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Förord 

Preface 

I föreliggande publikation återges de definitiva resultaten av 
1971 års lönestatistiska undersökningar för arbetare inom 
jordbruk, skogsbruk, industri, byggnadsverksamhet, trans
portväsen m m samt anställda vid hotell och restauranger. 
Redogörelser har tidigare publicerats i Statistiska meddelan
den. 

Avsnitten rörande industri och byggnadsverksamhet m m 
har utarbetats av förste aktuarie Lars Erik Lindholm, av
snittet beträffande hotell och restauranger av byrådirektör 
Vera Katz och övriga avsnitt av byrådirektör Carl Y:son 
Hermelin. 

Stockholm i mars 1973 

INGVAR OHLSSON 

Thure Lindh 
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235 38. Lönespridningen under andra 
kvartalet 1971 för vuxna arbetare 
vid oljedistributionsföretag 

Bilagor 
236 1 och 2. Blankett och anvisningar 

för undersökningen av löneför
hållandena för lantarbetare 

240 3 och 4. Blankett och anvisningar 
för undersökningen av löneför
hållandena för industriarbetare 
m fl 

244 5 och 6. Blankett och anvisningar 
för undersökningen av löneför
hållandena för byggnadsarbetare 

248 7. Blankett för undersökningen av 
löneförhållandena för arbetare 
vid statliga verkstäder och bygg
nadsarbeten m m 

250 8—14. Blanketter och anvisningar 
för undersökningen rörande 
hotell- och restaurangpersonal 

257 15. Kommuner tillhörande 
Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och 
Stor-Malmö 

258 16. Kommunblocksregioner i 
nummerordning 

during the 2nd quarter of 1971 in 
private omnibus and motor truck 
transport 

Workers in Petroleum Marketing 

37. Average hourly earnings 
during the 2nd quarter of 1971 of 
adult workers in petroleum 
marketing 
38. Dispersion of hourly earnings 
during the 2nd quarter of 1971 in 
petroleum marketing 

Appendices 
1 and 2. Questionnaire, with 
instructions, used in the survey 
of wages of agricultural workers 
3 and 4. Questionnaire, with 
instructions, used in the survey 
of wages in manufacturing 

5 and 6. Questionnaire, with 
instructions, used in the surwey 
of wages in construction 

7. Questionnaire used in the 
survey of wages of workers in 
Governmental Plants and Con-
struktion Works, etc. 
8—14. Questionnaires and instruc
tions for the survey concerning 
hotel and restaurant personnel 
15. Communes in the Stockholm 
area, in the Göteborg area and in 
the Malmö area 
16. Cooperating communes in 
numerical order 

Symboler använda 
i tabellerna 
Explanation of 
symbols 

- Intet finns att redovisa Magnitude nil 
0 Mindre än hälften av den 

använda enheten 
Magnitude less than half of unit 
employed 

.. Uppgift ej tillgänglig eller alltför 
osäker för att anges 

Data not available or too uncer
tain to be published 

. Uppgift kan ej förekomma Category not applicable 
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Translation of certain terms 
occurring in the tables 

Ackordsarbete piece-work 
ackordsvolym frequency of piece-work 
antal number 
användbar useful 
arbetare wage earner, worker 
arbetarkategori worker category 
arbetsdagar working days 
arbetsgivare employer 
arbetstimmar hours of work 

bensinstationsarbetare filling station worker 
biljettförsäljare seller of tickets 
brukningsenhet farm, holding 
bussförare bus driver 
byggnadsverksamhet construction 

chaufför chauffeur, driver 
chefskock head cook 

dagsförtjänst daily earnings 
diversearbetare handyman 
djurskötare cattleman 
dyrortsgrupp cost-of-living zone 

egentlig lantarbetare farm worker proper 
ekonomipersonal kitchen and scullery 

personnel (in restau
rants) 

fast anställd permanent 
förare (enmansbetjä- single driver 
ning) 
fördelning distribution, breakdown 

förekomst frequency, existence, 
occurrence 

förste kock first cook 
första restaurangbiträde kitchen assistant 

garagearbetare garage hand 
genomsnittlig timför- average hourly 
tjänst earnings 
grupp group 

helgdagslön public holiday pay 
hotell- och restaurang- hotel and restaurant 
personal personnel 
hovmästare head waiter 
huggare feller 
huggning cutting 
husbyggnadsarbete house-building 
högst not more than 

indextal index number 
industrigrupp industrial branch 

jordbruk agriculture 

kollektivavtal collective agreement 
kommunblocksregioner cooperating communes 
kontant cash 
kvinnor females 
kökschef master cook 
kön sex 
körning driving 

ladugårdsförman cattle foreman 
lagerarbetare stock-room worker 
lantarbetare farm worker, agricul

tural worker 
lastbilsförare lorry driver 
län county 
lön wage 
löneelement wage element 
löneutveckling wage developments, 

trende of wages 

manliga male 
maskinarbete mashinery work 
minderåriga minor, juvenile 
minst at least 
motorsåg power saw 
murare bricklayer 
män males 

naturaförmåner payments (benefits) 
in kind 
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näringsgren branch of industry 

oavsett irrespective 

olika different, various 

procent per cent 

redovisat antal number reported 
restaurangbiträde kitchen help 
rättare farm foreman 
samtliga all 
semesterlön annual holiday pay 
serveringspersonal waiters, waitresses 
skifttillägg extra shift pay 
skogsarbetare forestry worker 
skogsvårdsarbete snvicultural work 
specialarbetare specialized worker 
spridning dispersion 
statlig governmental 
storlek size 
storstadsområde metropolitan area 
städer towns, cities 
städerskor cleaners 

tidlönsarbete time-work 
tidlönstimmar hours of time-work 
tillägg supplement 
timme hour 
traktorförare tractor operator 

undre lower 
uppgifter reports, data 
uppräknat blown up 

verksamhetsområde kind of activity 
verkstadsarbetare engineering worker 
vuxna adult 
vagningstal figures of weight 
varde value 

yrke occupation 
yrkesgrupp occupational group 

åkerareal acreage 
ålder age 
år Year 

årsförtjänst annual earnings 

övertid overtime 
övertidstillägg overtime supplement 
övre upper 
övriga other 



15 

Summary 

Agricultural Workers 
Yearly surveys of wages in agriculture are 
carried out by the National Central Bureau of 
Statistics. 

In 1967, for the surveys of wages in agri
culture a sample of 3 469 holdings was drawn 
from holdings with more than 10.0 hectares 
of arable land in the agricultural register of 
RLF (Swedish Fanners' Union). The sampling 
ratio in the size-groups of holdings with 10.1 
—20.0, 20.1—50.0 and over 50.0 hectares of 
arable land was 1/87, 1/35 and 1/4 respective
ly-

The 1971 survey is based on reports from 
2 633 holdings. Before any computations of 
average earnings etc. were made, the data 
concerning workers, wages and hours reported 
were "blown up" by separate coefficients for 
each size-group (according to the Agricultural 
Census of 1966). 

In the wage statistics the agricultural work
ers are classified in four groups according to 
the method of payment: 

1) Workers without payment in kind, 
2) Workers with free board, 
3) Workers with free board and lodging, 
4) Workers with necessities of life and/or 

lodging. 
The following occupational classification is 

used: 
1) Farm foremen (rättare), 
2) Tractor operators (traktorförare), 
3) Cattle foremen (ladugårdsförmän), 
4) Cattlemen (djurskötare), 
5) Specialized workers (specialarbetare), 

6) Other farm workers (övriga lantarbetare), 
7) Other workers (övriga arbetare). 

The occupational group "Other farm work
ers" corresponds to the former group "Farm 
workers proper". The average hourly earnings 
(tables 2 and 4) of a group of workers are 
computed as the quotient of the wage total 
paid to the group (excluding piece-work pay
ments) and the corresponding sum of hours 
worked (excluding piece-work). The wage 
total comprises cash payments on a time-rate 
basis (including overtime), the value of pay
ments in kind, annual holiday pay, commis
sions, etc. (cf, tables 2 and 4). The median and 
quartile hourly earnings (tables 3 and 7) are 
calculated on the basis of the individual aver
age hourly earnings. The average annual earn
ings (table 5) are calculated as the quotient of 
the wage total paid to the workers for the 
year (including piece-work payments) and the 
number of workers; these averages as well as 
the corresponding medians and quartiles (ta
bles 6 and 7) only refer to workers with at 
least 230 working days during the year in the 
service of the reporting employer. 

In 1971 the average hourly earnings of all 
male farm workers 18—64 years of age were 
11.69 kr (in 1970 10.71kr). 

Male tractor operators (18—64 years of 
age) earned on the average 12.05 kr per hour 
on holdings covered by collective agreements, 
and 11.40 kr per hour on holdings not so 
covered. The corresponding average annual 
earnings (only workers with at least 230 work
ing days during the year) were 24 910 kr and 
22 950 kr. 

Forestry Workers 
In the present report some results are publish
ed of the wage statistics prepared by the Na
tional Board of Crown Forests and Lands 
(Domänverkets centralförvaltning) concern
ing the forestry workers of the Swedish Forest 
Service (Domänverket), and by the Forest 
Employers' Association (Föreningen Skogs-
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brukets Arbetsgivare) and the Swedish For
estry and Agricultural Employers' Association 
(Skogs- och Lantarbetsgivareföreningen) con
cerning forestry workers in the employment 
of the members of each organization. For the 
statistics of the Swedish Forest Service and of 
the Forest Employers' Association data of 
wages paid and hours worked are collected. 
The statistics of the Swedish Forestry and 
Agricultural Employers' Association are based 
on data of wages paid and days worked. 

Table F shows average hourly earnings in 
1968—1971 for fellers and tractor operators 
of the Swedish Forest Service (in northern 
Sweden, central Sweden, southern Sweden and 
the whole country). In table G average hourly 
earnings are presented according to the statis
tics of the Swedish Forestry Service (at work 
without power saw, work with employee's 
own power saw and driving of tractors owned 
by the Swedish Forestry Service) and accord
ing to the statistics of the Forest Employers' 
Association (at manual work, motor-manual 
work and machinery work). The earnings in 

the tables F and G do not include holiday 
pay, daily allowances and compensation for 
costs of power saw. 

The average daily earnings in the statistics 
of the Swedish Forestry and Agricultural Em
ployers' Association (the table on page 27) in
clude compensation for costs of power saw. 
Table H shows the relative distribution of 
hours worked according to hourly earnings, 
and table I average earnings in various age 
groups. 

Workers in Manufacturing 
The survey of wages of workers in manufac
turing, power plants (private-owned) and ste
vedoring in 1971 was carried out in co-opera
tion with the Swedish Employers' Confedera
tion (SAF), the Newspaper Employers' Asso
ciation (TA), the Co-operative Movements 
Negotiation Organization (KFO) and the 
Negotiating Organization of National Swedish 
Enterprises (SFO). All establishments that 
were members of these organizations and clas
sified as manufacturing, power plants or ste-

Average hourly earnings in 1971 (öre) 

1 See text page 17. 
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vectoring reported to SAF, TA, KFO or SFO. 
The response rate is estimated to be about 97 
p. c. Other establishments in these branches 
with at least 5 occupied persons reported to 
the National Central Bureau of Statistics 
(SCB). The response rate is estimated to be 
about 90 p. c. The estimates of numbers of 
hours worked and wages have not been ad
justed for non-response. 

On the questionnaires data on wages paid 
and man-hours worked in 1971 were collected 
for the following groups of wage earners: 
adult workers with day work, 2-shiftwork, in
termittent 3-shiftwork, continous 3-shiftwork1 

and underground work. Data were also col
lected for juveniles and apprentices (male and 
female). 

For each of these groups information was 
requested concerning the total number of 
man-hours performed during the year with 
breakdown by time-work and piece-work. In
formation was further requested concerning 
total wages paid with breakdown by basic 
wages on time-work and piece-work, overtime 
supplements, extra shift pay, public and an
nual holiday pay, lay-off pay, and other wage 
supplements (e.g. payments in kind). 

The reporting units were, as a rule, local 
establishments or, in some cases, departments 
of establishments. The total number of man-
hours reported amounted to 1 064 million. 

From 1971 data are grouped according to 
Standard for Swedish Classification of Eco
nomic Activities (SNI) which corresponds to 
ISIC 1968. The main groups of manufactur
ing with some basic data are shown in the 
table on p. 16. 

Changes in wages since 1939. The average 
hourly earnings (including all supplements) in 
1971 according to the previous branch classi
fication are shown in table 9 and table 10. 

Average hourly earnings in 1971. Three dif
ferent averages of hourly earnings are com
puted: a) earnings from time-work and piece
work excluding any kind of wage supple

ments, b) earnings including overtime supple
ments and extra shift pay, and c) earnings in
cluding overtime supplements, extra shift pay, 
public and annual holiday pay, lay-off-pay, 
and other wage supplements. 

The table on p. 16 shows the average hour
ly earnings a), b) and c) of adult workers in 
the main branches of industry. In table 11 A 
corresponding data are given with a more de
tailed breakdown by branch of industry. 

Table 12 shows the average hourly earnings 
in 1971 in various branches of industry by 
cost-of-living zone. Data on average hourly 
earnings in various geographical areas are 
given in tables 13,14, and 15. 

Workers in Power Plants (Private-owned) 
Data on wages in private-owned power plants 
(SNI 4101) in 1971 were collected in co-oper
ation with the Swedish Employers' Confedera
tion. The reported number of manhours 
amounted to 6.5 million. The average hourly 
earning c) (including all supplements) 
amounted to 16.13 kr. 

Workers in Stevedoring 
Data on wages in stevedoring (SNI 71232) in 
1971 were collected in co-operation with the 
Swedish Employers' Confederation. The re
ported number of man-hours amounted to 6.4 
million. The average hourly earning c) (in
cluding all supplements) amounted to 18.87 
kr. 

Workers in Construction 
The statistics on wages in construction in 1971 
refer to a reported number of 257 million 
man-hours (not including workers employed 
by government agencies, p. 18). The data are 
grouped according to Standard for Swedish 
Classification of Economic Activities (SNI). 
The population consists of establishments 
classified as construction (SNI 5). The ma
terial was collected in co-operation with the 
Swedish Employers' Confederation (SAF). 
The results are computed on the basis of re-1 Including 4-shift and 5-shift work. 

