 
utan sitt intresse att på några områden, där den officiella sta
tistiken lämnar pålitliga stödjepunkter, framlägga material för 
ett bedömande af konfliktens direkta inverkan på landets eko
nomi. 

Ett sådant belysande af frågan genom statistiska uppgifter 
kan naturligtvis lättast utföras genom att vederbörande siffror 
för året 1909 jämföras med näst föregående års. Men för att 
vid en sådan jämförelse riktiga slutsatser skola kunna dragas, 
måste man kunna konstatera, i hvilket ungefärligt förhållande 
till hvarandra siffrorna skulle hafva stått, därest konflikten ej 
hade inträffat. Endast på sådant sätt framträder konfliktens 
inverkan oberoende af de andra faktorer, som bestämma de 
statistiska siffrornas storlek. 
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Det är ur denna synpunkt af vikt att främst konstatera, 
hurusom hela året 1908 inföll under den markerade depressions
period, som tog sin början under senare delen af år 1907. 
Lågkonjunkturen fortgick till de första månaderna af år 1909, 
då ett omslag inträffade, så att konjunkturerna å världsmark
naden sedermera under året befunno sig i ett visserligen lång
samt men säkert uppåtgående.1) I Sverige var utvecklingen 
alldeles likartad; under de första månaderna af året visade t. ex. 
såväl export som import lägre siffror än det föregående året, 
men från och med mars månad öfverstiger handelsomsättningens 
värde under år 1909 motsvarande siffror för år 1908 (med 
undantag endast för exporten under maj). Om man jämför 
resultaten för de 7 första månaderna af de båda åren, så be
finnes importen år 1909 hafva med 6.6 % och exporten med 
9.1 % öfverstigit motsvarande värden för år 1908.2) Häraf lik
som af ekonomiska data från utlandet kan med visshet dragas 
den slutsatsen, att konjunkturerna äfven i Sverige under år 
1909 åter begynte att stiga, samt att produkt ionen och om
sä t tn ingen skulle hafva under nämnda år kommit att 
uppvisa högre belopp än för år 1908, därest icke den 
s tora arbets instä l le lsen kommit s törande emellan. 

Då emellertid, såsom af efterföljande redogörelse framgår, 
den industriella produktionen under år 1909 kom att lämna 
mindre resultat än år 1908, så är detta förhållande således ute
slutande att tillskrifva den stora arbetsinställelsens störande in
verkan. 

Industrien uppvisar för år 1909 en genomgående tillbaka
gång i jämförelse med förhållandena under år 1908. Antalet 
arbetsställen minskades något, antalet arbetare, som år 1908 
utgjorde 295,392, sjönk till 289,205, d. v. s. med 6,187 
personer eller 2.09 %. Arbetarnes utförda dagsverken nedgingo 
med 10 % eller från 77.2 mill. till 70.1 mill., motsvarande år 
1908 i genomsnitt 261 dagsverken per arbetare men år 1909 
endast 242 dagsverken. Tillverkningsvärdet år 1908 utgjorde 
1,445.6 mill. kr. men år 1909 endast 1,387.3 mill. kr., hvilket 
innebär en minskning af 58.3 mill. kr. eller 4.03 %. Företagarnes 
(år 1909 taxerade) inkomst för år 1908 belöpte sig till 81.5 mill. 
kr., men den motsvarande (år 1910 taxerade) inkomsten för år 
1909 uppgick till blott 78.8 mill. kr. eller 3.3 % mindre än det 
föregående året. 

1) Jfr t. ex. Stockholms Handelskammares årsredogörelse för år 1909, s. 32 f. 
2) Del I, s. 2 3 7 ; jfr äfven s. 217 . 
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En anmärkningsvärd förändring i arbetsstyrkans samman
sättning kan äfven konstateras under år 1909. Under lång 
tid förut hade de manliga vuxna arbetarnes relativa antal sakta 
ökats, under det att de kvinnligas antal minskats. Nu inträdde 
emellertid ett bestämdt omslag, i det de manliga arbetarne, som 
år 1908 utgjorde 71.22 %, år 1909 gingo ned till 70.79 %. Då 
redan år 1910 åter någon höjning (till 70.93 %) visar sig i de 
manliga vuxna arbetarnes relativa antal, så framgår däraf tyd
ligt företeelsens samband med 1909 års stora arbetsinställelse. 
Uppenbarligen hade en del arbetsgifvare sökt och äfven i viss 
mån lyckats att med kvinnor ersätta en del af sin i konflikten 
invecklade manliga arbetskraft. När fredliga förhållanden åter 
inträdt under år 1910, började tydligen en del af de proviso
riskt intagna kvinnorna ersättas med män. 

Bland de olika industrigrupperna företer trävaruindustrien 
den i alla afseenden starkaste nedgången. Stor minskning i 
särskildt produktionsvärde företedde vidare maskin-, metall, 
textil- och stenindustrierna äfvensom de till närings- och njut
ningsämnesindustrien hörande margarinfabrikerna, kvarnarna, 
brännerierna, destilleringsverken och bryggerierna o. s. v. 

De hufvudsakliga förändringarna med afseende å dags
verkenas antal — hvilka äro särskildt ägnade att belysa arbets
inställelsens verkningar — framgå närmare af nedanstående 
tablå, hvari de större industrigrupperna specificerats. 

Antalet dagsverken,i medeltal per arbetare vid fabrikerna åren 1908 och 1909. 

Tablån angifver minskning öfver hela linjen af antalet 
dagsverken per arbetare med undantag endast för gruppen 
»hudar, skinn och hår». För gruppen »trävaror» uppgår minsk
ningen till 34 dagar, för »närings- och njutningsämnen» åter 
till blott 8 dagar. 



124 STATISTISK REDOGÖRELSE FÖR STORSTREJKEN M. M. 

Ännu märkbarare blir dock minskningen, om man tager 
hänsyn till vissa enskilda industrier. Synnerligt stor var ned
gången för sågverk och hyflerier, för hvilka genomsnittet sjun
kit från 229 dagsverken till 182 d. v. s. med 47 dagar. Textil
industrien visar i allmänhet stark minskning, främst jutespin
nerierna med 28 dagar. 

I skarp motsats till industriens återgång under år 1909 
står dess ovanligt starka framåtgående under år 1910. Sist
nämnda år uppvisar nämligen, i förhållande till det föregående, 
ökning af både fabrikernas och arbetarnes antal (resp. l.55 % 
och 4.48 %); tillverkningsvärdet stegrades med ej mindre än 
15.56 %, dagsverkenas antal med 13.74 %, och antalet dagsverken 
per arbetare gick nu upp till 264. Det förtjänar särskildt på
pekas, att det genomsnittliga tillverkningsvärdet per arbetare, 
som år 1908 utgjorde 4,893 kr. och år 1909 endast 4,797 kr., 
år 1910 ökades ända till 5,305 kr. Den starka stegring, som 
sålunda inträdde straxt efter konfliktens afslutande, ger ytter
mera stöd åt den ofvan uttalade uppfattningen, att det före
gående årets återgång i förhållande till år 1908 icke varit att 
tillskrifva det ekonomiska läget. 

Med afseende å handtverket och den därmed jämförliga 
mindre industrien föreligger icke tillräckligt statistiskt material 
för belysandet af den stora arbetsinställelsens ekonomiska verk
ningar. Måhända står dock med denna i samband, att under 
åren 1909 och 1910 ökningen af antalet handtverkare varit 
ovanligt stark och ungefär dubbelt så stor som ökningen af 
handtverksarbetarne. Detta förhållande synes nämligen bestyrka 
den iakttagelse, som kunnat göras, nämligen att under den stora 
arbetskonflikten handtverksarbetare i större antal än vanligt be
gagnade tillfället att börja själfständig yrkesutöfning för att 
därmed försörja sig i afvaktan på stridens afslutande. Om 
också många sedermera återgingo till arbetstagares ställning, 
så torde dock åtskilliga hafva fortsatt med sin själfständiga 
näringsverksamhet. Särskildt inom sådana yrken som bageri
yrket o. d., där konsumtionen måste oafbrutet tillgodoses, synas 
åtskilliga af de äldre, i konflikten invecklade arbetsställena hafva 
förlorat någon del af sin marknad till dylika begynnande yrkes
idkare, ofta arbetande ensamma eller med kvinnlig (ej organi
serad) arbetskraft. 