2—730131 



18 

ports from all establishments that were mem
bers of SAF, with a response rate of about 
93 p. c. Other establishments with at least 5 
occupied persons, with a 10 p. c. sample of 
smaller establishments, were requested to 
leave data directly to SCB. The response rate 
is estimated to be about 90 p. c. The numbers 
of hours worked and wages have not been 
adjusted for non-response. Special question
naires were sent to construction firms, who 
were requested to provide information, i.a., 
on wages and hours for male workers, other 
than apprentices, with breakdown by occupa
tional groups and for female cleaners. Plumb
ers', tinners', electricians', painters' and gla
ziers' firms, as well as firms engaged in road 
and waterway construction, supplied the same 
type of information as firms in manufacturing 
but housebuilding firms did not have to break 
down the wages paid on time-work and piece
work. 

The average hourly earnings c) (including 
all reported supplements) in 1971 for adult 
male workers in all branches covered amount
ed to 18.68 kr. 

The 1971 figures according to the previous 
branch classification are shown in table R. 
The figures from 1968 are not exactly com
parable with those of earlier years because of 
changes in sample and classifications. 

Workers in Governmental Plants and 
Construction Works, etc., covered by 
Collective Agreements 
Information has been collected on wages in 
1971 in industrial establishments, construction 
works, etc., operated directly by government 
agencies, such as the State Railways, the Post 
Office, the Telecommunications Office, the 
State Power Office, and the Services. Data 
were collected on a questionnaire based on in
dividual data. The number of man-hour re
ported was about 53 million. 

Four kinds of averages are reported, de
noted as average hourly earnings 
I, II, III, IV. 

Average hourly earnings I 
contain wages for regular working-hours on 
time-work and piece-work and basic wages 
for overtime and shift work as well as various 
supplements such as risk and discomfort sup
plements and frigid zone allowance. 

Average hourly earnings I I 
contain in addition to the wage elements in
cluded in hourly earnings I also extra shift 
pay, supplements for staggered and incon
venient working-hours and holiday supple
ments. 

Average hourly earnings I I I 
contain in addition to the wage elements in
cluded in hourly earnings II also overtime 
supplements. 

Average hourly earnings IV 
contain in addition to the wage elements in
cluded in hourly earnings III also annual holi
day pay, temporary dismissal pay, special sup
plements, and supplements in case of illness, 
industrial injury, pregnancy, military service, 
doctor's appointments, and other benefits. 

The average hourly earning IV (including 
all supplements) in 1971 amounted to 17.59 
kr for all adult male workers reported, and to 
15.38 kr for adult female workers. 

Hotel and Restaurant Personnel 
In the autumn of 1971 two surveys of wages 
and salaries concerning hotel and restaurant 
personnel were performed. One was based on 
reports collected partly by (a) the Swedish 
Employers' Confederation from two large 
companies, from hotel and restaurant enter
prises affiliated to the Employers' Confedera
tion and from restaurants and cafeterias in de
partment stores affiliated to the Commercial 
Employers' Association (HAO), (b) the Cen
tral Bureau of Statistics concerning wages and 
salaries of employees in the hotels and restau
rants of the Travel and Holiday Organization 
of the Popular Movements in Sweden (Reso). 
The second survey concerned restaurants af
filiated to the Co-operative Movement's Ne
gotiation Organization (KFO) and was based 
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on reports collected by the Co-operative 
Movement's Negotiation Organization. 

The first mentioned survey covered em
ployees in the following categories (1) perma
nently employed salaried employees, (2) per
manently employed kitchen and scullery per
sonnel, (3) waiters and waitresses and (4) 
temporary employed kitchen and scullery 
personnel. The second survey covered cate
gories (2), (3), and (4). 

In the case of category (1) the data provid
ed refer to stipulated salary of each individual 
employee. In the case of category (2) the data 
refer to the earnings actually paid during a 
period of 31 days of each individual employee 
and in the case of category (3) the data refer 
to the income derived from (as a rule) 13.0 % 
of the value of the items served during a 
period of 31 days (plus a supplement paid by 
the employer in the case the "13.0 % in
come" did not attain a specified minimum, 
plus a cash supplement of 215 kr). In the case 
of category (4) the data refer to wage totals 
and numbers of hours worked, broken down 
by occupational groups. The data provided 
refer to gross earnings i.e. earnings before de
duction for payment of meals. 

Workers in Motor Truck, Tramway, and 
Omnibus Transport 
Data on wages in private motor truck and 

omnibus transport enterprises relating to the 
second quarter of 1971 were collected in co
operation with the Swedish Employers' Con
federation. Tables 35 shows the average hour
ly earnings (excluding and including overtime 
supplements and supplements for shiftwork, 
etc.) in various cost-of-living zones for various 
groups of workers in private motor truck and 
omnibus transport. The dispersion of the earn
ings appears from table 36. — In 1971 no 
data were collected concerning wages in mu
nicipal tramway and omnibus transport. 

Workers in Petroleum Marketing 
Data on wages in petroleum marketing relat
ing to the second quarter of 1971 were col
lected in co-operation with the Swedish Em
ployers' Confederation. Table 37 shows aver
age hourly earnings (excluding and including 
overtime supplements, supplements for shift
work etc.) in various cost-of-living zones for 
various groups of adult workers in petroleum 
marketing. Table 38 shows the relative distri
bution of workers by hourly earnings. Adult 
male drivers earned on the average 13.88 kr 
per hour (including overtime supplements 
etc.) and adult male filling station workers 
11.88 kr per hour. 
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Arbetare inom jordbruk 

Primärmaterialet 
Urvalet av uppgiftslämnare. Primärmaterialet 
till undersökningen av lantarbetarnas löner år 
1971 har insamlats från samma urval av bruk-
ningsenheter som primärmaterialet till under
sökningarna åren 1967—1970. Till följd av 
upplysningar, erhållna vid sistnämnda under
sökningar, har dock 326 av de ursprungligen 
utvalda brukningsenheterna uteslutits ur urva
let. Detta bestod av brukningsenheter, uttag
na bland brukningsenheter med över 10,0 
hektar åker i RLF:s jordbruksregister. I de 
tre storleksgrupperna brukningsenheter med 
10,1—20,0, 20,1—50,0 och över 50,0 hektar 
åker var urvalskvoterna respektive 1/87, 1/35 
och 1/4. Urvalets storlek framgår av tabell A. 

Utsändning av blanketter m m. Förfarandet 
vid utsändningen och insamlingen av blanket
terna var detsamma som vid undersökningar
na 1967—1970. Påminnelse- och insamlings
arbetet sköttes liksom förut av lantbruks
nämnderna.1 

Blanketten. Frågeblanketten hade samma 
utformning som åren 1968—1970.2 

Primärmaterialets granskning och bearbet
ning. Enligt Kungl Maj.ts kungörelse den 25 
maj 1967 om uppgifter till lantarbetarstatisti-
ken (SFS 1967: 418) skall lantbruksnämnder
na granska och komplettera uppgifterna. Den
na granskning och komplettering torde i prak
tiken huvudsakligen ha inneburit kontroll av 
att löne- och arbetstidsuppgifter lämnats. 

Inom SCB prövades uppgifternas rimlighet. 
Om så behövdes inhämtades upplysningar och 
kompletterande uppgifter från uppgiftsläm-

narna. Vid uppgifternas granskning och kod
ning värderades förmånerna fri kost, fritt logi 
och fri bostad enligt de av Riksskatteverket 
fastställda värdena till ledning vid 1972 års 
taxering. Fria naturaprodukter värderades en
ligt priserna på orten. 

Uträkningen av de i tabellerna i denna re
dogörelse redovisade genomsnittsförtjänster
na, procenttalen etc har utförts i datamaskin. 
Beräkningarna har gjorts med användande av 
"uppräknade" primäruppgifter. Primäruppgif
terna för brukningsenheter med 10,1—20,0 
hektar åker har sålunda multiplicerats med 
uppräkningsfaktorn 109. För brukningsenhe
ter med 20,1—50,0 hektar åker och för bruk
ningsenheter med över 50,0 hektar åker var 
uppräkningsfaktorn respektive 46 och 6. Upp
räkningsfaktorn för var och en av de tre stor
leksgrupperna (urvalsgrupperna) har beräk
nats som det inverterade värdet av kvoten 
mellan antalet svarande och hela antalet bruk
ningsenheter (enligt 1966 års jordbruksräk
ning) inom storleksgruppen. I tabellerna anges 
för varje arbetargrupp dels det redovisade an
talet arbetare respektive tidlönstimmar, dels 
s k vägningstal. Det redovisade antalet arbeta
re respektive tidlönstimmar visar primärmate
rialets storlek. Vägningstalen, som beräknats 
med användande av de vid uppräkningen er
hållna resultaten beträffande antal arbetare 
respektive tidlönstimmar, visar gruppernas in
bördes relativa storlek. De utgör icke någon 
skattning av gruppernas absoluta storlek. De 
är avsedda att användas vid beräkning av ge
nomsnittsförtjänster för grupper som erhålles 
vid sammanslagning av redovisade grupper. 

Arbetarnas indelning i grupper efter ålder, 
yrke och löneform har utförts på samma sätt 
som i 1969 och 1970 års undersökningar.3 

I tabellerna redovisas dels genomsnittliga 
timförtjänster och arbetarnas fördelning efter 
de individuella genomsnittliga timförtjänster-

1 Jfr Löner 1967, Del 2, s. 17. 
2 Jfr Löner 1968, Del 2, s 1. 
3 Jfr Löner 1969, Del 2, s 20. 
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Tabell A Primärmaterialets storlek i undersökningen av lantarbetarnas löner 
år 1971 

1 Se s 20. 

nas storlek dels genomsnittliga årsförtjänster 
och arbetarnas fördelning efter årsförtjäns-
ternas storlek. Uppgifter återges i regel för 
grupper med minst 50 redovisade arbetare el
ler med minst 40000 redovisade tidlönstim-
mar. Årsförtjänsterna har avrundats till jäm
na tiotal kronor. 

Den genomsnittliga timförtjänsten för en 
grupp av arbetare har erhållits genom att den 
sammanlagda lönesumman för samtliga arbe
tare inom gruppen dividerats med antalet ar
betstimmar som dessa arbetare utfört mot 
tidlön. På liknande sätt har den individuella 
genomsnittliga timförtjänsten erhållits genom 
division av den enskilde arbetarens lönesum
ma med hans timsumma (timmar mot tidlön). 
I lönesummorna inräknas kontant lön vid tid-
lönsarbete (på ordinarie arbetstid och på 
övertid, inklusive förberedelse- och avslut
ningsarbete samt ersättartjänstgöring på sön-
och helgdagar), värdet av naturaförmåner, se
mesterlön och semesterersättning, provision 
o d men ej ackordslön. I samband med redo
visningen av arbetarnas fördelning efter de in
dividuella genomsnittliga timförtjänsternas 
storlek återges även medianer1 och kvartiler1 

för dessa förtjänster. Det bör framhållas, att 
man vid beräkningarna inte tagit någon hän
syn till variationerna i antalet utförda arbets

timmar och till den omständigheten att vissa 
arbetare kan ha varit anställda under året hos 
mer än en arbetsgivare. 

Den genomsnittliga årsförtjänsten för en 
grupp arbetare har beräknats genom att sum
man av arbetarnas förtjänster under året divi
derats med antalet arbetare; härvid har dock 
endast medtagits arbetare med minst 230 ar
betsdagar under året hos den arbetsgivare 
som lämnat uppgifterna. I de vid årsförtjänst-
beräkningarna använda lönesummorna ingår 
— till skillnad från lönesummorna vid tim-
förtjänstberäkningarna — även ackordsför
tjänster och förtjänster av tidlönsarbete utan 
uppgift om motsvarande antal arbetstimmar. 

Primärmaterialets storlek. Från 2 633 dvs 
84 % av de tillskrivna 3 143 brukningsenhe-
terna erhölls användbara uppgifter (tabell A). 
I antalet användbara uppgifter ingår även 
uppgifter för brukningsenheter utan lejd ar
betskraft under år 1971. Från 116 bruk
ningsenheter erhölls svar som av olika skäl 

1 Om arbetarna i en viss grupp ordnas i stigande 
följd efter förtjänstens höjd är undre kvartilen, 
medianen och övre kvartilen den förtjänst som 
uppnäs eller överskrides av respektive 75, 50 och 
25 % av samtliga arbetare i gruppen. 
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inte kunde användas (t ex brukningsenheten 
uppdelad, löne- och arbetstidsuppgifterna 
ofullständiga). Medräknas dessa svar, blir det 
relativa antalet svarande brukningsenheter 
87 %. Hela primärmaterialet består av upp
gifter för 3 578 arbetare (tabell A), av vilka 
90 % var anställda vid brukningsenheter med 
över 50,0 hektar åker. 

Löneutvecklingen åren 1960—1971 
Tim- och årsförtjänsternas förändringar åren 
1960—1971 för vissa grupper av manliga lant
arbetare i åldern 18—64 år visas i tabell B. 
För manliga lantarbetare i åldern 18—64 år 
anställda vid brukningsenheter med respektive 
utan kollektivavtal redovisas i tabell C me-
dianer och kvartiler för de individuella ge
nomsnittliga timförtjänsterna och för årsför-
tjänsterna åren 1960—1971. Årsförtjänstbe-
räkningar avser t o m år 1966 arbetare med 
minst 250 arbetsdagar under året hos den 
uppgiftslämnande arbetsgivaren; för åren 
1967—1971 avser de arbetare med minst 230 
arbetsdagar under året. 

Arbetstid och löner år 1971 
Anställningstid, ackordsarbete m m år 1971. 
I tabell 1 redovisas arbetarnas relativa fördel
ning efter antalet tidlönstimmar under året 
hos den arbetsgivare som lämnat uppgifterna. 
Fördelningarnas utseende bestäms i hög grad 
av att ett stort antal arbetare inom jordbruket 
är sysselsatta endast någon kortare tid hos en 
och samma arbetsgivare. Det framgår av ta
bellen, att arbetare med kortare anställnings
tid under året var relativt fler på mindre än 
på större brukningsenheter. Antalet tidlöns
timmar i genomsnitt under år 1971 per redo
visad manlig arbetare i åldern 18—64 år var 
i storleksgruppen 10,1—20,0 hektar åker 326, 
i storleksgruppen 20,1—50,0 hektar åker 658 
och i storleksgruppen över 50,0 hektar åker 
1286. 

I de två sista kolumnerna i tabell 1 lämnas 
vissa uppgifter om övertidsarbetets frekvens. 
Med övertidsarbete avses ersättartjänstgöring 

på sön- och helgdagar, förberedelse- och av
slutningsarbete samt annat övertidsarbete mot 
tidlön. 

I tabell D belyses förekomsten av ackords
arbete år 1971 för lantarbetare i åldern 18— 
64 år och i tabell E visas hur ackordslöne
summan (för samtliga arbetare) fördelade sig 
på olika slag av ackordsarbeten för de tre 
storleksgrupperna av brukningsenheter. Upp
gifterna i tabellerna D och E grundar sig på 
allt inkommet primärmaterial. Detta innebär, 
att tillfälliga ackordsarbetare (arbetare som 
under året ej utfört något tidlönsarbete och 
ej heller till följd av anställningstidens längd 
redovisats i årsförtjänststatistiken) t ex arbe
tare anställda för betskötsel, medräknats. 

Lönerna år 1971. Detaljuppgifter om lant
arbetarnas löner år 1971 lämnas i tabellerna 
2—7. År 1971 var den genomsnittliga timför-
tjänsten för manliga lantarbetare i åldern 18 
—64 år 11,69 kr (tabell 2), dvs 9,2 % högre 
än motsvarande genomsnittsförtjänst år 1970. 

Den genomsnittliga årsförtjänsten för man
liga lantarbetare i åldern 18—64 år, för vilka 
den uppgiftslämnande arbetsgivaren redovisat 
minst 230 arbetsdagar under året, var 24 260 
kr (tabell 5). För år 1970 har den genomsnitt
liga årsförtjänsten beräknats till 22 820 kr. 

Genomsnittsförtjänster år 1971 för olika 
yrkesgrupper redovisas i tabellerna 2, 4 och 5. 
De individuella timförtjänsternas och årsför
tjänsternas variationer kan studeras i tabeller
na 3, 6 och 7. 

Den genomsnittliga timförtjänsten har be
räknats med användande av lönesumman ex
klusive ackordslön (jfr s 21) dvs summan av 
(1) kontant tidlön (inräknat ordinarie timlön 
vid ersättartjänstgöring på sön- och helgdagar, 
vid förberedelse- och avslutningsarbete och 
vid annat övertidsarbete), (2) övertidstillägg 
vid övertidsarbete mot tidlön, (3) kontant se
mesterlön och semesterersättning, (4) provisio
ner och övriga kontanta ersättningar samt (5) 
värdet av naturaförmåner. Om varje delsum
ma divideras med det totala antalet arbets
timmar vid tidlönsarbete, får man varje löne-
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Tabell B Genomsnittliga t im- och årsförtjänster åren 1960—1971 för manliga 
lantarbetare i åldern 18—64 år 

m k = med kollektivavtal, u k = utan kollektivavtal 

1 År 1954 = 100. — 2 Jfr Löner 1969, del 2, s 20. — 3 Avser t o m år 1966 arbetare som under redovisning
året arbetat minst 250 dagar hos den rapporterande arbetsgivaren och from år 1967 minst 230 dagar. 

arts andel i den genomsnittliga timförtjänsten. 
Resultaten av sådana beräkningar för olika 
yrkesgrupper redovisas i tabell 2 med uppdel
ning efter löneform och i tabell 4 med upp
delning efter brukningsenheternas åkerareal. 
På motsvarande sätt har de genomsnittliga 
årsförtjänsternas sammansättning beräknats 
för olika yrkesgrupper och vid olika lönefor
mer (tabell 5). 

I tabellerna 2—7 har man genomgående 
skilt mellan arbetare vid brukningsenheter 
med och utan kollektivavtal. 

I tabell 4 redovisas genomsnittliga timför-
tjänster och deras sammansättning för olika 
grupper av manliga lantarbetare på bruknings
enheter i olika storleksklasser och i tabell 7 
medianer och kvartiler för de individuella 
tim- och årsförtjänsterna i samma grupper. 
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Tabell C Tim- och årsförtjänsternas spridning åren 1960—1971 för manliga 
lantarbetare i åldern 18—64 år (oavsett löneform) 

1 Se not 3 till tabell B. 
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Tabell D Förekomsten av ackordsarbete år 1971 för lantarbetare i åldern 
18—64 år 

m k = med kollektivavtal, u k = utan kollektivavtal 

1 Vägningstalen har beräknats på grundval av uppräknat antal arbetare. 
Jfr s 20. 

Tabell E Ackordslönesummans fördelning på olika slag av ackordsarbeten år 
1971 för lantarbetare (samtliga grupper) 
m k = med kollektivavtal, u k = utan kollektivavtal 

1 Se s 20. 
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Skogsarbetare 

I det följande återges vissa resultat från den 
statistik över skogsarbetarnas förtjänster som 
domänverkets (DV) centralförvaltning utarbe
tar beträffande domänverkets skogsarbetare 
och Föreningen Skogsbrukets Arbetsgivare 
(SA) och Skogs- och Lantarbetsgivareför-
eningen (SLA) beträffande skogsarbetare, an
ställda hos respektive organisations medlem
mar. En kort redogörelse för statistikens upp
läggning och innehåll har lämnats i Löner 
1967, del 2, s 24—26. Sedan denna redogörel
se skrevs har DVs och SAs statistik i vissa av
seenden ändrats. I DVs statistik beräknas så
lunda from år 1968 genomsnittliga timför-
tjänster i stället för genomsnittliga dagsför
tjänster (se Löner 1968, del 2, s 26). Genom
snittförtjänsterna för år 1971 redovisas, i olik
het med genomsnittförtjänsterna för tidigare 
år, exklusive ersättning för egna motorsågs-
kostnader. SAs statistik för år 1971 grundas 
på uppgifter för samtliga skogsarbetare (ut
om förare av arbetstagarägda maskiner) vid 3 
av föreningens medlemsföretag och på upp
gifter för ett urval av skogsarbetare vid 15 
andra medlemsföretag, som lämnar statistiska 
uppgifter. Urvalet har dragits enligt samma 
metod som tidigare (jfr Löner 1967, del 2, s 
24). För varje arbetare lämnas uppgifter om 
lön och antal arbetade timmar. Uppgifterna 
används för beräkning av genomsnittliga tim-
förtjänster, som redovisas exklusive ersättning 
för egna motorsågskostnader. Genomsnittliga 
dagsförtjänster beräknas ej. Genomsnittsför
tjänster per timme beräknas för manuellt ar
bete, motormanuellt arbete och maskinellt ar
bete. Härvid skiljs även på olika "sysselsätt
ningar" (drivningsarbete, skogsvårdsarbete, 

väg- och anläggningsarbete, övrigt arbete). 
Statistikens omfattning. Primärmaterialets 

storlek i statistiken för år 1971 framgår av 
ovanstående tablå. 

DVs statistik avser kontinuerligt anställda 
skogsarbetare, varmed avses arbetare som är 
anställda att utföra arbete under "varje av-
talsenlig dag under året", medan SAs och 
SLAs statistik omfattar tillsvidareanställda ar
betare, dvs arbetare som vid årets början be
räknades arbeta minst 200 dagar under året 
hos den rapporterande arbetsgivaren. Primär
materialet till DVs statistik består av uppgif
ter för alla kontinuerligt anställda arbetare. 
SAs statistik grundas på uppgifter om alla 
tillsvidareanställda arbetare vid tre medlems
företag och på ett urval av tillsvidareanställda 
arbetare vid vissa andra medlemsföretag (jfr 
ovan). SLAs statistik bygger på uppgifter för 
ett urval av tillsvidareanställda skogsarbetare. 
Antalet i SAs statistik redovisade arbetare 
(6 500) representerar ca 12 000 arbetare och 
urvalet (733 arbetare) i SLAs statistik ca 
2 200 arbetare. 

Statistikens resultat. I tabell F redovisas ge
nomsnittliga timförtjänster åren 1968—1971 
för DVs huggare och traktorförare (förare av 
DVs traktor). Till skillnad mot förtjänstupp
gifterna i redogörelsen för skogsarbetarnas lö
ner år 1970 (Löner 1970, del 2, s 26) är er
sättningen för egna motorsågskostnader från-
dragen. Övertids- och skifttillägg ingår inte. 
År 1971 beräknades dessa tillägg i genomsnitt 
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Tabell F Genomsnittliga t imfört jänster,1 kronor, fö r manliga skogsarbetare 
vid domänverket, åren 1968—1971 

1 Exklusive ersättningar (dvs traktamente, färdmedels- och färdtidsersättning), semesterlön och semester
ersättning. Ersättning för motorsågskostnader ingår ej. 
3 Inklusive i tabellen ej särredovisade grupper. 

Tabell G Genomsnitt l iga t imfört jänster1, kronor, vid olika slags arbete för 
manliga skogsarbetare enl igt domänverkets och Föreningen Skogsbrukets 
arbetsgivares stat ist ik, år 1971 

1 Se not 1 till tabell F. — 2 Ej arbete vid maskiner som ägs av arbetstagaren. 

per timme för samtliga arbetare oavsett arbe
tets art till 3 öre i Norra Sverige samt till 2 
öre i Mellersta Sverige och i Södra Sverige. 
Genomsnittet för hela riket blev 3 öre. I ta
bell G återges genomsnittliga timförtjänster 
år 1971 vid olika slags arbete enligt DVs och 
SAs statistik. 

Genomsnittliga dagsförtjänster1 (kronor) 
för skogsarbetare åren 1968—1971 enligt 

SLAs statistik återges i nedanstående tablå. 
Förtjänsternas variationer belyses av upp

gifterna i tabell H. Sådana uppgifter har ej 
framräknats i SLAs statistik. 

I tabell I återges genomsnittsförtjänsterna 
vid olika slag av arbeten i olika åldersgrup
per. Åldersgrupperingen grundar sig på upp
gifter om arbetarnas födelseår. 

1 Inklusive ersättning för egna motorsågskostnader men exklusive s k ersättningar (dvs traktamente, färd
medels- och färdtidsersättning), semesterlön och semesterersättning. 
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Tabell H Timförtjänsternas variationer för manliga skogsarbetare år 1971 

1 DV: ersättning för motorsågskostnader ingår. SA: ersättning för motorsågskostnader ingår ej. — 2 Upp
gifterna avser 4:e kvartalet 1971. 

Tabell I Genomsnittsförtjänster för manliga skogsarbetare i olika åldrar, år 
1971 

' Se not 1 till tabell F. - 2 Se not 1 s 27. 
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Arbetare inom industrin 

I detta avsnitt ges en redogörelse för löneför
hållandena år 1971 och för löneutvecklingen 
1939—1971 i fråga om arbetare inom indu
strin inklusive arbetare anställda vid aktiebo
lag, i vilka staten äger alla eller en del av ak
tierna, men exklusive arbetare vid annan 
statsägd industriell verksamhet.1 

Ny näringsgrensindelning 
Statistiska centralbyrån (SCB) har 1969 träf
fat en överenskommelse med vissa arbets
marknadsparter om gemensam standard för 
branschklassificering i löne- och sysselsätt
ningsstatistik. Denna standard bygger på In
ternational Standard Industrial Classification 
(1SIC 68) och benämnes Standard för svensk 
näringsgrensindelning (SNI). 

Enligt denna näringsgrensindelning består 
industrisektorn av Gruvor och mineralbrott 
(SNI 2), Tillverkningsindustri (SNI 3) samt 
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 4). 
SNI 4 ingår dock endast delvis i denna stati
stik. SNI 4101 [Elverk (privata)] behandlas i 
ett särskilt avsnitt (s. 37). 

De väsentligaste skillnaderna mellan SNI 
och den gamla branschindelningen är att bil
reparationsverkstäder överförts till annan nä
ringsgren (SNI 9513) utanför industrisektorn 
samt att "Läder-, hår- och gummivaruindu-
strin" saknar motsvarighet som fristående nä
ringsgren enligt SNI. SNI 9513 redovisas 
dock separat i tabellerna för att jämförelser 
skall kunna göras med tidigare års statistik. 

Löner år 1971 för arbetare inom industrin 

har bearbetats både enligt den gamla och den 
nya näringsgrensindelningen. Tabell 9 och 10 
visar utvecklingen sedan år 1939 enligt den 
gamla branschindelningen och tabell 11 har 
dubblerats så att jämförelser kan göras bakåt 
i tiden, medan övriga tabeller är näringsgrens-
indelade enligt SNI. Vid förfrågan kan upp
gifter erhållas ur motsvarande tabeller enligt 
gamla branschindelningen. 

Primärmaterialet 
Primärmaterialets insamling. Svenska Arbets
givareföreningen (SAF) har liksom vid under
sökningarna för tidigare år insamlat uppgifter 
från företag anslutna till SAF. Tidningarnas 
Arbetsgivareförening (TA), Kooperationens 
Förhandlingsorganisation (KFO) och Statsfö
retagens Förhandlingsorganisation (SFO) har 
insamlat uppgifter om löneförhållanden m m 
för arbetare vid företag anslutna till respekti
ve organisation. Uppgifter från övriga företag 
har insamlats direkt av SCB. Undersöknings-
population är det inom SCB vid enheten för 
industristatistik befintliga registret över före
tag och arbetsställen med tillverkning inom 
SNI 2 och 3 och med minst 5 sysselsatta (med 
undantag för SNI 2 och fem näringsunder
grupper inom SNI 3, där alla arbetsställen 
oavsett storlek ingår). Förlag (SNI 34204) in
går inte heller i populationen. Bortfallet i det 
av SCB insamlade materialet uppgår till ca 10 
proc. SAF, TA, KFO och SFO har inhämtat 
uppgifter för samtliga medlemsföretag, oav
sett storlek, och uppgifterna har redovisats 
per arbetsplats. Bortfallet i denna del av ma
terialet beräknas till ca 3 proc. Uppräkning 
av antal arbetsimmar och lönesummor med 
hänsyn till bortfallet har inte gjorts i tabel
lerna. 

Efter granskning, kodning och stansning 
har uppgifterna överförts till magnetband vil
ka sedan bearbetats tillsammans med uppgif
terna från SAF, TA, KFO och SFO. Blanket
ter och anvisningar har varit utformade på 
samma sätt som vid föregående års undersök
ning. Ett liknande samarbete med SAF har 1Se s 41. 
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Tabell J: 1 Redovisat antal arbetstimmar år 1971 inom olika näringsgrenar 
(SNI) 

ägt rum i fråga om lönestatistiken för bygg
nadsverksamhet (se s 39), stuveriverksamhet 
(se s 38), elverk (privata) (se s 37) samt be
träffande transportföretag (se s 48) och olje-
distributionsföretag (se s 50). 