Byggnadsverksamheten — det industriella yrkesområde, som 
med hänsyn till produktionsvärde och arbetarantal säkerligen 
är det viktigaste — redovisas icke tillnärmelsevis fullständigt 
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i den officiella fabriks- och handtverksstatistiken. Emellertid 
kan den stora arbetsinställelsens inverkan på hithörande yrkes
grenar tydligt spåras i de uppgifter, som föreligga rörande bygg
nadsverksamheten i flertalet af rikets stadsliknande samhällen.1) 
I dessa blefvo under hvart och ett af åren 1904—1906 ny
byggda i medeltal 24 bostadsrum per 1,000 invånare, men år 
1907 sjönk siffran till 20 och år 1908 till endast 14. Den 
starka minskningen under sistnämnda år berodde dels på den 
allmänna ekonomiska depressionen, som särskildt hade infly
tande på byggnadsverksamheten, men dels och kanske mest på 
en under årets förra del pågående arbetstvist och stor arbets
konflikt inom yrket, hvarigenom produktionen afstannade och 
företagsamheten hämmades. Sedan denna konflikt under som
maren 1908 bilagts och aftalsförhållandena sedermera ordnats, 
hade man kunnat förvänta en synnerligen liflig byggnadsverk
samhet under år 1909. Men så kommo på våren de olika 
konfliktanledningarna, som oroade hela arbetsmarknaden, och 
därefter storstrejken, hvilken direkt berörde byggnadsyrkena. 
Häraf blef följden, att byggnadsverksamheten under år 1909 
stannade vid endast 12 nybygga bostadsrum per 1,000 inv., 
hvilket resultat understiger t. o. m. 1908 års siffror och represen
terar endast hälften af bostadsproduktionen under hvart och ett 
af åren 1906—1908. Det är utan vidare klart, att en så stark 
begränsning af arbetet måste hafva medfört mycket stora eko
nomiska svårigheter för de inom byggnadsyrkena verksamma 
arbetsgifvarne och arbetarne samt äfven i allmänhet försämrat 
bostadsförhållandena. Å andra sidan medförde naturligtvis be
gränsningen af tillgången på nya bostäder ekonomiska fördelar 
för det å bostadsmarknaden förut bundna kapitalet. 

Bergshandteringen blef proportionsvis hårdare än industrien 
drabbad af arbetsinställelsen, hvilken ju under sitt senare skede 
företrädesvis koncentrerades till några af bergshandteringens 
hufvudorter. Dennas hela produktionsvärde minskades från c:a 
145 mill. kr. år 1908 till c:a 115 mill. kr. år 1909 eller med 
20.7 %, och den (år 1910 taxerade) inkomsten för år 1909 un
dersteg inkomsten för nästföregående år med 3.6 mill. kr. eller 
23.7 %. Med afseende å viktigare grenar af bergsbruket mär
kes, att produktionen af järnmalm aftog med 17.6 %, nämligen 
från 4.7 mill. ton till 3.9 mill. ton samt tackjärnstillverkningen 
från 568,000 ton till 445,000 ton eller med 21.7 % o. s. v. 
Arbetarne, som år 1908 uppgingo till 31,754 med 8.8 mill. 
dagsverken, voro år 1909 endast 29,157 med 6.8 mill. dags-

1) »Meddelanden> 1911, s. 274 ff. 
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verken; arbetarantalets nedgång var således 8.2 %, dagsverke
nas minskning nådde ända till 22.5 %. Det genomsnittliga pro
duktionsvärdet per arbetare sjönk slutligen från 4,551 kr. till 
3,942 kr. eller med 609 kr. (13.4 %). 

Belysande för förhållandena är vidare, att tillverkningen 
af tackjärn per masugn minskades från 4,693 ton år 1908 till 
4,118 ton år 1909, samtidigt som masugnarnas medelblåsnings-
tid nedgick från 261 till 232 dagar. 

Hvad särskildt beträffar dagsverkenas antal inom olika 
grenar af bergshandtering, så utgjorde minskningen vid järn-
grufvorna 22.3%, vid andra malmgrufvor 38.7 %, vid stenkols-
grufvorna 19.6 %, vid fältspatsbrott och anrikningsverk 24.4 %, 
vid järnverken 21.1 % samt vid andra bergverk 30.8 %. 

Fördelas samtliga utgjorda dagsverken på hela antalet ar
betare, så erhålles ett genomsnittsantal af 276 dagsverken per 
arbetare år 1908 mot endast 232 dagsverken år 1909; den 
uppkomna skillnaden af 44 dagar, representerande en minskning 
af c:a 16 %, utvisar klart, huru kraftigt arbetsinställelsen ver
kade inom hela bergshandteringen. Huru förhållandena i detta 
afseende ställde sig inom olika slag af bergverk, framgår af 
nedanstående tablå. 

Antalet dagsverken i medeltal per arbetare vid bergverken åren 1908 och 1909. 

Det torde böra tilläggas, att inom bergshandteringen, lik
som den egentliga industrien, nedgången under år 1909 efter
följdes af ett starkt uppsving under år 1910. Så t. ex. ökades 
järnmalmsproduktionen med 42.9 % utöfver 1909 års resultat 
och tackjärnstillverkningen med 35.8 %, hvarjämte antalet dags
verken per arbetare steg upp till 276; arbetarantalet ökades 
däremot föga. 



Tillägg III. 

Konfliktens inverkan på de kollektiva aftalens 
förekomst. 

Å sid. 70 ff. i det föregående har konstaterats, att vid åtskil
liga arbetsplatser förändringar med afseende å formen för ar-
betarnes anställning inträdt efter den stora arbetsinställelsen. 
Det framhålles vidare, hurusom i flertalet sådana fall förändrin
gen torde hafva bestått i, att man upphört använda kollektivaftal. 
Det för belysandet af frågan om konfliktens betydelse viktiga 
spörsmålet om dess inverkan på kollektivaftalens förekomst har 
upptagits till ingående behandling i den arbetsstatistiska publi
kationen om »Kollektivaftal i Sverige, träffade under år 1909»l), 
ur hvilken nedanstående uppgifter hämtats. 

Tab. litt. GG utvisar, att vid 1909 års början voro gällande 
2,365 kollektivaftal med däraf berörda c:a 11,300 arbetsgifvare 
och 318,190 arbetare. Vid redogörelseårets slut åter hade an
talet i kraft varande kollektivaftal nedgått till 1,765 med dä ra f 
b e r ö r d a c:a 8,800 a r b e t s g i f v a r e och 245,539 a rbe t a r e . 2 ) 
Minskningen i kollektivaftalsbeståndet utgör följaktligen under 
året 600 aftal med däraf berörda 72,651 arbetare. Tages där
jämte hänsyn till, att af de under år 1909 träffade och vid samma 
års slut gällande kollektivaftalen 116 med 13,992 arbetare af-
sågo sådana arbetsplatser, som dittills saknat kollektivaftal, 
befinnes antalet af de kollektivaftal, hvilka under redogörelse
året upphört utan att ersättas af nya, utgöra icke mindre än 
716 med 86,643 a r b e t a r e . 

Tillbakagången är, såsom redan förut antydts, i det öfver-
vägande antalet fall att tillskrifva den under redogörelseåret 
inträffade storstrejken, vare sig aftalets upphörande ansetts vara 
en direkt följd af arbetarnes deltagande i arbetsinställelsen, 
eller att samma verkan inträdt som följd af den i aftalet 
deltagande arbetarorganisationens upplösning efter storstrejken. 