Uppgiftsblanketterna. För insamlingen av 

uppgifter om löneförhållandena under år 
1971 för arbetare inom industrin använde sta
tistiska centralbyrån en blankett och anvis
ning som återges i bilaga 3—4. På blanketten 
inhämtades summariska uppgifter om antal 
utförda arbetstimmar (inkl övertid och skift-

Tabell J: 2 Redovisat antal arbetstimmar år 1971 inom olika industrigrupper 
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Tabell K: 1 Genomsnittliga timförtjänster år 1971 för arbetare inom olika 
näringsgrenar (SNI) 
c = inkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och andra 
förmåner 

tid) med fördelning på tidlönsarbete och ac
kordsarbete samt antal övertidstimmar, ar
betslön vid tidlönsarbete och arbetsförtjänst 
vid ackordsarbete (exkl övertids- och skift
tillägg), övertidstillägg, skifttillägg och tillägg 
för förskjuten eller obekväm arbetstid, helg
dagslön (helgdagsersättning), semesterlön (se
mesterersättning), permitteringslön och andra 
förmåner. Särredovisning begärdes för vuxna 
arbetare beträffande följande arbetstidsarter: 
dagarbete,1 tvåskriftsarbete,1 intermittent tre
skiftsarbete, kontinuerligt treskriftsarbete2 och 
underjordsarbete; minderåriga män och kvin
nor skulle även särredovisas. 

Som vuxna skulle räknas personer som upp
nått 18 års ålder före 1971 års ingång (födda 
1952 eller tidigare), såvida inte annan ålders
gräns förekommit i gällande avtal. Lärlingar, 
elever vid inbyggd skola samt praktikanter 
skulle redovisas bland minderåriga (födda 
1953 eller senare). 

SAF använde uppgiftsblanketter som i vis
sa avseenden utformats på annat sätt än cen
tralbyråns. För flertalet arbetsgivareförbund 
användes blanketter med redovisning av löner 
och antal arbetstimmar för enskilda arbetare 
eller av summariska uppgifter för olika yrkes
kategorier; i vissa fall särredovisades speciella 
element av löner och arbetstid. Uppgifter för 
mindre företag inom bageribranschen insam
lades för en vecka under året (samtliga veckor 
representerades); vid bearbetningen "uppräk
nades" dessa uppgifter genom multiplikation 
med 52. 

1 Då det beträffande material, som insamlats utan
för SCB i en del fall inte varit möjligt att särskilja 
dagarbete och 2-skiftsarbete ingår i tabellredovis
ningen av dagarbete även något 2-skiftsarbete, 
vilket särskilt anges. - 2 Fyrskifts- och femskifts-
arbete ingår. 
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Tabell K: 2 Genomsnittliga timförtjänster år 1971 för arbetare inom olika indu
strigrupper 
c = inkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och andra 
förmåner 

Tabell L Genomsnittliga timförtjänster år 1971 för vuxna arbetare inom olika 
näringsgrenar (SNI) 
a = exkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och andra 
förmåner 
b = inkl övertids- och skifttillägg, men exkl helgdagslön, semesterlön, permitteringslön 
och andra förmåner 
c = inkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och andra 
förmåner 
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Tabell M Sammansättningen av den genomsnittliga timförtjänsten år 1971 för 
vuxna arbetare inom olika näringsgrenar (SNI), procent 

1 Inkl permitteringslön 

Löneutvecklingen åren 1939—1971 
I tabell 9 och 10 ges uppgifter om löneutveck
lingen under åren 1939—1971 för arbetare 
inom industrin enligt den gamla branschindel
ningen. Samtliga dessa uppgifter avser de ge
nomsnittliga timförtjänsterna inklusive över
tids- och skifttillägg, helgdagslön, semester
lön, permitteringslön och andra förmåner 
(timförtjänst c, se s 34). I tabell 11 B återges 

vidare indextal för de genomsnittliga timför
tjänsterna år 1971 inom olika undergrupper 
av industrin med 1939 och 1970 som basår. 

Redovisat antal arbetstimmar och genom
snittliga timförtjänster år 1971 för vuxna och 
minderåriga arbetare inom olika industrihu
vudgrupper enligt tidigare tillämpad bransch
indelning återges i tabellerna J: 2 och K: 2. 

Det må erinras om att de förändringar i ge-

3—730131 
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Tabell N Genomsnittlig timförtjänst år 1971 för vuxna kvinnor i procent av 
timförtjänsten för vuxna män inom olika näringsgrenar (SNI) 
a = exkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och andra 
förmåner 
c = inkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och andra 
förmåner 

nomsnittsförtjänsterna som redovisas i löne
statistiken påverkas av förskjutningar i de re
dovisade arbetarnas fördelning på ålders-, yr
kes- och kvalifikationsgrupper, förekomsten 
av tidiöns- och ackordsarbete m fl faktorer. 

Löner år 1971 
Materialets omfattning och gruppering. Vid 
1971 års undersökning uppgick det redovisade 
antalet arbetstimmar vid företag inom SNI 
2 + 3 (bortsett från statliga verkstäder m m ) 
till ca 1 064 miljoner. Redovisat antal arbets
timmar utförda av vuxna och minderåriga 
manliga och kvinnliga arbetare inom olika nä
ringsgrenar framgår av tabell J: 1. I tabell 8 
ges en redovisning av antalet arbetstimmar ut
förda av vuxna arbetare med fördelning efter 
näringsgren, arbetstidsart och dyrortsgrupp. 

Begreppsredovisning. I det följande redovi
sas medeltal av tre olika slag, vilka betecknas 
som genomsnittlig timförtjänst a), b) och c). 
Dessa medeltal har erhållits genom att löne
summorna — inklusive eller exklusive olika 
slags tillägg — för de olika grupperna av ar
betare dividerats med däremot svarande antal 
arbetstimmar. 

Genomsnittlig timförtjänst a) innefattar ar
betslön på ordinarie arbetstid vid tidlöns- och 
ackordsarbete samt grundlön vid övertids- och 
skiftarbete. I lönebeloppen ingår förutom 
egentliga tidlöns- och ackordsförtjänster även 
ersättning för restid och väntetid, ackords
kompensation samt mätningskostnader till ar
betarnas mätningsmän. 

Genomsnittlig timförtjänst b) innefattar 
förutom de lönebelopp som ingår i timför
tjänst a) även övertidstillägg och skifttillägg 
samt tillägg vid förskjuten och obekväm ar
betstid. 

Genomsnittlig timförtjänst c) eller den to
tala genomsnittliga timförtjänsten innefattar 
förutom de i timförtjänst b) ingående löneele
menten även helgdagslön (helgdagsersätt
ning), semesterlön (semesterersättning) och 
andra förmåner (inklusive permitteringslön). 

På statistiska centralbyråns blanketter för 
industriarbetare m fl (se bilaga 3—4, anvis
ningar till kol 13) skulle som "andra förmå
ner" redovisas bl a hyresbidrag, värdet av fri 
bostad och ersättning vid militärtjänstgöring. 
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Tabell O Relationstal för den genomsnittliga timförtjänsten år 1971 för vuxna 
arbetare inom olika dyrortsgrupper och näringsgrenar (SNI) 
c = inkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och andra 
förmåner 

1 Se bilaga 15. 
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Tabell P Genomsnittliga timförtjänster år 1971 för vuxna manliga arbetare vid 
elverk (privata) enligt SNI 
a = exkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och andra 
förmåner 
b = inkl övertids- och skifttillägg men exkl helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och 
andra förmåner 
c = inkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och andra 
förmåner 

Ackordsarbetets omfattning. Tabell 8 visar 
ackordsvolymen, d v s antalet arbetstimmar 
på ackord i procent av samtliga arbetstimmar, 
inom olika näringsgrenar och arbetstidsarter. 
Enligt anvisningarna skulle som ackordstid 
räknas all tid varunder arbetsförtjänsten på 
något sätt var beroende av arbetsprestationen, 
sålunda även tid då premier eller bonus ut
gick eller andra former av biandackord till-
lämpades. För vuxna män inom industrin om
fattade ackordsarbetet år 1971 54,8 % av all 
arbetad tid. För vuxna kvinnor utgjorde ac
kordsarbetet 58,7 % av arbetstiden. 

Övertidsarbetets omfattning. Övertidsarbe
tets omfattning år 1971 framgår av tabell 8. 
Enligt anvisningarna på blanketterna skulle 
företagen som övertid redovisa alla övertids
timmar, både på tidlön och ackord, som 
enligt avtal var övertid eller som eljest beta
lades som övertid. Vid skiftarbete skulle en
dast redovisas tid utöver den för skiftgången 
fastställda normala arbetstiden. 

Som framgår av tabell 8, utgjorde överti
den år 1971 för vuxna män inom industrin 
2,9 % av all arbetad tid och för vuxna kvin
nor 0,9 % av den arbetade tiden. 

Löneläget år 1971 inom olika näringsgre
nar. De genomsnittliga timförtjänsterna år 
1971 för vuxna arbetare inom olika närings
grenar redovisas i tabell 11 A—15. 

Publicering av genomsnittliga timf örtjänster 
har ej skett på näringsgrenar eller arbetstids
arter då totalt antal arbetade timmar är 
mindre än 100 000 i hela riket och ej heller 
på dyrorter och mindre geografiska områden 
då timantalet understiger 50 000. Dessutom 
gäller som villkor för publicering, med undan
tag för socker- och tobaksindustri, att minst 3 
företag måste vara representerade för att en 
timförtjänst skall redovisas. 

En sammanfattning av förtjänstläget år 
1971 för arbetare inom olika näringshuvud
grupper enligt SNI redovisas i tabell K: 1 
och L. 

För samtliga redovisade vuxna män var den 
genomsnittliga totala timförtjänsten (c) år 
1971 15,69 kr. För vuxna kvinnor var motsva
rande genomsnittförtjänst 12,89 kr eller 
82,2 % av de vuxna männens. 

I tabell 11A redovisas de genomsnittliga 
timförtjänsterna a), b) och c) (se ovan) år 
1971 för vuxna män och vuxna kvinnor i hela 
riket inom olika näringsgrenar och arbetstids-
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arter. Vissa huvudsiffror ur tabell 11 A åter
ges i tabell L. 

Timförtjänst a) redovisas dels för tidlönsar-
bete, dels för ackordsarbete och dels oavsett 
löneform. 

Tabell 11A anger den absoluta storleken 
(i öre per arbetstimme) och tabell M den rela
tiva storleken av övertids- och skifttillägg, 
helgdagslön (helgdagsersättning), semesterlön 
(semesterersättning) samt andra förmåner (in
klusive permitteringslön). 

I ett fåtal fall, då man ej från redovisande 
enheter erhållit tillräckligt specificerade upp
gifter, har en del enheter uteslutits dels vid 
beräkningen av medeltal för särskilda löne
element, dels vid beräkningar avseende tim
förtjänst a och/eller timförtjänst b. 

I tabell N återges vissa beräkningar angå
ende relationerna mellan timförtjänsterna för 
vuxna män och vuxna kvinnor inom olika nä
ringsgrenar. 

Löneläget år 1971 inom olika dyrortsgrup-
per. I tabell 12 redovisas de genomsnittliga 
timförtjänsterna (a, b och c) inom olika nä
ringsgrenar och arbetstidsarter med fördel
ning på dyrortsgrupperna 4 och 5 enligt den 
statliga ortsgrupperingen,1 som gällde den 1 
januari 1971. I tabell O återges relationstal 
för de genomsnittliga totala timförtjänsterna 
(c) i de olika dyrortsgrupperna och i Stör-
Stockholm, uttryckta i procent av timförtjäns
terna i dyrortsgrupp 5. 

Löneläget år 1971 i olika geografiska om
råden. I tabellerna 13—15 återges uppgifter 
om löneläget för vuxna arbetare inom olika 
näringsgrenar med fördelning efter län, stor
stadsområde-' respektive kommunblocksre-
gion.3 

Arbetare vid elverk (privata) 
Uppgifter rörande lönerna år 1971 för arbeta
re vid privata elverk (SNI 4101) inhämtades i 
samarbete med Svenska Arbetsgivareförening
en på samma sätt som uppgifterna beträffan
de arbetare inom industrin. Materialet avsåg 
sammanlagt ca 6,5 miljoner arbetstimmar, ut
förda av vuxna manliga arbetare. De redovi
sade arbetstimmarnas fördelning på dyrorts-
grupper samt förekomsten av ackords- och 
övertidsarbete framgår av nedanstående tablå. 

I tabell P redovisas de genomsnittliga tim
förtjänsterna och olika löneelement för arbe
tare vid privata elverk år 1971. 

Arbetare vid elverk (privata) enligt SNI 

1 Dyrort 3 upphörde 1.1.1971. 
2Se bilaga 15. 
3 Se bilaga 16. 



38 

Arbetare inom 
stuveriverksamhet 

Uppgifter rörande lönerna år 1971 för arbe
tare inom stuveriverksamhet (SNI 71232) in
hämtades i samarbete med Svenska Arbetsgi
vareföreningen på samma sätt som uppgifter
na beträffande arbetare inom industrin. Ma
terialet avsåg sammanlagt ca 6,4 miljoner ar
betstimmar, utförda av vuxna manliga arbe
tare. De redovisade arbetstimmarnas fördel
ning på dyrortsgrupper samt förekomsten av 

ackords- och övertidsarbete framgår av ne
danstående tablå. 

I tabell Q redovisas de genomsnittliga tim-
förtjänsterna och olika löneelement för stuve-
riarbetare år 1971. 

Arbetare inom stuveriverksamhet enligt SNI 

Tabell Q Genomsnittliga timförtjänster år 1971 för vuxna manliga arbetare 
inom stuveriverksamhet enligt SNI 
a = exkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och andra förmåner 
b = inkl övertids- och skifttiilägg men exkl helgdagslön, semesterlön och andra förmåner 
c = inkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och andra förmåner 
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Arbetare inom byggnads
verksamhet 

Primärmaterialet 
Undersökningen av löner för arbetare inom 
byggnadsverksamhet år 1971 har liksom un
dersökningen för arbetare inom industrin (se 
s 29) övergått till branschredovisning enligt 
Standard för svensk näringsgrensindelning 
(SNI). Byggnadssektorn omfattar här SNI 5. 
Undersökningspopulation är de företag och 
arbetsställen som i Centrala företagsregistret 
(CFR) klassats till denna näring. 

Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) in
samlade och granskade liksom vid undersök
ningarna för tidigare år uppgifter från före
tag anslutna till SAF. Redovisningen skedde 
per arbetsplats, oavsett storlek, och bortfallet 
i denna del av materialet har beräknats till ca 
7 proc. Uppgifter från övriga företag med 
minst 5 anställda insamlades direkt av SCB 
och bland företag inom byggnadsverksamhet 
med 1—4 anställda (husbyggnadsindustri 2 
—4 anställda) utvaldes vart tionde företag. 
Vid bearbetningen av materialet gjordes en 
uppräkning med 10 av uppgifter från dessa 
företag. Bortfallet i det av SCB insamlade 
materialet beräknas vara ca 10 proc. Uppräk
ning av antal arbetstimmar och lönesummor 
med hänsyn till bortfallet har inte gjorts i ta
bellerna. 