1) Arbetsstatistik F: 2. Jfr »Sociala Meddelanden» 1912, s. 285 ff. 
2) De i texten angifna siffrorna för arbetsgifvarantalet hafva erhållits genom 

frånräknande af en del arbetsgifvare, som dubbelräknats i tabellen. 
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Tab. litt. GG. Kollektivaftalens utbredning1) vid början och slutet 
af år 1909. 

1) I denna tabell har icke inräknats antalet arbetsgifvare och arbetare, som 
endast tråffat generella aftal, afsedda att läggas till grund för kompletterande lo
kala aftal. Tabellen upptager sålunda endast arbetsgifvare och arbetare, som berö
ras af fullständiga aftalsuppgörelser. 



KONFLIKTENS INVERKAN PÅ SVERIGES INDUSTRIELLA PRODUKTION. 129 

Af tabellen framgår äfven, i hvilken utsträckning de olika 
näringsgrupperna drabbats af nedgången. I fråga om antalet 
aftalsberörda arbetare framstår byggnadsindustrien med den, 
absolut taget, största minskningen, därefter trävaruindustri och 
landtransport. En afsevärd tillbakagång är äfven att anteckna 
för grafisk industri — inom hvilken storstrejken medförde riks
aftalets häfvande1) — textilindustri, metallindustri, närings- och 
njutningsämnesindustri, trämasse- och pappersindustri, allmänna 
arbeten, beklädnadsindustri samt jord- och stenindustri. En, 
absolut taget, mindre betydande, men, relativt sedt, högst af
sevärd minskning i här nämnda afseende är slutligen att finna 
inom handel och varulager samt sjötransport. 

Däremot förete grupperna skogsbruk samt maskin- och 
skeppsbyggnadsindustri hvar för sig en ganska betydande ök
ning i antalet aftalsberörda arbetare. Inom den förra gruppen 
är ökningen uteslutande att tillskrifva ett enda, mycket om
fattande aftal (6,000 arbetare), som under redogörelseåret träf
fats; inom den senare gruppen beror ökningen väsentligen 
därpå, att siffran för antalet under riksaftalet hörande arbetare 
på grund af inkomna upplysningar ansetts böra höjas från 
27,000 till 30,000. Inom de bägge sistnämnda grupperna lik
som inom samtliga andra grupper utom grufdrift har för öfrigt 
antalet gällande aftal under redogörelseåret nedgått. 

1) Sådant träffades emellertid änyo under loppet af år 1910. 
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Résumé. 

Afin d'obtenir les matériaux nécessaires pour une étude statistique 
plus approfondie sur les grands conflits du travail de 1909, des question
naires spéciaux furent envoyés dans l'automne de cette même année, par 
l'intermédiaire des autorités locales, aux patrons intéressés dans les conflits. 
Quoiqu'on n'ait pas pu les atteindre tous, et qu'un certain nombre d'entre 
eux n'aient pas voulu ou pas pu répondre aux questions posées, on a 
néanmoins reçu des renseignements assez complets sur 6,983 lieux de 
travail, où, avant la grève, étaient employés en tout 305,771 ouvriers. 
A l'aide de ces renseignements on a pu établir des statistiques dont les 
principaux résultats sont reproduits ci-dessous sous une forme abrégée. 

Étendue de l'enquête. Des 6,983 lieux de travail compris dans notre 
enquête, 5,541, ou 79.8 %, se trouvaient dans les villes, et 1,442, ou 20.7 %, 
à la campagne. Le nombre des ouvriers dans les villes était de 168,180, 
ou 55 %, et, à la campagne, de 137,591, ou 45 % du chiffre total qui était: 
305,771. La moyenne des ouvriers par lieu de travail fut, dans les villes, 
de 30, mais, à la campagne, de 95, ce qui montre que, dans les villes, la 
grève atteignit à la fois des lieux de travail très importants et d'autres 
de moindre importance, tandisque, à la campagne, elle atteignit principale
ment les plus importants. La moyenne des ouvriers par lieu de travail, 
tant à la campagne que dans les villes, s'éleva à 44. Rien que pour la. 
ville de Stockholm, on a compté 1,328 lieux de travail (19 %) aveo-45,547 
ouvriers (15 %). Après cela, la grève prit surtout de l'extension dans la 
partie la plus méridionale du pays où les organisations ouvrières s'étaient 
particulièrement développées, et aussi dans les centres des industries du 
fer et du bois dans la Suède du centre et du nord. 

Développement du conflit. En ce qui concerne la date de la cessation 
du travail dans les différents endroits, on a reçu de 6,815 patrons les 
renseignements ci-dessous : 



131 

Si l'on groupe ces chiffres, on voit qu'avant la grande greve le travail 
avait cessé dans 575 lieux de travail, ou 8.5%; le jour méme ou commenca 
la greve, le 4 aout, il cessa dans 5,352 lieux de travail, ou 78.5 %, et, 
pendant la période suivante, dans 837, ou 12.3 % (pour 51 lieux de travail, 
on a indiqué plusieurs dates). 

Nombre des ouvriers qui travaillaient et de ceux qui ne 

travaillaient pas a différentes dates. 

Le 2 aout, les lock-out privérent de travail 70,583 ouvriers, soit 23.1 
% de la totalité des ouvriers comptés dans notre enquéte; le jour ou éclata 
la greve, le 4 aout, les chiffres s'élevérent immédiatement å 244,819 ou 
80.l %. Pendant les jours suivants, un certain nombre d'ouvriers vinrent 
encore grossir 1'armée des grévistes, en sorte que, le 11 aout, il n'y en 
eut pas moins de 86.7 % en état de chömage. A partir de ce moment les 
chiffres commencérent å baisser lentement jusqu' au debut de septembre 
out, la greve ayant pris fin, le retour au travail' s'effectua rapidement. 
Mais, comme la lutte continuait dans les industries atteintes par les lock
out et que les ouvriers cherchaient å entraver la reprise du travail dans 
les mines et les forges, il y avait, le 11 octobre, encore 33,955 chömeurs, 
soit 11.1 %. 

De quelques circonstances en rapport avec le conflit. La grande 
greve n'ayant pas été provoquée par des conflits dans les différents lieux de 
travail, mais étant une manifestation en réponse aux lock-out des patrons, 
les ouvriers tentérent en bien des endroits de s'entendre avec leurs patrons 
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respectifs pour cesser le travail le 4 aout. Des 6,233 patrons qui ont 
fourni les renseignements demandés å ce sujet, 2,106, ou 33.8 %, ont 
déclaré qu'il y avait en en effet entente ä Vamiable au sujet de la cessation 
du travail. Il va de soi que les patrons ne devaient pas aceepter volontiers 
une semblable convention; en réalité, cela se bornait åceci: les deux parties 
reconnaissant que la suspension du travail était inévitable, se mettaient 
d'accord sur la date. 

En ce qui concerne la question de savoir si la greve générale a 
entralné des ruptures de contrat collectif, on a également demandé 1'opinion 
des patrons. Sur 6,382 réponses, il y en eut 1,480 affirmatives, soit 23.2 %. 
Spéeialement dans les industries de rimprimerie et de la boulangerie ou 
les contrats collectifs conclus pour tout le pays interdisaient toute cessation 
du travail pendant la durée des contrats, les ouvriers n'avaient pas craint 
de méconnaitre leurs engagements. 

On a pu constater une diminution du nombre des ouvriers a la suite du 
conflit dans 6,459 lieux de travail ou étaient employés précédemment 290,498 
ouvriers. Au 11 octobre, il n'y en avait que 233,601, ou 80.4 %, qui avaient 
été réintégrés. Comme, en outre, 24,624 nouveaux avaient été embauchés, 
le nombre total des ouvriers au travail s'élevait donc, le 11 octobre, å 
258,225, ce qui représentait 90.5 % de la totalité des ouvriers employés 
avant le conflit. Toutefois un grand nombre de ceux qui avaient perdu 
leur ancienne place, ont du trouver du travail ailleurs et étre comptés lå 
parmi les nouveaux. 