Till företagen utsände SCB en blankett på 
vilken vuxna manliga arbetare (utom lärling
ar, praktikanter, yrkesskoleelever och arbetare 
med utbildningslön) skulle särredovisas på 
olika yrkesgrupper; dessutom begärdes upp
gifter för byggnadsstäderskor samt lärlingar 
och minderåriga (blankett och anvisning, se 
bilaga 5 och 6). SAF inhämtade i vissa avse
enden mera detaljerade uppgifter än SCB. 

På den blankett som användes av SCB in
hämtades summariska uppgifter för hela ka
lenderåret 1971 om antal utförda arbetstim
mar (inklusive övertid och skifttid) med för
delning på tidlöns- och ackordsarbete, arbets
lön vid tidlöns- och ackordsarbete (inklusive 
ackordskompensation men exklusive övertids-
och skifttillägg), antal övertidstimmar, över
tidstillägg, skifttillägg, semesterlön, permitte-
ringslön och andra förmåner (reseeersättning 
m m). För husbyggnadsarbete samt för bygg
nadsstäderskor och lärlingar begärdes ingen 
uppdelning av den utbetalda lönen på tidlön 
och ackordslön. 

Redovisningen i denna publikation har be
gränsats till att avse vuxna arbetare (utom lär
lingar). Som minderåriga räknades personer 
som inte uppnått 18 års ålder före 1971 års 
ingång (födda 1953 eller senare), såvida inte 
annan åldersgräns förekommit i gällande av
tal. Antalet arbetstimmar inom olika yrkes-
och dyrortsgrupper samt förekomsten av ac
kords- och övertidsarbete framgår av tabell 
16. För vuxna manliga arbetare redovisades 
257 miljoner arbetstimmar år 1971 (efter 
uppräkning, se ovan). 

I ett fåtal fall, då företag inte kunnat läm
na tillräckligt specificerade uppgifter för re
dovisade enheter, har en del enheter uteslutits 
dels vid beräkningen av medeltal för särskilda 
löneelement, dels vid beräkningen av timför-
tjänst a och/eller timförtjänst b. 

Löneutvecklingen åren 1939—1971 
Löneutvecklingen för arbetare inom bygg
nadsverksamhet enligt tidigare tillämpad 
branschindelning belyses av tabell R. Det bör 
beaktas att uppgifterna från och med 1968 ej 
är exakt jämförbara med motsvarande upp
gifter för tidigare år med hänsyn till omlägg
ning av urval och branschernas avgränsning. 

1971 års uppgifter för glasmästeriarbete 
samt bleck- och plåtslageriarbete är inte jäm
förbara med tidigare år, vilket markerats med 
punkter i tabell R. I tabell 17 B återees Be-
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Tabell R Genomsnittliga timförtjänster år 1939 samt åren 1963—1971 för 
vuxna manliga arbetare inom byggnadsverksamhet enligt tidigare tillämpad 
branschindelning 

c = inkl övertids- och skifttillägg, semesterlön (semestermedel), permitteringslön och 
andra förmåner (reseersättning) 

nomsnittliga timförtjänster m m år 1971 enligt 
tidigare tillämpad branschindelning. 

Löner år 1971 
De genomsnittliga timförtjänsterna år 1971 
för olika kategorier av vuxna arbetare inom 
byggnadsverksamhet redovisas i tabell 17 A. I 
tabell 18 redovisas de genomsnittliga timför
tjänsterna på olika dyrortsgrupper,1 medan ta
bell 19 och 20 återger timförtjänster inom oli
ka län respektive storstadsområden.2 

I det följande redovisas medeltal av tre oli
ka slag, vilka betecknas som genomsnittlig 
timförtjänst a), b) och c). Dessa medeltal har 
erhållits genom att lönesummorna — inklusi
ve eller exklusive olika slags tillägg — för de 
olika grupperna av arbetare dividerats med 
däremot svarande antal arbetstimmar. 

Genomsnittlig timförtjänst a) innefattar ar
betslön på ordinarie arbetstid vid tidlöns- och 
ackordsarbete samt grundlön vid övertids- och 
skiftarbete. I lönebeloppen ingår förutom 
egentliga tidlöns- och ackordsförtjänster även 
ersättning för restid och väntetid, ackords-

kompensation samt mätningskostnader till ar
betarnas mätningsmän. 

Genomsnittlig timförtjänst b) innefattar 
förutom de lönebelopp som ingår i timför
tjänst a) även övertidstillägg och skifttillägg 
samt tillägg vid förskjuten och obekväm ar
betstid. 

Genomsnittlig timförtjänst c) eller den tota
la genomsnittliga timförtjånsten innefattar 
förutom de i timförtjänst b) ingående löneele
menten även semesterlön (semesterersättning) 
och andra förmåner (inklusive permitterings
lön). 

För samtliga vuxna manliga byggnadsarbe
tare uppgick den genomsnittliga totala tim-
förtjänsten (c) år 1971 till 18,68 kr. Av de ca 
257 miljonerna arbetstimmar redovisades ca 
113 miljoner som utförda av manliga arbeta
re inom husbyggnadsindustri; deras genom
snittliga timförtjänst var 18,80 kr. För kvinn
liga arbetare redovisades ca 3 miljoner arbets
timmar med en genomsnittlig timförtjänst av 
11,51 kr. 

1 Dyrort 3 upphörde 1.1.1971. 
2 Se bilaga 15. 
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Arbetare vid statliga verk
städer och byggnadsarbeten 
m m 

Primärmaterialet 
Statistiska Centralbyråns (SCBs) årliga under
sökning av löneförhållandena för arbetare vid 
statliga verkstäder och byggnadsarbeten m m 
baseras from år 1970 på individuppgifter 
(med vissa undantag; se s 42). T o m 1969 
utgjordes primärmaterialet av summariska 
uppgifter för varje arbetsplats. Primärmate
rialet till undersökningen år 1971 har insam
lats av SCB från samtliga berörda verk, myn
digheter och institutioner på blankett (se bi
laga 7) eller på magnetband. Anvisningar till 
blanketten utformades av statistiska central
byrån i samråd med statens avtalsverk. Aktie
bolag i vilka staten äger alla eller en del av 
aktierna ingår ej i denna undersökning utan 
i undersökningen av löner för arbetare inom 
industrin. 

I 1971 års undersökning ingår samtliga kol-
lektivavtalsanställda arbetare inom statlig 
verksamhet med undantag av väg- och gods
ombud vid statens järnvägar, skogsarbetare 
vid domänverket, färj- och brovakter vid väg
verket, vaktpersonal och marketenteribiträden 
vid försvarsverken, täckdikningsförmän vid 
lantbruksstyrelsen, städerskor anställda enligt 
det statliga städningsramavtalet samt fastig
hetsskötare. I undersökningen ingår ej heller 
förrådsarbetare vid försvaret vilka har över
gått till tjänstemannaanställning under år 
1971. 

På blanketten skulle för varje arbetare läm
nas uppgifter om personnummer, arbetstids
art (t ex dagarbete, 2-skiftsarbete), löneform 
(t ex tim-, vecko-, månadsavlönade), arbetar
kategori, det totala antalet under året utförda 

arbetstimmar med fördelning på tidlönsarbete 
och ackordsarbete (rent och blandat ackord), 
antalet arbetstimmar på övertid, antalet tim
mar för betald men ej arbetad helgtid, under 
året utbetalda löner och tillägg för tidlöns
arbete, ackordsarbete (rent och blandat), di
verse arbetstillägg m m (risk- och obehags
tillägg o d), övertidstillägg, skifttillägg, tillägg 
för förskjuten och obekväm arbetstid, kall-
ortstillägg, helgdagsersättning till timavlöna-
de, semesterlön, permitteringslön, särskilda er
sättningar (rese- och väntetidsersättning, er
sättning för passningstjänst och rapportskriv
ning m m). Dessutom skulle antal timmar un
der året för sjukdom, yrkesskada, havande
skap resp militärtjänstgöring, samt lakar- och 
poliklinikbesök redovisas liksom under året 
utbetalda löner för sjukdom, yrkesskada m m, 
havandeskap resp militärtjänstgöring, läkar-
och poliklinikbesök samt övriga förmåner så
som värdet av olika naturaförmåner o d. 

Arbetarkategorikoden har vid bearbetning
en använts vid gruppering av arbetarna på 
yrkes- samt tempo- och grovarbetare. Samtli
ga arbetare, även sådana som slutat respektive 
börjat under redovisningsperioden, skulle 
medtagas. Tillfälligt anställda, semestervika
rier o d skulle dock uteslutas. Varje arbets
plats skulle redovisas för sig och varje arbe
tare skulle hänföras till den (de) arbetsplat
ser) dar han varit sysselsatt under året. Ar
betsplatsens belägenhet skulle anges med läns-
och kommunkod. 

Som minderåriga skulle räknas alla lärling
ar och personer som under året före redovis
ningsåret ej fyllt 19 år, såvida ej annan ål
dersgräns förekommit i gällande avtal. Övri
ga personer skulle redovisas som vuxna. 

För timavlönade arbetare skulle den fristå
ende helgdagsersättningen redovisas. För de 
vecko- och månadsavlönade arbetarna har en 
helgdagsersättning beräknats vid den maski
nella bearbetningen. 

För arbetare vid televerket och lantbruks
högskolan samt för vissa av förenade fabriks-
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verkens arbetsplatser har endast summariska 
uppgifter kunnat erhållas. Därför ingår ej 
uppgifter från dessa områden i de tabeller 
som bygger på individdata. 

Löner år 1971 
Vid bearbetningen har materialet samman
förts till följande grupper: 
Verkstadsindustri 

Mekaniska verkstäder m m 
Reparationsverkstäder 
Underhålls- och serviceverkstäder m m 
Elektroteknisk industri 

Grafisk industri 
Livsmedelsindustri 
Beklädnadsverkstäder samt tvätterier 

Beklädnadsverkstäder 
Tvätterier 

Byggnads- och anläggningsverksamhet m m 
Linjearbete 
Vägunderhållsarbete 
Byggnads- och anläggningsarbete 
Husbyggnadsarbete m m 

Förrådsarbete 
Länt- och trädgårdsarbete 
Övrig verksamhet1 

För olika arbetarkategorier redovisas ge
nomsnittsförtjänster av fyra slag, vilka be
tecknas som genomsnittlig timförtjänst l, II, 
III, IV. 

Genomsnittlig timförtjänst I innefattar ar
betslön för ordinarie arbetstid vid tidlöns- och 
ackordsarbete samt grundlön vid övertids- och 
skiftarbete. Dessutom ingår diverse arbetstill-
lägg såsom risk- och obehagstillägg o d, samt 
kallortstillägg. 

Genomsnittlig timförtjänst II innefattar för
utom de löneelement som ingår i timförtjänst 
I även skifttillägg, tillägg för förskjuten och 
obekväm arbetstid samt helgdagsersättning. 

Genomsnittlig timförtjänst III innefattar 

förutom de i timförtjänst II ingående löneele
menten även övertidstillägg. 

Genomsnittlig timförtjänst IV innefattar 
förutom de i timförtjänst III ingående löne
elementen även semesterersättning, permitte-
ringslön, särskilda ersättningar samt ersätt
ning vid sjukdom, yrkesskada, havandeskap, 
militärtjänstgöring, lakar- och poliklinikbesök 
samt andra förmåner såsom naturaförmåner 
o d . 

I tabellerna 22, 24 och 26 har endast särre-
dovisats grupper där antalet redovisade tim
mar uppgår till minst 50 000 för olika ålders-
och dyrortsgrupper. För dyrortsgrupperna 4— 
5 i tabell 24 och i övriga tabeller som redovi
sar förtjänster har endast särredovisats grup
per där antalet redovisade arbetstimmar upp
går till minst 150 000. Detta har bland annat 
medfört att inga uppgifter har kunnat särre-
dovisas för grupperna livsmedelsindustri och 
övrig verksamhet. 

I tabell 21—22 som enbart bygger på det 
insamlade individmaterialet, redovisas antalet 
vuxna arbetare samt den genomsnittliga tim-
förtjänsten (II) inom olika åldersgrupper med 
fördelning efter verksamhetsområde och ar
betarkategori. 

Tabell 23—26 omfattar såväl summariska 
uppgifter som individuppgifter. Vissa huvud
uppgifter ur tabellerna samt uppgifter för 
minderåriga arbetare återges i tabell S och T. 

Utöver här publicerade uppgifter har tabel
ler över den genomsnittliga timförtjänsten för 
kommunblocksregioner samt över lönesprid
ningen, dvs den genomsnittliga timförtjänstens 
spridning på löneintervall i öre, utarbetats av 
SCB. Uppgifter ur dessa tabeller kan erhållas 
vid förfrågan. 

Redovisat antal arbetstimmar år 1971 upp
gick till ca 48 miljoner för vuxna män och ca 
5 miljoner för vuxna kvinnor. I tabell 23 redo
visas antal arbetstimmar samt ackordsvolym 
och övertidsvolym för vuxna män och vuxna 
kvinnor inom olika verksamhetsområden. 

Löneläget år 1971 för vuxna arbetare bely-

1 Här ingår extra visningsvakter vid de statliga 
museerna samt ombordanställd personal inom 
fiskeristyrelsen. Arbetare vid vattenfallsverkets 
fiskodlingsanstalter ingår i gruppen linjearbetare. 
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Tabell S Antal arbetade timmar år 1971 inom olika verksamhetsområden med 
fördelning på vuxna och minderåriga arbetare 

1 Här ingår även övrig verksamhet (Se not 1 s 42). 
2 Här ingår inte livsmedelsindustri. 

Tabell T Genomsnittlig timförtjänst (II), öre, år 1971 för vuxna och minder
åriga arbetare med fördelning efter verksamhetsområde 

II: Innefattar arbetslön för ordinarie arbetstid vid tidlöns- och ackordsarbete samt grund
lön vid övertids- och skiftarbete. Dessutom ingår diverse arbetstillägg, kallortstillägg, 
skifttillägg, tillägg för förskjuten och obekväm arbetstid samt helgdagsersättning 

1 Här ingår även livsmedelsindustri och övrig verksamhet (Se not 1 s 42). 
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ses i tabellerna 24 och 25. Som framgår av ta
bell 24 uppgick den genomsnittliga timför-
tjänsten (timförtjänst IV) till 17,59 kr för 
vuxna manliga arbetare och till 15,38 kr för 
vuxna kvinnliga arbetare. 