Des changements dans les conditions de travail å la suite de la greve 
semblent s'étre produits surtout lå ou les ouvriers avaient rompu les contrats 
collectifs; 5,935 patrons ont répondu sur cette question des changements 
au point de vue de la forme des engagements, et 718, ou 12.1 %, ont donné 
une réponse affirmative. Dans la plupart de ces cas, on avait då renoncer 
aux contrats collectifs. Sur 5,949 patrons, 302 (5.1 %) ont signalé des 
changements dans les salaires. Quant a d'autres modifications dans les conditions 
de travail, on n'en a constaté que dans 128 cas (2.8 %) sur 5,571 réponses. 
Les patrons n'ont donc pas proftté de Toccasion pour exercer des représailles 
au point de vue économique; ils ont préféré prendre des mesures d'un 
caractére plus strictement legal. 

Questions relatives aux organisations syndicales. Des 6,859 patrons 
qui ont répondu au sujet de leur adhésion aux organisationspatronales, 3,447 
ou 50.8 %, ont donné une réponse affirmative. Ils employaient 215,467 
ouvriers, soit 70.5 % des ouvriers compris dans 1'enquéte. 

En ce qui concerne la proportion des ouvriers en place affiliés ä des 
organisations ouvrieres, on a obteou des renseignements de 5,380 patrons 
employant 213,619 ouvriers. De ceux-ci il y en avait 57.8 % qui étaient 
syndiqués au debut du conflit; mais, å la fin de la crise, parmi les ouvriers 
ayant du travail, il n'y en avait plus que 51.4 % qui étaient membres 
d'organisations ouvrieres. La proportion des syndiqués était un peu plus 
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grande dans les villes qu'å la campagne; mais ici et lå la diminution fut 
å peu prés la méme. Il faut noter que l'adhésion des ouvriers aux orga
nisations syndicales diminna davantage par la suite sous l'effet des consé-
quences du conflit. 

Pertes économiques. On ne peut naturellement pas avoir des donnés 
complétes sur la question des pertes d'argent que la greve générale a fait 
subir aux patrons et aux ouvriers directement intéressés. Panni les patrons, 
4,182, ou 59.9 %, ont signalé des pertes causées par l'arrét ou le ralentis-
sement des affaires pendant la crise (diminution de bénéfices nets sur les 
ventes, pertes d'intéréts de fonds placés etc.). Des chiffres precis ont été 
indiqués par 3,663 patrons, savoir un total de 20,311,954 couronnes 1), 
dont la moitié environ pour la campagne, et la moitié pour les villes. La 
moyenne des pertes par lieu de travail se serait élevée dans les villes k 
3,355 couronnes, mais, å la campagne, å 14,210 couronnes. Pour la ville 
de Stockholm, on a indiqué le chiffre de 3 millions 1/2 de couronnes, soit 
17.3 % du total general. 

Les pertes subies par les ouvriers peuvent étre évaluées grace aux 
renseignements obtenus sur le nombre et la valeur des journées de travail 
perdues pour eux. Pour 6,611 lieux de travail, on a compté ainsi 10,074,107 
journées, pendant lesquelles les ouvriers ont été privés de leur salaire, 
soit 4,542,515 journées pour 5,238 lieux de travail dans les villes, et 
5,531,592 journées pour 1,373 lieux de travail a la campagne. La moyenne 
par lieu de travail fut donc pour tout le pays de 1,524; dans les villes, la 
moyenne ne fut que de 867, mais, å la campagne, elle s'éleva å 4,029. 
Ce chiffre élevé s'explique par le fait que le conflit å la campagne atteignit 
des lieux de travail plus importants et aussi dura plus longtemps. 

Moyenne des salaires par jonrnée de travail dans différents 

groupes d'industriés. 
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Pour tons les ouvriers compris dans le tableau ci-dessus, le salaire 
moyen par jour s'élevait å 3 cour. 51; pour les ouvriers des villes seulement, 
la moyenne était de 3 cour. 56, et, pour ceux de la campagne, de 3 cour. 
47. II y avait d'assez grandes différences entré les chiffres des salaires 
dans les diverses industries; les salaires peu élevés se rencontraient surtout 
dans les industries employant la main d'o3uvre feminine dans une grande 
proportion. 

A l'aide des renseignements fournis par les patrons et aussi grace å 
d'autres documents, on a pu établir des calculs approximatifs permettant de 
juger de l étendue reelle du conflit. D aprés ces calculs, le conflit aurait 
atteint de 8,000 å 9,000 Lieux de travail avec en tout 334,000 ouvriers 
environ. De ceux-ci, il y en eut å peu prés 300,000 sans travail pendant 
une certaine partie du conflit; le nombre le plus élevé des ouvriers qui au 
méme moment se trouvérent sans travail (vers le 11 aout) fut de 290,000 
environ. 

Le total des pertes subies par les patrons est évalué å 25 millions de 
couronnes au moins. Les journées de travail perdues par les ouvriers ont 
du étre au nombre de 11,071,000, savoir: 778,000 avant le 4 aout, 7,150,000 
pendant la période du 4 aout au 3 septembre, et 3,143,000 pour la période 
suivante. Le temps de travail perdu par suite des lock-out doit étre estimé 
å 3,945,000 journées (35'6 %), et le temps perdu par suite de la greve å 
7,126,000 journées (64.4 %). Si l'on répartit ces journées entré les 300,000 
ouvriers, la moyenne des journées de travail perdues par ouvrier se trouve 
étre de 37, c. a. d. 1 mois 1/3. La valeur moyenne de la journée de travail 
étant de 3 cour. 51, la perte subie par chaque ouvrier fut de 130 couronnes, 
ou, pour l'énsemble des ouvriers, de 39 millions de couronnes. 
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En ce qui concerne l influence du conflit sur la production industrielle, 
les statistiques officielles fournissent des renseignements probants. Bien 
que les conjonctures pendant la premiére moitié de 1909 se fussent montrées 
plus favorables que pendant l'année 1908, la production industrielle pour-
tant prit moms d'extension. Le nombre des ouvriers de l'industrie 
proprement dite diminua en 1909 de 2%; le nombre des journées de 
travail de 10 %, et la valeur de la production de 4 %. L'industrie du 
båtiment, non comprise dans la statistique de 1'industrie, avait fourni, en 
1904—1906, en moyenne 24 chambres par 1,000 habitants; en 1907, 20 
chambres; en 1908 (par suite des conflits du travail) 14 chambres; mais, en 
1909, elle ne put fournir plus de 12 chambres par 1,000 habitants. 

L' exploitAtion des mines fut proportionellement plus atteinte que 
1'industrie, puisque le nombre des ouvriers diminua de 8.2 %, celui des 
journées de travail de 22.5 %, et la valeur de la production de 20.7 %. 

D'une publication spéciale concernant les contrats collectifs en Suéde 
en 1909, on peut tirer quelques renseignements montrant l influence du conflit 
sur la fréquence des contrats collectifs. Au début de 1909 il y avait 2,365 
contrats de ce genre, engageant environ 11,300 patrons et 318,000 ouvriers. 
A la fin de l'année, le nombre des contrats collectifs en vigueur était 
descendu å 1,765 par lesquels étaient liés environ 8,800 patrons et 254,000 
ouvriers. Si l'on considére en outre que, parmi les contrats conclus dans 
le cours de l'année, il y en eut 116, pour 14,000 ouvriers, s'appliquant å des 
lieux de travail ou jusqu'ici il n'y avait pas eu de contrats collectifs, on 
voit qu'au moins 716 contrats, pour 87,000 ouvriers, prirent fin dans le 
cours de l'année sans étre renouvelés. Cest å la greve seule qu'il faut 
attribuer cette diminution. 
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Tab. 1. Tiden för arbets-
Fördelning 



TABELLER. 137 

inställelsens början. 
på län. 
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Tab. 2. Tiden för arbets-
Fördelning på 



TABELLER. 139 

inställelsens början. 
näringsgrupper. 
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Tab. 3. Antalet arbetande 
Fördelning 
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vid olika tidpunkter. (Forts.) 
på län. 
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Tab. 3. (Forts.) Antalet arbetande 
Fördelning 
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vid olika tidpunkter. 
på län. 



144 STATISTISK REDOGÖRELSE FÖR STORSTREJKEN M. M. 

Tab. 4. Antalet arbetande 
Fördelning på 
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vid olika tidpunkter. (Forts.) 
näringsgrenar. 

10 
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Tab. 4. (Forts.) Antalet arbetande 

Fördelning på 
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vid olika tidpunkter. (Forts.) 

näringsgrenar. 
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Tab. 4. (Forts.) Antalet arbetande 

Fördelning på 
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vid olika tidpunkter. (Forts.) 

näringsgrenar. 
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Tab. 4. (Forts.) Antalet arbetande 
Fördelning på 
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vid olika tidpunkter, (Forts.) 
näringsgrenar. 
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Tab. 4. (Forts.) Antalet arbetande 
Fördelning på 
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vid olika tidpunkter. (Forts.) 
näringsgrenar. 
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Tab. 4. (Forts.) Antalet arbetande 
Fördelning på 
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vid olika tidpunkter. (Forts.) 
näringsgrenar. 
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Tab. 4. (Forts.) Antalet arbetande 
Fördelning på 
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vid olika tidpunkter. (Forts.) 
näringsgrenar. 
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Tab. 4. (Forts.) Antalet arbetande 
Fördelning på 



TABELLER. 159 

vid olika tidpunkter, 
näringsgrenar. 
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Tab. 5. Antalet arbetande 
Fördelning på 
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i % vid olika tidpunkter. (Forts.) 
näringsgrenar. 
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Tab. 5. (Forts.) Antalet arbetande 
Fördelning på 
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i % vid olika tidpunkter. (Forts.) 
näringsgrenar. 
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Tab. 5. (Forts.) Antalet arbetande 
Fördelning på 
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i % vid olika tidpunkter. (Forts.) 
näringsgrenar. 
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Tab. 5. (Forts.) Antalet arbetande 
Fördelning på 
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i % vid olika tidpunkter. (Forts.) 
näringsgrenar. 
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Tab. 5. (Forts.) Antalet arbetande 
Fördelning på 



TABELLER. 169 

i % vid olika tidpunkter. (Forts.) 
näringsgrenar. 
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Tab. 5. (Forts.) Antalet arbetande 
Fördelning på 
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i % vid olika tidpunkter. (Forts.) 
näringsgrenar. 
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Tab. 5. (Forts.) Antalet arbetande 
Fördelning på 
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i % vid olika tidpunkter. (Forts.) 
näringsgrenar. 
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Tab. 5. (Forts.) Antalet arbetande 
Fördelning på 
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i % vid olika tidpunkter, 
näringsgrenar. 
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Tab. 6. Antalet arbetslediga vid 
Beräknadt med 

1) Tabellen upptager för vissa dagar en del tal, försedda med minustecken. Dessa 
d. v. s. att på ifrågavarande arbetsställen arbetsinställelse då ej förekommit, utan ett nå-
skillnaden mellan antalet arbetare före konflikten samt antalet under den följande tiden 



TABELLER. 177 

olika tidpunkter. Fördelning på län. 
ledning af tab. 3.1) 

utmärka, att vid resp. tidpunkter antalet arbetande varit högre än före konfliktens början, 
got ökadt antal arbetare varit i arbete. När antalet arbetslediga sålunda beräknats såsom 
arbetande, har följaktligen ett negativt tal uppkommit. (Jfr s. 34 noten). 
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Tab. 7. Antalet arbetslediga vid olika tid-
Beräknadt med 

1) Jfr noten å. s. 34. 
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punkter. Fördelning på näringsgrupper. 
ledning af tab. 4.1) 
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Tab. 8. Arbetsinställelsens omfattning 

1) Uppgifterna i denna kolumn hafva erhållits därigenom, att för hvarje arbetsställe tagits 
det lägsta antal arbetande, som för någon dag uppgifyits. Uppgifterna kunna sålunda afse olika 
dagar; resp. data återfinnas i sista kolumnen. Jfr. texten sid. 32 f. 
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inom olika kommuner m. m. (Forts.) 

1) Uppgiften afser arbetsföretag, berörande flera socknar. 
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Tab. 8. (Forts.) Arbetsinställelsens omfattning 



TABELLER. 183 

inom olika kommuner m. m. (Forts.) 

1) Jfr. anm. å sid. 181. 
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Tab. 8. (Forts.) Arbetsinställelsens omfattning 

1) Jfr. anm. å sid. 181. 
2) Uppgiften afser arbetsföretag, berörande flera län. 
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inom olika kommuner m. m. (Forts.) 

1) Jfr. anm. å sid. 181. 
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Tab. 8. (Forts.) Arbetsinställelsens omfattning 

1) Jfr. anm. å sid. 181. 
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inom olika kommuner m. m. (Forts.) 

1) Jfr. anm. å sid. 181. 
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Tab. 8. (Forts.) Arbetsinställelsens omfattning 



TABELLER. 189 

inom olika kommuner m. m. (Forts.) 
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Tab. 8. (Forts.) Arbetsinställelsens omfattning 

1) Jfr. anm. å sid. 181. 



TABELLER. 191 

inom olika kommuner m. m. (Forts.) 

1) Jfr. anm. å sid. 181. 



192 STATISTISK REDOGÖRELSE FÖR STORSTREJKEN M. M. 

Tab. 8. (Forts.) Arbetsinställelsens omfattning 

1) Jfr. anm. å sid. 181. 



TABELLER. 193 

inom olika kommuner m. m. (Forts.) 

1) Jfr. anm. å sid 181. 
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Tab. 8. (Forts) Arbetsinställelsens omfattning 

1) Jfr. anm. å sid. 181. 
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inom olika kommuner m. m. (Forts.) 
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Tab. 8. (Forts.) Arbetsinställelsens omfattning 

1) Jfr. anm. å sid. 181. 
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inom olika kommuner m. m. (Forts.) 

1) Jfr. anm. å sid. 181. 
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Tab. 8. (Forts) Arbetsinställelsens omfattning 

1) Jfr. anm. å sid. 181. 
2) Jfr. anm. 2 å sid. 184. 
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inom olika kommuner m. m. (Forts.) 

1) Jfr. anm. å sid. 181. 
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Tab. 8. (Forts.) Arbetsinställelsens omfattning inom olika 
kommuner m. m. 
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Tab. 9. Anställningsförhållanden efter konflikten. (Forts.) 
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Tab. 9. (Forts.) Anställningsförhållanden efter konflikten. (Forts.) 
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Tab. 9. (Forts.) Anställningsförhållanden efter konflikten. (Forts.) 
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Tab. 9. (Forts.) Anställningsförhållanden efter konflikten. 
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Tab. 10. Arbetarnes omsättning i samband med 
konflikten. (Forts.) 
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Tab. 10. (Forts.) Arbetarnas omsättning i samband med 
konflikten. (Forts.) 
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Tab. 10. (Forts.) Arbetarnes omsättning i samband med 
konflikten. (Forts.) 
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Tab. 10. (Forts.) Arbetarnes omsättning i samband med 
konflikten. 
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Tab. 11. Förändringar i arbetsvillkoren. (Forts.) 

Fördelning på län. 
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Tab. 12. (Forts.) Förändringar i arbetsvillkoren. 