Tabell 24 visar även löneläget i olika dyr-

ortsgrupper enligt den statliga ortsgruppering
en som gällde den 1 januari 1971 och tabell 
26 ger genomsnittliga timförtjänster med upp
delning på lönelement i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. 

1 Sko- och beklädnadsverkstäder, tvättanstalter. 
2 Förrådsarbetare inom försvaret har fr o m 1971 övergått till tjänstemannaanstäJIning. 
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Hotell- och restaurang
personal 

Officiell lönestatistik för restaurangpersonal 
har årligen publicerats sedan år 1954. (Jfr Lö
ner 1966, del 1 (SOS), s 19—20.) 

Vid 1971 års undersökning av löneförhål
landena för hotell- och restaurangpersonal har 
centralbyrån utnyttjat uppgifter som insamlats 
dels av Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 
beträffande personal vid företag anslutna till 
Sveriges Arbetsgivareförening för Hotell och 
Restauranger, vid dotterbolag till Sveriges 
Centrala Restaurang AB och vid AB Trafik
restauranger, dels av Kooperationens För
handlingsorganisation (KFO) beträffande per
sonal vid till organisationen anslutna restau
rangföretag. Dessutom ingår av SAF och 
KFO insamlade uppgifter om anställda vid 
varuhusrestauranger och barer vid företag an
slutna till respektive Handelns Arbetsgivare
organisation (HAO) och KFO. SCB har vi
dare inhämtat uppgifter om löneförhållanden 
för personal vid hotell och restauranger till
hörande Folkrörelsernas rese- och semester-
organisationer (Reso). 

A. Anställda vid företag anslutna till ovan
nämnda organisationer med undantag för 
KFO 
Undersökningen 1971 avsåg fast anställda 
tjänstemän, fast anställd ekonomi- och hotell
personal, fast och tillfälligt anställd serve
ringspersonal samt ej fast anställd ekonomi-
och hotellpersonal. För var och en av dessa 
kategorier inhämtades uppgifter på en sär
skild blankett. Uppgifterna skulle för fast an
ställda tjänstemän avse förhållandena den 30 
september, för fast anställd ekonomi- och ho

tellpersonal samt för serveringspersonal perio
den 26 september—25 oktober och för ej fast 
anställd ekonomi- och hotellpersonal 26 sep
tember—9 oktober. Arbetstimmar för ej fast 
anställd ekonomi- och hotellpersonal har i 
samband med bearbetningen uppräknats till 
månadsredovisning. 

För vardera av ovanstående personalkate
gorier inhämtades primäruppgifter av delvis 
olika slag. SCBs blanketter och därtill fogade 
anvisningar återges i bilagorna 8—14. De av 
SAF använda blanketterna överensstämde i 
stort sett med SCBs blanketter. För ekonomi-
och hotellpersonal samt serveringspersonal 
skulle emellertid enligt SCBs anvisningar re
dovisningen av arbetstimmarna avse den fak
tiskt arbetade tiden dvs totala antalet arbets
timmar inklusive eventuella övertidstimmar 
men exklusive måltidsraster (nettoarbetsti
den). Enligt anvisningarna till SAFs blanket
ter skulle antingen brutto- eller nettoarbetstid 
redovisas. Omräkning har sedan skett till net
toarbetstid. Vid den inom SCB företagna be
arbetningen har arbetstagare med en nettoar
betstid (sedan eventuella övertidstimmar från-
dragits) understigande 140 timmar i månaden 
uteslutits. 

Beträffande fast anställd ekonomipcrsonal 
och fast anställd serveringspersonal genom
gick avtalens yrkesklassificering genomgripan
de förändringar år 1966 då även redovis
ningsprinciperna ändrades (jfr Löner 1966, 
del 1 (SOS), s 22). 

Yrkesgrupperingen 1971 överensstämmer 
huvudsakligen med grupperingen i 1970 års 
redovisning. 

Förste receptionist och receptionist har till
kommit som nya yrkesgrupper inom gruppen 
hotellpersonal. 

I SCBs redovisning har det av SAF insam
lade materialet sammanförts med de av SCB 
från Reso inhämtade uppgifterna (tabell 27— 
33). 

Löneutvecklingen åren 1954—1971 för fast 
anställda restaurangtjänstemän redovisas i ta
bell U. Det bör observeras att fr o m 1967 in-
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Tabell U Löneutvecklingen för fast anställda restaurangtjänstemän 
1954—1971 

Uppgifterna avser personal vid företag anslutna till Sveriges Arbetsgivareförening för Hotell och Restau
ranger eller (t o m år 1959) till FAK, vid dotterbolag till Sveriges Centrala Restaurang AB, vid AB Trafik
restauranger, vid varuhusrestauranger och barer vid företag anslutna till Handelns Arbetsgivareorganisation 
samt personal vid Resos hotell och restauranger. 

1 Aritmetiskt genomsnitt av de överenskomna kontanta månadslönerna. — 2 På grund av avvecklingen av 
systemet med fri kost är siffrorna för 1965 — 1971 ej jämförbara med siffrorna för tidigare år. — ' F r o m 
1967 ingår uppgifter för personal vid Resos hotell och restauranger. 

går även personal vid Resos hotell och restau
ranger i de redovisade uppgifterna. 

De i tabellerna redovisade uppgifterna om 
löner avser beträffande tjänstemän den över
enskomna kontanta månadslönen, således icke 
den faktiskt utbetalda lönen, medan den för 
fast anställd ekonomi- och hotellpersonal re
dovisade lönen avser den för redovisningspe
rioden faktiskt utbetalda lönen. Beträffande 
ej fast anställd ekonomi- och hotellpersonal 
redovisas medelförtjänster per timme. 

Serveringspersonalen garanterades en viss i 
avtalet angiven minimiinkomst. Om 13,0 % 
av omsättningssumman tillsammans med ett 
kontanttillägg (se Löner 1966, del I (SOS) s 

23) ej uppgick till det sålunda garanterade mi
nimibeloppet, skulle arbetsgivaren utbetala en 
summa (garantitillägg) motsvarande det felan
de beloppet. Vid tjänstgöring på nattklubb 
garanterades serveringspersonalen 15 % ser
veringsavgift på de serverade varornas sam
manlagda utförsäljningsvärde, då nota begär
des efter kl 24.00 (om ej annan tidpunkt lo
kalt överenskommit). För varje timme som ar
bete utförts efter kl 24.00 ökades månadsga-
rantilönen med 1/184 av den i avtalet fast
ställda månadsgarantilönen och för timgaran-
tivavlönade ökades garantilönen med 100 %. 
Om 15 % av omsättningssumman tillsammans 
med kontanttillägget ej uppgick till på så sätt 
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Tabell V Genomsnittliga timförtjänster hösten 1971 för vuxen ej fast anställd 
ekonomipersonal vid företag anslutna till KFO 

1 Uppgifterna avser bruttolöner. 

beräknad garantilön, utbetalades ett garanti
tillägg motsvarande det felande beloppet. 

De uppgifter om serveringspersonalens för
tjänster som lämnas i tabellerna 27, 29 och 32 
avser summan av serveringsavgift, garantitill-
lägg samt kontanttillägg (se Löner 1966, del 1 
(SOS), s 23). 

Enligt det sedan 1965 tillämpade bruttolö
nesystemet skall den anställde betala för kost 
under och i omedelbar anslutning till arbets
tiden. Timanställd betalar för kost 5,90 re
spektive 2,95 per dag vid en bruttoarbetstid 
av mer än respektive högst 4 1/2 timmar per 
dag. För månadsavlönade respektive månads-
garantiavlönad personal med full arbetstid 
äger arbetsgivaren rätt att framräkna och till-
lämpa ett månadsbelopp för kostbetalning. 

Då överenskommelse träffats om kost även 
på fritid betalar timanställd 7,20 per dag me
dan månadsavlönad med full arbetstid betalar 
215: — per månad. I denna redogörelse åter
ges bruttolöner d v s lönen före den anställdes 
betalning för kost. 

Artimetiska genomsnittslöner och median-
löner1 anges i tabellerna endast för grupper 

om minst 10 anställda och kvartiler (tabell 28) 
endast för grupper om minst 25 anställda. 
B. Anställda vid företag anslutna till Koope
rationens Förhandlingsorganisation 
För undersökningarna av löneförhållandena 
hösten 1971 användes blanketter av samma 
typ som de av SAFs statistiska byrå använda 
blanketterna. Undersökningen omfattade fast 
anställd ekonomipersonal, fast och tillfälligt 
anställd serveringspersonal samt ej fast an
ställd ekonomipersonal. Materialet har bear
betats efter samma principer som övrigt ma
terial. 

I tabell 34 redovisas beträffande vuxen fast 
anställd ekonomipersonal samt vuxen serve
ringspersonal inom olika yrkes- och ortsgrup
per, de anställdas fördelning efter lönens stor
lek, medianlöner1 samt genomsnittliga må
nadslöner. Uppgifter lämnas endast för grup
per om minst 10 anställda. Beträffande vuxen 
ej fast anställd ekonomipersonal återges i ta
bell V genomsnittliga timförtjänster dels för 
hela riket, dels för ortsgrupp 4, dels i Stör-
Stockholm. 

'Se not 1, s 21. 
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Arbetare vid transport
företag 

Primärmaterialet 
Statistiska centralbyråns undersökning av ar
betarnas löner vid privata buss- och åkeriföre
tag år 1971 har liksom motsvarande under
sökningar för åren 1953—1970 utförts i sam
arbete med Svenska Arbetsgivareföreningen 
(SAF). 

SAF inhämtade uppgifter från företag, an
slutna till Biltrafikens Arbetsgivareförbund, 
och överlämnade sedan till SCB ett magnet
band med granskade och kodsatta primärupp
gifter för SCBs statistik. Magnetbandet inne
höll enligt SAFs beräkningar uppgifter för ca 
85 % av arbetarna vid de tillskrivna bussfö
retagen och för ca 75 % av arbetarna vid 
åkeriföretagen. 

Uppgifter från bussföretag, som inte till
hörde Biltrafikens Arbetsgivareförbund, in
hämtades av SCB. Blanketter utsändes till 
samma företag som vid undersökningarna 
1969 och 1970.1 Sammanlagt tillskrevs 154 
företag, varav 125 med 1—5 anställda och 29 
med minst 6 anställda. Svar erhölls från 129 
företag (84 %) . 

Beträffande åkeriföretag, ej anslutna till 
Biltrafikens Arbetsgivareförbund, användes 
samma urval av företag som vid 1970 års un
dersökning. Dessa företag hade, enligt ett 
obundet slumpmässigt urvalsförfarande, utta-
gits från en lista över åkeriföretag i Företags
registret 1966.2 Företag som tillhörde Biltra
fikens Arbetsgivareförbund, medtogs ej. Vid 

1971 års undersökning tillskrevs sammanlagt 
131 företag (79 med högst 9 och 52 med minst 
10 årsanställda). Svar erhölls från 103 före
tag (79 % ) . 

SAF använde blanketter, som delvis var ut
formade på annat sätt än SCBs blanketter. 
Mindre företag (i SAFs material, företag med 
högst 5 arbetare, i SCBs material bussföretag 
med högst 5 anställda och åkeriföretag med 
högst 9 anställda) skulle lämna uppgifter för 
en viss angiven vecka under andra kvartalet 
1971, medan större företag skulle lämna upp
gifter för hela andra kvartalet (eller för en pe
riod som så nära som möjligt anslöt sig till 
andra kvartalet). Redovisade lönesummor och 
timsummor för mindre företag uppräknades 
vid bearbetningen genom multiplikation med 
13 till för helt kvartal (13 veckor) uppskattade 
löne- och timsummor. SAFs material avseen
de såväl buss- som åkeriföretag samt SCBs 
material avseende bussföretag uppräknades 
med hänsyn till svarsbortfallet. Det av SCB 
från åkeriföretag insamlade materialet upp
räknades med faktorer som beräknats med 
hänsyn till urvalets storlek och svarsbortfallet 
i varje dyrorts- och storleksgrupp. 

På 1971 års blanketter inhämtades samma 
slags uppgifter som på blanketterna för åren 
1969 och 1970. 

Buss- och åkeriföretagens arbetare är i re
gel anställda mot fast veckolön. I den mån de 
ej arbetar på helgdagar och helgdagsaftnar 
har de sålunda betalt för ej arbetad tid dessa 
dagar. Både på SAFs och SCBs blanketter 
skulle sådana ej arbetade men betalda helg-
timmar särredovisas. Med ledning av dessa 
uppgifter och uppgifterna om den arbetade ti
den har för varje arbetare beräknats hur stor 
del av lönesumman som utgjorde lön för ej 
arbetade helgtimmar. Lönesumman för ej ar
betade helgtimmar har därefter reducerats 
med hänsyn till att antalet helgtimmar under 
andra kvartalet 1971 var större än under vart 
och ett av årets övriga tre kvartal. 

Någon undersökning av arbetarnas löner 1 Jfr Löner 1969, del 2, s 45. 
2Jfr Löner 1970, del 2, s 49. 
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vid kommunala buss- och spårvägsförelag har 
inte gjorts år 1971. 

Löner år 1971 
Genomsnittsförtjänster har beräknats för oli
ka kategorier av vuxna1 arbetare. I tabell 35 
redovisas för arbetare2 vid privata företag ge
nomsnittliga timförtjänster dels exklusive dels 
inklusive övertidstillägg, skifttillägg, tillägg för 
förskjuten och obekväm arbetstid och för 
fjärrtrafik, beräknad helglön m m. Timför-
tjänsternas (inklusive övertidstillägg m m) in
dividuella variationer belyses av uppgifterna 
i tabell 36.1 tabell X visas de för vuxna man
liga chaufförer vid privata buss- och åkerifö
retag beräknade genomsnittliga timförtjänster-
na åren 1957—1971. I genomsnittsförtjäns
terna för andra kvartalet 1971 ingår inte re
troaktiva lönetillägg. Jämförbarheten mellan 
bussföretagens löner för 1971 och för tidigare 
år störs i hög grad av att uppgifter för ett 
stort företag, som övergått i kommunal ägo, 
ej längre ingår i primärmaterialet. 

Genomsnittsförtjänsterna i tabellerna 35 
och 36 har beräknats såsom kvoten mellan 
lönesumma och summa arbetade timmar. För 
arbetare som har fasta veckolöner och som ej 
arbetar på helgdagar och vissa helgdagsaftnar, 
påverkas sådana löneberäkningar av före
komsten av helgdagar under redovisningspe
rioden (ju fler helgdagar under redovisnings
perioden desto högre genomsnittsförtjänst per 
timme). Variationerna i antalet helgdagar un
der redovisningsperioderna kan sålunda störa 
jämförbarheten mellan genomsnittsförtjäns
terna för olika år. 