Fördelning på näringsgrupper. 
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Tab. 13. Arbetsgifvarnes organisationsförhållanden. (Forts.) 
A. Fördelning på län. 
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Tab. 13. (Forts.) Arbetsgifvarnes organisationsförhållanden. 

B. (Forts.) Fördelning på näringsgrenar. 
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Tab. 14. Arbetarnes organisationsförhållanden. 
Fördelning på län. 
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Tab. 15. Arbetarnes organisationsförhållanden. (Forts.) 
Fördelning på näringsgrenar. 
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Tab. 15. (Forts). Arbetarnas organisationsförhållanden. (Forts.) 

Fördelning på näringsgrenar. 



216 STATISTISK REDOGÖRELSE FÖR STORSTREJKEN M. M. 

Tab. 15. (Forts.) Arbetarnes organisationsförhållanden. (Forts.) 

Fördelning på näringsgrenar. 
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Tab. 15. (Forts.) Arbetarnes organisationsförhållanden. (Forts.) 

Fördelning på näringsgrenar. 



218 STATISTISK REDOGÖRELSE FÖR STORSTREJKEN M. M. 

Tab. 15. (Forts.) Arbetarnas organisationsförhållanden. (Forts.) 

Fördelning på näringsgrenar. 
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Tab. 15. (Forts.) Arbetarnas organisationsförhållanden. (Forts.) 

Fördelning på näringsgrenar. 



220 STATISTISK REDOGÖRELSE FÖR STORSTREJKEN M. M. 

Tab. 15. (Forts:) Arbetarnes organisationsförhållanden. (Forts.) 

Fördelning på näringsgrenar. 
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Tab. 15. (Forts.) Arbetarnes organisationsförhållanden. 

Fördelning på näringsgrenar. 



222 

Bilagor. 
Bil. 1. 

Till 

Kungl. Maj:ts befallningshafvande i län. 

I syfte att för Edert län erhålla en såvidt möjligt noggrann och 
fullständig kännedom om den stora arbetsinställelsen under innevarande 
år (lockout och storstrejk) får jag härmed anmoda Eder 

a) att från samtliga af arbetsinställelsen omedelbart berörda arbets
företag inhämta uppgifter med användande af för ändamålet särskild t afsedda, 
samtidigt härmed öfversända frågeformulär; 

b) att från lokala organisationer eller lämpliga representanter för 
öfriga, af arbetsinställelsens ekonomiska verkningar afsevärdt berörda yrkes
grenar införskaffa upplysningar rörande de spörsmål, som afses i det nyss
nämnda frågeformulärets punkter 15 och 16 (eventuellt med användande 
af exemplar af formuläret); 

c) att särskildt infordra redogörelser för arbetsförhållandena under 
konflikten vid arbetsföretag af offentlig karaktär (statens och kommuners 
arbeten, kommunikationers drift, tidningar o. d.); 

d) att undersöka, i hvad mån inbetalningen af skatt, hyresmedel o. d. 
kan hafva påverkats af arbetsinställelsen; 

e) att från ortsmyndigheter och anstalter för fattigvård och väl
görenhet, pantbanker o. d. begära uttalanden öfver konfliktens hittillsvarande 
och väntade påföljder inom dess verksamhetsområde; 

f) att verkställa utredning ej mindre om de för allmän ordnings 
vidmakthållande vidtagna administrativa och därmed jämförliga åtgärder, 
såsom fridlysning af arbetsplatser o. d., förordnande af extra polismän, 
utsträckt tjänstgöring i öfrigt för polismakten, förbud mot eller begräns
ning af distributionen af spirituösa drycker, förekomsten af s. k. borgerliga 
skyddskårer samt af ordningsmän bland arbetarne o. s. v. än äfven om det 
ökade arbete, som genom dylika åtgärder ålagts vederbörande myndigheter 
(t. ex. ökad expedition af skrifvelser och telegram hos länsstyrelsen) samt 
därmed förenade kostnader för det allmänna; 

g) att inhämta upplysningar rörande för den allmänna ordningens 
vidmakthållande vidtagna militära åtgärder; 

h) att verkställa undersökning rörande i hvad mån i samband med 
konflikten kränkande af personlig frihet eller säkerhet förekommit, skade-
görelse skett å egendom eller i öfrigt den allmänna ordningen blifvit störd 
samt huruvida i anledning häraf åtal följt och straff ådömts; 

i) att införskaffa redogörelser för de lokala strejkutskottens organisation 
och verksamhet äfvensom exemplar af därvid använda cirkulär, tillkänna-
gifvanden o. d.; samt 
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k) att slutligen taga kännedom om hvad i öfrigt kan tjäna till be
lysande af konflikten och dess verkningar inom länet. 

Med af seende å de här of van under mom. c—e omhandlade uppgifter 
torde särskild vikt läggas därvid att, i den mån så ske kan, de genom 
konflikten inträdda förändringar åskådliggöras genom jämförelse med för
hållandena före dess utbrott eller under motsvarande tidpunkt (augusti 
månad) föregående år. 

Senast den 15 nästkommande november böra de från vederbörande 
arbetsföretag inkommande formulären insändas äfvensom resultaten af de 
här ofvan omförmälda utredningar meddelas till Kungl. Maj:ts och rikets 
kommerskollegium, som af Kungl. Maj:t anbefallts att utarbeta en full
ständig redogörelse för den stora arbetskonflikten och i samband därmed 
stående spörsmål äfvensom bemyndigats att från vederbörande inhämta de 
upplysningar i ämnet, kollegium kan finna erforderliga. Stockholm den 
11 oktober 1909. 

HUGO HAMILTON. 

/wilh. F. Schalén. 
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Bil. 2. 

KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM. 

AFDELNINGEN 

ARBETSSTATISTIK. 

Storstrejksformulär 1. 

Uppgifter rörande Storstrejken (och lockouten) 1909 vid 
(Arbetsföretagets namn) 

i (stad, köping, municipalsamhälle eller socken) 

län, afgifna den 1909 af 

OBS. Före formulärets ifyllande torde P. M. å sista sidan noggrant genomläsas. 

3. Af samtliga den 24 juli 1909 arbetande (hvaraf män och kvinnor) 
(antalet?) (antalet?) (antalet?) 

voro tillsammans (hvaraf män och kvinnor) medlemmar af 
(antalet?) (antalet?) (antalet?) 

fackliga arbetareorganisationer. 

Af samtliga den 11 oktober 1909 arbetande (hvaraf män och kvinnor) 
(antalet?) (antalet?) (antalet?) 

voro tillsammans (hvaraf män och kvinnor) medlemmar af 
(antalet?) (antalet?) (antalet?) 

fackliga arbetareorganisationer. 

Af samtliga den 11 oktober 1909 arbetande voro tillsammans (hvaraf män 
(antalet?) (antalet?) 

och kvinnor) anställda vid arbetsföretaget vid konfliktens utbrott. 
(antalet ?) 

Af samtliga den 11 oktober 1909 arbetande hade (hvaraf män och 
(antalet?) (antalet?) 

kvinnor) antagits mot förbindelse. att ej tillhöra till Landsorganisationen 
(antalet?) 

ansluten förening eller ekonomiskt understödja densamma eller dess medlemmar. 
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4. Tillhör arbetsföretaget någon arbetsgifvareorganisation? 
I sådant fall hvilken? 

5. Började arbetsinställelsen såsom lockout? Den 
(datum) 

» » » strejk? » 
(datum) 

Anses arbetsinställelsen afslutad? Den 
(datum) 

6. På hvilket sätt fattade De organiserade arbetarne? 
arbetarne beslut om 
arbetsinställelsen? 
(T. ex. vid fackföre- De oorganiserade arbetarne? 
ningsmöte o. s. v.) 

7. Skedde arbetsnedläggelsen efter godvillig öfverenskommelse mellan arbetsgifvaren 
och arbetarne? 

8. Har konflikten medfört aftalsbrott? 

I så fall bifoga exemplar af aftalet eller lämna nödiga uppgifter om detsamma 
(datum, parter o. d.) 

9. Skedde särskild påtryckning på arbetarne för att förmå dem deltaga i strejken? 
Hvilka slag af påtryckning? 

Skedde särskild påtryckning å arbetarne för att förmå dem fortsätta strejken? 
Hvilka slag af påtryckning? 

Förefanns regelbunden strejkpostering vid arbetsstället? 

Intogos nya eller återgingo förut anställda arbetare under konflikten? 

I så fall förekom ofredande af dessa? 
Inskred laglig myndighet till följd af hot eller våld mot arbetsvilliga? 

Hafva arbetare efter konfliktens slut blifvit ofredade? 

uppsagda (och afflyttade) 
10. Huru många arbetare, boende i af (antal?) 

arbetsgifvaren upplåtna bostäder, 
blefvo i anledning af konflikten vräkta 
definitivt (antal?) 

11. Den före konflikten anställda arbetsstyrkan utgjorde personer, af hvilka under 
(antalet?) 

konflikten anmälde sig arbetsvilliga samt äfven började arbetet. 
(antalet?) (antalet?) 

Efter konfliktens slut anmälde sig af den förutvarande arbetsstyrkan ytterligare 
arbetsvilliga, af hvilka genast återtogos, efter hand intagas 

(antalet?) (antalet?) (antalet?) 
och definitivt afskedats. 

(antalet?) 
Af den förutvarande arbetsstyrkan komma sålunda sammanlagdt att fort-

(antalet?) 
farande användas, hvaremot vunnit annan anställning å platsen, 

(antalet?) (antalet?) 
afrest till annan ort samt finnas kvar på platsen arbetslösa. 

(antalet?) 
15 
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12. Hvilka förändringar i 
arbetsvillkoren genom
fördes vid arbetets 
återupptagande ? 

Anställningens form? (Personliga aftal o. d.) 

Aflöning o. d.? 

Andra spörsmål? 

Genomfördes förändringarne på föranstaltande af arbetsgifvåren ensam? 

» » » » » arbetarne? 
» » genom öfverenskommelse mellan arbetsgifvare och 

arbetare? 

13. Huru många dagsverken gingo vid arbetsstället förlorade för hela arbetsstyrkan 
under tiden för arbetsinställelsen? 

(antalet?) 

Huru stor kan medelförtjänsten per dag och arbetare beräknas varit vid tiden före 

konflikten? kr öre. 

Huru stor beräknas alltså hela arbetsstyrkans förlorade arbetslön under arbets

inställelsen? kr. 
14. Hafva i samband med konflikten förekommit försök till åverkan å byggnader, 

maskiner, varor el. d.? 

Genom egna arbetare? 
Genom andra personer? 
Har i samband med konflikten utförts åverkan? 

Genom egna arbetare? Värde? kr. 

Genom andra personer? Värde? kr. 

Har genom rörelsens afstannande under konflikten förorsakats förlust å maskiner 
o. d.? kr. Materialier? kr. Varor? kr. 

15. Har affären genom rörelsens afstannande eller minskning under konflikten till
fogats annan afsevärd ekonomisk förlust (såsom minskad nettovinst å omsätt
ning, ränteförlust å kapital o. d.)? 

I så fall uppgif approximativt förlustens ungefärliga belopp kr. 

Om åter förlust ej uppstått till följd af rörelsens afstannande eller minskning, 
uppgif anledningen härtill (såsom rådande dåliga konjunkturer, förbättring i 
marknadsläget till följd af konflikten o. s. v.) 

16. Anses affären hafva lidit men för framtiden? 

Genom förlorad utländsk marknad? 

» » inhemsk marknad? 

Med huru många procent torde affärens årsomsättning (bruttoinkomst och ut
giftsstat) förminskas genom konflikten? %. 
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17. Anmärkningar och tillägg, ägnade att ytterligare belysa ofvanstående punkter 

P. M. 
(Torde noga genomläsas före formulärets ifyllande.) 

Till punkt 1. Därest ett företag omfattar flera verksamhetsgrenar (t. ex. järn 
bruk, sågverk och jordbruk), böra uppgifter afgifvas å särskildt formulär för hvarje 
verksamhetsgren. 

Till punkt 3. För erhållande af fullt tillförlitliga uppgifter rörande antalet till 

fackorganisation anslutna arbetare torde hänvändelse lämpligen kunna göras till dennas 

funktionärer (ordförande, kassör, uppbördsman vid arbetsplatsen o. s. v.). 

Till punkt 13. Vid beräknandet af antalet förlorade dagsverken bör gifvetvis 

hänsyn tagas till, huruvida under den ifrågavarande tiden någon ökning eller minsk

ning af arbetsstyrkan med all sannolikhet borde hafva skett (t. ex. vid byggnadsföre

tag o. d.), därest arbetet ostördt hade fortgått. 

Till punkter 15—16. För utredandet af konfliktens ekonomiska verkningar är 

af synnerlig vikt, att arbetsgifvarne så vidt möjligt lämna klara och tillförlitliga upp

gifter rörande de i punkter 15—16 behandlade frågor samt rörande de öfriga om

ständigheter, som kunna anses för dithörande spörsmål belysande. Därest dessa upp

gifter äro af beskaffenhet att icke böra komma till obehörigas kännedom, kan for

muläret förses med påskriften >konfidentiellt». 

Obs.! Skulle några här ofvan framställda spörsmål ej kunna tillfredsställande 

besvaras å formuläret eller anses vissa upplysningar därutöfver böra meddelas, torde 

särskild redogörelse därom lämnas. 

Dokument och trycksaker, ägnade att belysa konfliktens utbrott, förlopp och 

afveckling vid arbetsstället (skrifvelser eller tillkännagifvanden från arbetsgifvarne 

eller arbetarne, efter konflikten upprättade personliga arbetsaftal o. d.), böra bifogas 
formuläret. 
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Bil. 3. 

KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM. 

AFDELNINGEN 
FÖR 

ARBETSSTATISTIK. 

Storstrejksformulär 1 a). 

Kompletterande uppgifter rörande Storstrejken (och lockouten) 1909 vid 

i (stad, köping, 
(arbetsföretagete namn) 

municipalsamhälle eller socken) län, afgifna den 1909 
af 

Verksamhetens art ' 
(t. ex. byggnadsarbete, handel, sockerbruk) 

Vid arbetsföretaget voro: 
arbetande. arbetslediga. Anmärkningar. 

Män. Kvin- Tillsammans. Män. Kvin- t i l l sammans. 
nor. | nor. 

Den 1 november 1909 
» 15 » » 
» 2 9 > » 
» 13 december » 

Af samtliga den 13 december 1909 arbetande (hvaraf män och 
(antalet?) (antalet?) 

kvinnor) voro tillsammans (hvaraf män och 
(antalet?) (antalet?) (antalet?) (antalet?) 

kvinnor) medlemmar af fackliga arbetareorganisationer. 
Af samtliga den 13 december 1909 arbetande voro tillsammans (hvaraf 

(antalet?) (antalet?) 

män och kvinnor) anställda vid arbetsföretaget vid konfliktens, utbrott. 
(antalet?) 

Af samtliga den 13 december 1909 arbetande hade (hvaraf män och 
(antalet?) (antalet?) 

kvinnor antagits mot förbindelse att ej tillhöra till Landsorganisationen 
(antalet?) 

ansluten förening eller ekonomiskt understödja densamma eller dess medlemmar. Anses arbetsinställelsen afslutad? Den 
(Datum) 

uppsagda (och afflyttade) 
Huru många arbetare, boende i af (antal?) 

arbeisgifvaren upplåtna bostäder, 
blefvo i anledning af konflikten vräkta 
definitivt (antal?) 

Af den förutvarande arbetsstyrkan komma sammanlagdt att fortfarande 
(antalet?) 

användas, hvaremot vunnit annan anställning å platsen, afrest 
(antalet?) (antalet?) 

till annan ort samt finnas kvar på platsen arbetslösa. 
(intalet?) 