Beräkningarna av lön för ej arbetad helgtid 
har främst påverkat åkeriföretagens löner ex
klusive tillägg (helgkostnaderna är fråndrag-

na) men även, fast i mindre grad, inklusive lö
nerna, i vilka helgkostnaderna ingår med re
ducerat belopp (se ovan). Vid jämförelser 
mellan 1971 års genomsnittsförtjänster och 
motsvarande förtjänster för tidigare år bör det 
observeras, att helglön beräknats enligt ovan 
omtalad metod i SAFs material fr o m år 1967 
och i SCBs material fr o m år 1968. Vid tidi
gare undersökningar har däremot några såda
na beräkningar ej gjorts. 

Tabell X Genomsnittliga timförtjänster 
åren 1957—1971 för vuxna manliga chauf
förer vid privata buss- och åkeriföretag 

Uppgifterna avsåg åren 1957-1963, 1965 och 
1967-1970 andra kvartalet eller del därav; 1964 
hänförde sig redovisningen delvis till andra och 
delvis till tredje kvartalet och 1966 till september-
oktober. Korrigering för effekten på de genom
snittliga timförtjänsterna av variationer i antalet 
helgdagsaftnar och helgdagar under mätperioden 
olika år har ej gjorts för 1966 och tidigare år. Den 
är fullständig först fr o m 1968 (jfr texten). 
1 Ej jämförbar med uppgifter för tidigare år (se 
texten). 

1 Personer födda senast 1953. 
2 För grupper med minst 50 redovisade arbetare. 

4—730131 
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Arbetare vid oljedistribu-
tionsföretag 

Statistiska centralbyråns undersökning av ar
betarnas löner vid oljedistributionsföretag har 
år 1971 liksom åren 1954—1970 utförts i 
samarbete med Svenska Arbetsgivareförening
en (SAF) och Kooperationens Förhandlings
organisation (KFO). Undersökningen avsåg 
lönerna under andra kvartalet 1971. 

SAF inhämtade uppgifter från företag, an
slutna till Petroleumbranschens Arbetsgivare
förbund, och KFO från Oljekonsumenterna. 
Granskning och kodsättning av uppgifterna 
ombesörjdes av SAF resp KFO. SAF över
lämnade därefter till SCB magnetband, som 
innehöll primäruppgifter från samtliga före
tag, tillhörande Petroleumbranschens Arbets
givareförbund, från Oljekonsumenterna och 
från det övervägande flertalet av det sist
nämnda företagets bensinstationer. 

SCB begärde uppgifter från samma urval 
av företag som vid undersökningarna åren 
1969 och 1970. Urvalet bestod av vart tredje 
försäljningsställe på bensinbolagens förteck
ningar över försäljningsställen. Förteckningar
na hade ställts till SCBs förfogande av med
lemsföretagen i Petroleumbranschens Arbets
givareförbund. Vid 1971 års undersökning 
tillskrevs 1 068 försäljningsställen. Svar inkom 
från 850 d v s från 80 % av samtliga. 

SAFs blanketter, som även användes av 
KFO, var delvis utformade på annat sätt än 
SCBs. Enligt båda blankettyperna inhämtades 
individuella uppgifter om löner och arbetstid 
under andra kvartalet 1971 (eller under en 
period som så nära som möjligt anslöt sig till 
andra kvartalet). Uppgifterna på 1971 års 

blankett var av samma slag som på blanket
ten för åren 1969 och 1970. Retroaktiva löne
tillägg enligt senare avtal skulle ej medräk
nas. Vid bearbetningen beräknades genom
snittliga timförtjänster såsom kvoten mellan 
utbetald lön och antal arbetade timmar. Här
vid uppräknades SCBs material genom multi
plikation med en faktor, som beräknats med 
hänsyn till urvalssannolikhet och svarsbort
fall. 

För vissa arbetsfria helgdagar och helgdags
aftnar betalas helgdagslön till timavlönade ar
betare. Sådan helgdagslön skulle särredovisas 
på blanketten. Eftersom relativt många av 
årets helgdagar infaller under andra kvartalet, 
blir helgdagslönen under detta kvartal större 
än under vart och ett av de tre övriga kvarta
len. Den för andra kvartalet redovisade helg
dagslönen reducerades därför till att avse det 
genomsnittliga antalet helgdagar per kvartal. 
För arbetare med fast veckolön (halvmånads-
eller månadslön) har däremot ej gjorts någon 
beräkning av lönen för ej arbetad helgtid. 

I tabell 37 redovisas genomsnittsförtjänster 
för olika kategorier av vuxna (födda senast 
1953) manliga och kvinnliga arbetare, dels ex
klusive, dels inklusive övertidstillägg, tillägg 
för förskjuten eller obekväm arbetstid och 
helgdagslön. Tabell 38 visar arbetarnas relati
va fördelning efter den genomsnittliga timfÖr-
tjänstens (inklusive övertidstillägg m m) stor
lek. I tabellerna återges som regel endast upp
gifter för grupper, där det redovisade antalet 
arbetare uppgick till minst 50. 

Det bör framhållas, att eftersom genom-
snittsförtjänstema beräknats som kvoten mel
lan utbetald lön och antal arbetade timmar, 
kommer beräkningarnas resultat för grupper 
av arbetare, som har fasta veckolöner och 
som ej arbetar på helgdagar (och vissa helg
dagsaftnar) att påverkas av förekomsten av 
helgdagar under redovisningsperioden: ju fler 
helgdagar desto större förtjänst per arbetad 
timme. Genomsnittsförtjänsterna i tabell 37 
är därför ej fullt jämförbara med motsvaran-
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de förtjänster enligt tidigare undersökningar 
med annan redovisningsperiod än andra kvar
talet. Detta gäller t ex förtjänsterna för år 
1966, vilka avser en period (september—okto
ber) helt utan helgdagar. 

I följande tablå visas genomsnittliga tim-
förtjänster för vuxna manliga chaufförer vid 
oljedistributionsföretag samt vuxna manliga 
bensinstationsarbetare enligt undersökningar
na 1957—1971. 

1Andra kvartalet. — 2 Maj—Juni. — 3 SAFs material: mars—maj eller andra kvartalet; SCBs material: 
31 augusti—27 september eller september månad. — 4 September—oktober. 
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Tabell 1 Lantarbetarnas fördelning efter antalet arbetstimmar vid tidlöns-
arbete år 1971. Förekomsten av övertidsarbete 
m k = med kollektivavtal, u k = utan kollektivavtal 

1 Se s 20. 
2 Med "övertidsarbete" avses ersättartjänstgöring på sön- och helgdagar, förberedelse- och avslutningsarbete 
samt annat övertidsarbete mot tidlön. 
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Tabell 2 Genomsnittliga timförtjänster och timförtjänsternas samman
sättning år 1971 för lantarbetare 
m k = med kollektivavtal, u k = utan kollektivavtal 

1 Se s 20. — 2 Grundlön + ackordskompensation vid ersättartjänstgöring på sön- och helgdagar, vid 
förberedelse- och avslutningarbete och vid annat övertidsarbete ingår ävensom tillägg för obekväm arbetstid 
och månadstillägg för skolad rättare, reparatör eller skolad djurskötare i förmansställning. 
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Tabell 3 De individuella genomsnittliga timförtjänsternas variationer för 
lantarbetare i åldern 18—64 år, år 1971 
m k = med kollektivavtal, u k = utan kollektivavtal 

1 Se s 20. 



56 

Tabell 4 Genomsnittliga timförtjänster och timförtjänsternas sammansätt
ning år 1971 för manliga lantarbetare i åldern 18—64 år (oavsett löneform) 
på brukningsenheter av olika storlek 
m k = med kollektivavtal, u k = utan kollektivavtal 

1 Se s 20. - • Se not 2, tabell 2. 
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Tabell 5 Genomsnittliga årsförtjänster och årsförtjänsternas sammansätt
ning år 1971 för manliga lantarbetare i åldern 18—64 år 
m k = med kollektivavtal, u k = utan kollektivavtal 

1 Se s 20. — 2 Arbetare med minst 230 arbetsdagar hos den uppgiftslämnande arbetsgivaren. — ' Se not 2, 
tabell 2. 
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Tabell 6 Årsförtjänsternas variationer år 1971 för manliga lantarbetare i åldern 18—64 år 
m k = med kollektivavtal, u k = utan kollektivavtal 

1 Se s 20. - 2 Se not 2, tabell 5. 
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Tabell 7 De individuella genomsnittliga timförtjänsternas och årsförtjänster-
nas variationer år 1971 för manliga lantarbetare i åldern 18—64 år (oavsett 
löneform) på brukningsenheter av olika storlek 
m k = med kollektivavtal, uk = utan kollektivavtal 

1 Se s 20. - 2 Se not 2, tabell 5. 
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Tabell 8 Redovisat antal av vuxna arbetare utförda arbetstimmar år 1971 
samt förekomsten av ackords- och övertidsarbete inom gruvor, mineralbrott 
samt tillverkningsindustri med fördelning efter dyrortsgrupp och näringsgren 
(SNI) 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



61 



62 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



63 



64 



65 

5—730131 



66 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



67 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



68 



69 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
1 Här ingår grafiska industrins "2-skift inkl 7:e dygnsarbete". 
s Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 



70 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



71 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



72 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



73 



74 



75 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



76 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



77 



78 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
1 Här ingår grafiska industrins "2-skift inkl 7:e dygnsarbete". 
• Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 



79 

Tabell 9 Genomsnittliga timförtjänster år 1939 samt åren 1960—1971 för 
vuxna arbetare inom industrin enligt tidigare tillämpad branschindelning 
c = inkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och andra 

förmåner 
Jfr texten s 34. År 1939 ingår ej s k arbetande förmän 



80 



81 

Tabell 10 Genomsnittliga timförtjänster åren 1939—1971 för arbetare inom 
industrin enligt tidigare tillämpad branschindelning 
c = inkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och andra 

förmåner 
Jfr texten s 31. I grupperna "vuxna män" och "vuxna kvinnor" ingår s k arbetande 
förmän 

6—730131 
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Tabell 11 A Genomsnittliga timförtjänster år 1971 för vuxna arbetare inom 
gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri med fördelning efter 
näringsgren (SNI) 
a = exklusive övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och 

andra förmåner 
b = inklusive övertids- och skiftillägg men exklusive helgdagslön, semesterlön, permitte

ringslön och andra förmåner 
c = inklusive övertids- och skifttillägg, helgdagslön, sememesterlön, pemitteringslön och 

andra förmåner 

1 Inkl permitteringslön. 
2 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



83 



84 

Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



85 



86 



87 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



88 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



89 



90 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
2 Här ingår grafiska industrins "2-skift inkl 7:e dygnsarbete". 
s Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 



91 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



92 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



93 



94 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



95 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



96 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
» Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 
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Tabell 11 B. Genomsnittliga timförtjänster år 1971 för vuxna arbetare inom 
olika industrigrupper enligt tidigare tillämpad branschindelning. 
a = exklusive övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och 

andra förmåner 
b = inklusive övertids- och skifttillägg men exklusive helgdagslön, semesterlön, permitte

ringslön och andra förmåner 
c = inklusive övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och 

andra förmåner 

1 Inkl permitteringslön. — 2 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 

7—730131 



98 



99 



100 



101 



102 



103 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



104 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
2 Här ingår grafiska industrins "2-skift inkl 7:e dygnsarbete". 
' Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 



105 

Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



106 



107 



108 

1 Här ingår även något 2-sk if tsarbete. 



109 



110 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
1 Se not 2 sid 104. 
3 Se not 3 sid 104. 
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Tabell 12 Genomsnittliga timförtjänster år 1971 för vuxna arbetare inom 
gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri med fördelning efter dyr-
ortsgrupp och näringsgren (SNI) 
a = exkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och andra 

förmåner 
b = inkl övertids- och skifttillägg men exkl helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och 

andra förmåner 
c — inkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och andra 

förmåner 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



112 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



113 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 

8—730131 



114 



115 



116 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



117 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



118 



119 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
2 Här ingår grafiska industrins "2-skift inkl 7:e dygnsarbete". 
3 Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 



120 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



121 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



122 



123 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



124 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



125 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
! Här ingår grafiska industrins "2-skift inkl 7:e dygnsarbete". 
' Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 



126 

Tabell 13 Genomsnittliga timförtjänster (c), öre, år 1971 för vuxna arbetare 
inom gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri med fördelning efter 
län och näringsgren (SNI) 
c = inkl övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön, permitteringslön och andra för

måner 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



127 



128 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



129 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
2 Här ingår grafiska industrins "2-skift inkl 7:e dygnsarbete". 
3 Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 

9—730131 



130 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



131 



132 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



133 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
2 Här ingår grafiska industrins "2-skift inkl 7:e dygnsarbete". 
3 Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 



134 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



135 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



136 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



137 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
2 Här ingår grafiska industrins "2-skift inkl 7:e dygnsarbete". 
3 Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 



138 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



139 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



140 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
2 Här ingår grafiska industrins "2-skift inkl 7:e dygnsarbete". 
' Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 



141 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



142 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



143 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
: Här ingår grafiska industrins "2-skift inkl 7:e dygnsarbete". 
3 Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 



144 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



145 

1 Hiir ingår även något 2-skiftsarbete. 

10-730131 



146 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
3 Här ingår grafiska industrins "2-skift inkl 7:e dygnsarbete". 
' Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 



147 

Tabell 14 Antal arbetstimmar och genomsnittliga timförtjänster år 1971 för 
vuxna arbetare inom gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri med 
fördelning efter storstadsområde och näringsgren (SNI). 

1 Se bilaga 15. 
' Se s 82. 
' Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



148 



149 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



150 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
• Här ingår grafiska industrins "2-skift inkl 7:e dygnsarbete". 
' Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete" 



151 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



152 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
2 Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 



153 

1Se bilaga 15. 
2 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



154 



155 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



156 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
2 Här ingår grafiska industrins "2-skift inkl 7:e dygnsarbete". 
3 Här ingår grafiska industrins "ständigt nattarbete". 



157 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



158 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



159 

1Se bilaga 15. 
2 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



160 



161 

I Här ingår även något 2-skiftsarbete. 

II — 730131 



162 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 
1 Här ingår granska industrins "ständigt nattarbete". 