Hvilka förändringar i Anställningens form? (Personliga aftal o. d.) 
arbetsvillkoren genom-
fördes vid arbetets] Aflöning o. d.? 
återupptagande? I Andra spörsmål? 

Genomfördes förändringarne genom öfverenskommelse mellan arbetsgifvare och 
arbetare? 
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Huru många dagsverken gingo vid arbetsstället förlorade för hela arbetsstyrkan under 

hela tiden för arbetsinställelsen? 
(antalet?) 

Huru stor kan medelförtjänsten per dag och arbetare beräknas varit vid tiden före kon

flikten? kr öre. 

Huru stor beräknas alltså hela arbetsstyrkans förlorade arbetslön under hela arbets

inställelsen? kr. 
Har affären genom rörelsens afstannande eller minskning under hela konflikten till

fogats afsevärd ekonomisk förlust (såsom minskad nettovinst å omsättning, ränteförlust 

å kapital o. d.)? 

I så fall uppgif approximativt förlustens ungefärliga belopp kr. 

Om åter förlust ej uppstått till följd af rörelsens af stannande eller minskning, uppgif 

anledningen härtill (såsom rådande dåliga konjunkturer, förbättring i marknadsläget 

till följd af konflikten o. s. v.) 

Anses affären hafva lidit men för framtiden? 

Genom förlorad utländsk marknad? 

» » inhemsk marknad? 

Med huru många procent torde affärens årsomsättning (bruttoinkomst och -utgiftsstat) 

förminskas genom konflikten? %. 

Anmärkningar och tillägg, ägnade att ytterligare belysa ofvanstående punkter 

Obs! Därest vissa lämnade uppgifter äro af beskaffenhet att icke böra komma till 

obehörigas kännedom, kan formuläret förses med påskriften »konfidentiellt». 
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Kungl. Kommerskollegium. 

Offentliggjorda häften af 

1. Sociala Meddelanden 
(t. o. m. år 1911: Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik): 

Årg. 1903. 2 häften å 25 öre. Årg. 1908—II. Årligen 12 häften k 15 öre. 

» 1 9 0 4 - 07. Årligen 4 häften å 23 öre. » 1912. 5 häften å 15 öre. 

2. Serien Socialstatist ik 
(t. o. m. årg. 1910: Arbetsstatistik): 

Kollektivaftal m. m. 
Kollektivaftal angående arbete- och löneförhållanden i Sve

rige: 
1. Redoarörelse för kollektivaftalens utbredning och 

hufvudsakliga Innehåll (lltg. 1910). Pris 1kr. 50 öre. 
2. Förteckning a gällande kollektivaftal. Kollek

tivaftal inom olika näringsgrenar (utg. 1908). Pris 
1 kr. 50 öre. 

3. Arbetstidens längd och arbetslönens storlek inom 
olika näringsgrenar enligt gällande kollektivaftal 
(1907/08) (utg. 1911). Pris 1 kr. 50 öre. 

Kollektivaftal i Sverige, träffade under åren 1908 och 
1909. Pris i kr. per del. 

Strejker, lockouter m. m. 
Arbetsinställelser åren 1903—07 jämte öfversikt af ar-

betsinställelser under åren 1859—1902 samt den s. k. 
politiska storstrejken år 1902 (utg. 1909). Pris 1 kr. 50 
öre. 

Arbetsinställelser i Sverige åren 1908—10. Pris 1 kr. 
per del. 

Redogörelser för lockouterna och storstrejken i Sverige 
år 1909: 
1. A. Allmän redogörelse. B. Bilagor (utg. 1910). 

Pris 2 kr. 
2. Handlingar och aktatycken till belysande af kon-

fliktens förlopp, parters och myndigheters åtgär
der m. m. (utg. 1910). Pris 1 kr. 60 öre. 

3. A. Statistisk redogörelse. B. Tabeller och bila
gor, (utg. 1912). Pris 1 kr. 

Arbetsmarknad och arbetslöshet 
Promemoria angående arbetslösheten i Sverige hösten 

1908 samt kommunala åtgärder i anledning af arbets
löshet (utg. 1908). Pris 1 kr. 

Arbetslösheten i Sverige 1908—09 (utg. 1910). Pris 1 kr. 
50 öre. 

Arbetslöshetsräkningen den 31 januari 1910 (utg. 1911). 
Pris 1 kr. 

Arbets- och löneförhållanden. 
Jordbruket t 

Utlindtka jordbruksarbetare i Sverige år 1907 (utg. 1909). 
Pris 1 kr. 

Till belysning ar landtarbetarnas arbets- och löneförhål
landen I Sverige år 1910 (utg. 1911). Pris 1 kr. 

Arbetaretillgang, arbetetid och arbetslön inom Sveriges 
jordbruk ar 1911 (utg. 19120). Pris 50 öre. 

Andra näringar: 
Undersökning af bagerierna I Sverige (utg. 1899). Pris 

1 kr. 
Undersökning af tobaksindustrien i Sverige (utg. 1899). 

Pris 1 kr. 
Undersökning af den mekaniska verkstadsindustrien i 

Sverige : 
1. Större, egentliga mekaniska verkstäder (utg. 

1901). Pris 1 kr. 
2. Mindre, egentliga mekaniska verkstäder samt 

vissa specialverkstäder m. m. (utg. 1904). Pris 
1 kr. 50 öre. 

Undersökning af tryckerier och därmed förenad handtering 
I Sverige (utg. 1909). Pris i kr. 50 öre. 

Arbetstidens längd inom industri och handtverk i Sverige 
(utg. 1911). Pris 2 kr. 

Lefnadskostnader. 
Llfsmedels- och bostadepriser i Sverige under åren 1904 

—07 och 1908-09. Pris 1 kr. per del. 

Sjukkassor, olycksfall m. m. 
Registrerade sjukkassors verksamhet åren 1901—10. (irg. 

1892—1900 utg. af K. Civildepartementet). Pris t kr. 
per del för årg. 1901—09, 70 öre för årg. 1910. 

Olycksfall i arbete åren 1906—08. Pris 1 kr. m öre 
per del. 

3 . K. Kommerskol leg i i utlåtanden m. m.: 
1. I anledning af ifrågasatt revision ar gällande lagstinning angående ersättning för skada till följd af olycksfall 

I arbete (ir 1909). Pris so öre. 
2. Utredning och förslag angående landtarbetarestatistik (år 1910). Pris 50 öre. 
3. Kommerskollegii och statens förlikningsmäns utlåtanden angående lagförslagen om kollektivaftal, arbetsdomstol 

och medling i trbetstvister (ir 1910). Pris t kr. 
i. Normalstadgar för sjukkassor enligt lagen den 4 juli 1910. 

1. Vanliga sjukkassor (år 1911). Pris SO öre. < 2. Arbetsgifvarekassor (ir 1911). Pris 25 öre. 
5. Den svenska tobakshandteringen år 1908. (ntg 1911). Pris i Ir. so öre. 

4. Statens förl ikningsmans verksamhet: 
Åren 1907 ooh 1908 (ntg. 1910). Prie 2 kr. 

• År 1909 (utg. 1911). Prie 1 kr. År 1910 (utg. 1911). Prie t kr. 

B. Yrkes inspekt ionens verksamhet: 
Årg. 1895-1910. (Arg. 1890—1894 utg. at K. Civildepartementet). Prit 2 kr. per årgång. 

6. Serien Bidrag t i l l Sver iges officiella statistik: 
(Endast den senaste årgången angifves här.) 

C. Beroahandtering år 1910. Prie m öre. j E. Sjöfart ir 1910. Pr is s kr so öre. 
D. Fabriker och hanatverk i r 1910. Prie 1 kr. 75 öre. | F. Handel ir 1910. Prie s kr. 
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