163 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



164 

1 Här ingår även något 2-skiftsarbete. 



165 

Tabell 15 Genomsnittliga timförtjänster (c), öre, år 1971 för vuxna arbetare 
inom gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri med fördelning efter 
kommunblocksregion och näringsgren (SNI) 

1 Se bilaga 16. 



166 



167 



168 



169 



170 

>Se bilaga 16. 



171 



172 



173 



174 

1 Se bilaga 16. 



175 



176 



177 

12—730131 



178 

1 Se bilaga 16. 



179 



180 



181 



182 



183 

1 Se bilaga 16. 



184 



185 



186 

1Se bilaga 16. 



187 



188 



189 



190 

1 Se bilaga 16. 



191 



192 



193 

Tabell 16 Redovisat antal av vuxna arbetare utförda arbetstimmar år 1971 samt 
förekomsten av ackords- och övertidsarbete inom byggnadsverksamhet med 
fördelning efter dyrortsgrupp och näringsgren (SNI) 

13—730131 
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Tabell 17 A Genomsnittliga timförtjänster år 1971 för vuxna arbetare inom 
byggnadsverksamhet med fördelning efter näringsgren (SNI) 
a = exkl övertids- och skifttillägg, semesterlön (semestermedel), permitteringslön och 

andra förmåner (reseersättning) 
b = inkl övertids- och skifttillägg men exkl semesterlön (semestermedel), permitteringslön 

och andra förmåner (reseersättning) 
c = inkl övertids- och skifttillägg, semesterlön (semestermedel), permitteringslön och andra 

förmåner (reseersättning) 

1 Inkl permitteringslön. 
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Tabell 17 B Genomsnittliga timförtjänster år 1971 för vuxna arbetare inom 
byggnadsverksamhet enligt tidigare tillämpad branschindelning 
a = exkl övertids- och skifttillägg, semesterlön (semestermedel), permitteringslön och 

andra förmåner (reseersättning) 
b = inkl övertids- och skifttillägg men exkl semesterlön (semestermedel), permitteringslön 

och andra förmåner (reseersättning) 
c = inkl övertids- och skifttillägg, semesterlön (semestermedel), permitteringslön och 

andra förmåner (reseersättning) 

1 För husbyggnadsarbete samt för väg- och vattenbyggnadsarbete ingår permitteringslön i "semesterlön". 
För övriga verksamheter ingår permitteringslön i "andra förmåner". 
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Tabell 18 Genomsnittliga timförtjänster år 1971 för vuxna arbetare inom bygg
nadsverksamhet med fördelning efter dyrortsgrupp och näringsgren (SNI) 

1Se tabell 17 A. 



197 

Tabell 19 Genomsnittliga timförtjänster (c)1, öre, år 1971 för vuxna arbetare 
inom byggnadsverksamhet med fördelning efter län och näringsgren (SNI) 

Se tabell 17 A. 



198 



199 



200 

Tabell 20 Antal arbetstimmar och genomsnittliga timförtjänster år 1971 för vuxna arbetare inom byggnadsverksamhet med 
fördelning efter storstadsområde och näringsgren (SNI) 

1 Se bilaga 15. 
2Se tabell 17 A. 



201 



202 

Tabell 21 Antal vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m m år 1971 inom olika åldersgrupper med för
delning efter verksamhetsområde och arbetarkategori 



203 

1 Här ingår övrig verksamhet såsom extra visningsvakter vid de statliga museerna samt ombordanställd personal inom fiskeristyrelsen. Arbetare vid 
vattenfallsverkets fiskodlingsanstalter ingår i gruppen linjearbete. 



204 

1 Här ingår även livsmedelsindustri och övrig verksamhet (Se not 1 s 203). 



205 

Tabell 22 Genomsnittlig timförtjänst (II) öre, år 1971 för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m m inom 
olika åldersgrupper med fördelning efter verksamhetsområde och arbetarkategori 
Timförtjänst II: innefattar arbetslön för ordinarie arbetstid vid tidlöns- och ackordsarbete samt grundlön vid övertids- och skiftarbete. Dessutom 
ingår diverse arbetstillägg, kallortstillägg, skifttillägg, tillägg för förskjuten och obekväm arbetstid samt helgdagsersättning. 



206 

1 Här ingår även livsmedelsindustri, länt- o trädgårdsarbete samt övrig verksamhet (Se not 1 s 203). — 2 Här ingår även grafisk industri, livsmedels
industri, byggnads- och anläggningsverksamhet, förrådsarbete, länt- o trädgårdsarbete samt övrig verksamhet (Se not 1 s 203). 



207 

Tabell 23 Antal av vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m m utförda arbetstimmar år 1971 inom olika 
dyrortsgrupper med fördelning efter verksamhetsområde och arbetarkategori 



208 

1 Här ingår även övrig verksamhet (Se not 1 s 203). 



209 

Tabell 24 Genomsnittliga timförtjänster år 1971 för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m m inom 
olika dyrortsgrupper med fördelning efter verksamhetsområde och arbetarkategori 
Timförtjänst I: innefattar arbetslön för ordinarie arbetstid vid tidlöns- och ackordsarbete samt grundlön vid övertids- och skiftarbete. Dessutom 

ingår diverse arbetstillägg såsom risk- och obehagstillägg o d, samt kallortstillägg. 
Timförtjänst II: innefattar förutom de löneelement som ingår i timförtjänst 1 även skifttillägg, tillägg för förskjuten och obekväm arbetstid samt 

helgdagsersättning. 
Timförtjänst III: innefattar förutom de i timförtjänst II ingående löneelementen även övertidstillägg. 
Timförtjänst IV: innefattar förutom de i timförtjänst III ingående löneelementen även semesterersättning, permitteringslön, särskilda ersättningar 

samt ersättning vid sjukdom, yrkesskada, havandeskap, militärtjänst, läkarbesök samt andra förmåner. 

14—
730131 



210 

1 Här ingår även livsmedelsindustri och övrig verksamhet (Se not 1 s 203). 



211 

1 Här ingår även livsmedelsindustri, byggnads- och anläggningsverksamhet, förrådsarbete, länt- och trädgårdsarbete samt övrig verksamhet (Se 
not 1 s 203). 



212 

Tabell 25 Genomsnittliga timförtjänster år 1971 för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m m med 
uppdelning på löneelement och fördelning efter verksamhetsområde och arbetarkategori 

1 Se tabell 24 s 209. 



213 

1 Häri ingår extra utbetald semesterersättning för anställda vid Televerket enligt LS-avta!et (Telekabelns Lokala Samorganisation) p g a övergång 
till tjänstemannaanställning. 
2 Här ingår även livsmedelsindustri och övrig verksamhet (Se not 1 s 203). 



214 

1 Här ingår även livsmedelsindustri, byggnads- och anläggningsverksamhet, förrådsarbete, länt- o trädgårdsarbete samt övrig verksamhet (Se 
not 1 s 203). 



215 

Tabell 26 Genomsnittliga timförtjänster år 1971 för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m m med 
uppdelning på löneelement och fördelning efter storstadsområde, verksamhetsområde och arbetarkategori 

1 Se tabell 24 s 209. 



216 

1 Här ingår även beklädnadsverkstäder samt tvätterier, länt- o trädgårdsarbete samt övrig verksamhet (Se not 1 s 203). 



217 

1 Här ingår även övrig verksamhet (Se not 1 s 203). 



218 

1 Här ingår även länt- och trädgårdsarbete. 
' Här ingår även verkstadsindustri, beklädnadsverkstäder samt tvätterier, länt- och trädgårdsarbete samt övrig verksamhet (Se not 1 s 203). 
3 Här ingår även byggnads- och anläggningsverksamhet samt länt- och trädgårdsarbete. 



219 

Tabell 27 Mänadslöner hösten 1971 för vuxna fast anställda restaurangtjänste
män, vuxen fast anställd ekonomi- och hotellpersonal samt vuxen serverings
personal1 

1 Uppgifterna avser personal vid företag anslutna till Sveriges Arbetsgivareförening för Hotell och Restauranger 
(SHR) samt personal vid dotterbolag till Sveriges Centrala Restaurang AB (SCR), vid AB Trafikrestauranger 
(TR), vid varuhusrestauranger och barer vid företag anslutna till Handelns Arbetsgivareorganisation (HAO) 
samt personal vid Resos hotell och restauranger. — 2 Uppgifterna avser bruttolöner. — 3 Botkyrka, Danderyd, 
Djurö, Ekerö, Gustavsberg, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, 
Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna. Vaxholm, Värmdö, 
Österåker ("Stor-Stockholm") betecknas här som ortsgrupp 6 och ingår sålunda ej i ortsgrupp 5. I övrigt 
ansluter sig redovisningen till den statliga dyrortsgrupperingen. — 4 Uppgifterna avser den överenskomna 
kontanta månadslönen. — 5 Uppgifterna avser den för perioden 26 september —25 oktober faktiskt utbetalda 
lönen. — 6 Uppgifterna avser summan av serveringsavgiften, eventuellt utbetalt garantitillägg och ett kontant-
tillägg av 215 kronor. 



220 

1-6 Se s 219. — 71 gruppen "2:a husfru 2:a kassörska" ingår förutom 2:a kassörska betr SHR även kassörska 
vid restaurang utan spritutskänkning men med minst 15 anställda och betr SCR och TR kassörska vid restaurang 
utan spritutskänkning. 



221 

Tabell 28 Månadslöner hösten 1971 för vissa grupper av vuxna fast anställda 
restaurangtjänstemän med fördelning efter antalet yrkesvaneår 
Beträffande undersökningens omfattning se not 1, tabell 27 

» Se not 4, tabell 27. 
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Tabell 29 Månadslöner hösten 1971 för fast anställd ekonomi- och hotell
personal samt serveringspersonal inom olika yrkes- och åldersgrupper 
Beträffande undersökningens omfattning, se not 1, tabell 27 

1 Se not 2, tabell 27. - 2 Se not 5, tabell 27. - 3 Se not 6, tabell 27. 



223 



224 

Tabell 30 Lönespridningen hösten 1971 för vuxen fast anställd ekonomi- och 
hotellpersonal inom olika yrkes- och ortsgrupper 
Beträffande undersökningens omfattning, se not 1, tab 26. 

1 Se not 3, tabell 27 - 2 Se not 2 och 5, tabell 27. 



225 

15—730131 



226 

1 Se not 3, tabell, 27. - a Se not 2 och 5, tabell 27. 



227 



228 

Tabell 31 Lönespridningen hösten 1971 för vuxna fast anställda restaurangtjänstemän inom olika yrkes- och ortsgrupper 
Beträffande undersökningens omfattning, se not 1, tab 27. 

1 Se not 3, tabell 27. - 2 Se not 4, tabell 27. - 3 Se not 7, tabell 27. 



229 

Tabell 32 Lönespridningen hösten 1971 för vuxen serveringspersonal inom olika yrkes- och ortsgrupper 
Beträffande undersökningens omfattning, se not 1, tabell 26. 

1 Se not 3, tabell 27. - 2 Se not 2 och 6, tabell 27. 



230 

Tabell 33 Genomsnittliga timförtjänster hösten 1971 för vuxen ej fast anställd ekonomi- och hotellpersonal inom olika yrkes- och 
ortsgrupper 

Beträffande undersökningens omfattning, se not 1, tabell 27. 

1 Se not 3, tabell 27. - • Se not 2, tabell 27. 
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Tabell 34 Lönespridningen hösten 1971 för olika grupper av vuxen fast anställd 
ekonomi- och serveringspersonal vid restaurangföretag anslutna till Koopera
tionens Förhandlingsorganisation 

1 Se not 3, tabell 27. - 2 Se not 2, tabell 27. - 3 Se not 5, tabell 27. - 4 Se not 6, tabell 27. 



232 

Tabell 35 Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet 1971 för vuxna arbetare vid privata buss- och åkeriföretag 

1 Göteborg, Mölndal och Partille. — 2 Stockholm, Danderyd, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Täby. 
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Tabell 36 Lönespridningen under andra kvartalet 1971 för vuxna arbetare vid 
privata buss- och åkeriföretag. 

1 Se not 1, tabell 35. - 2 Se not 2, tabell 35. 
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Tabell 37 Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet 1971 för vuxna arbetare vid oljedistributionsföretag 

1 Göteborg, Mölndal och Partille. 
2 Stockholm, Danderyd, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Täby. 
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Tabell 38 Lönespridningen under andra kvartalet 1971 för vuxna arbetare vid 
oljedistributionsföretag. 

1 Se not 1, tabell 37. — 2 Se not 2, tabell 37. 
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Bilaga 15 

Kommuner tillhörande Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö 

STOR-STOCKHOLM 

Stockholm 

Botkyrka 
Danderyd 
Djurö 
Ekerö 
Gustavsberg 
Haninge 
Huddinge 
Järfälla 
Lidingö 
Nacka 
Salem 
Sigtuna 
Sollentuna 
Solna 
Sundbyberg 
Tyresö 
Täby 
Upplands-Bro 
Upplands-Väsby 
Vallentuna 
Vaxholm 
Värmdö 
Österåker 

STOR-GÖTEBORG 

Göteborg 

Askim 
Fjärås 
Härryda 
Kungsbacka 
Kungälv 
Lerum 
Löftadalen 
Mölndal 
Nödinge 
Onsala 
Partilie 
Skepplanda 
Starrkärr 
Stenungsund 
Styrsö 
Tjörn 
Öckerö 

STOR-MALMÖ 

Malmö 

Bara 
Burlöv 
Dalby 
Genarp 
Kävlinge 
Lomma 
Lund 
Löddeköpinge 
Månstorp 
Räng 
Skanör med Falsterbo 
Staffanstorp 
Svedala 
Södra Sandby 
Trelleborg 
Veberöd 
Vellinge 
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Bilaga 16 

Kommunblocksregioner i nummerordning 

01 Stockholm/Södertälje 
02 Norrtälje 
03 Enköping 
04 Uppsala 
05 Nyköping 
06 Katrineholm 
07 Eskilstuna 
08 Mjölby/Motala 
09 Linköping 
10 Norrköping 
11 Jönköping 
12 Tranås 
13 Eksjö/Nässjö/Vetlanda 
14 Värnamo 
15 Ljungby 
16 Växjö 
17 Västervik 
18 Hultsfred/Vimmerby 
19 Oskarshamn 
20 Kalmar/Nybro 
21 Visby 
22 Karlskrona 
23 Karlshamn 
24 Kristianstad 

25 Hässleholm 
26 Ängelholm 
27 Helsingborg/Landskrona 
28 Malmö/Lund/Trelleborg 
29 Ystad/Simrishamn 
30 Eslöv 
31 Halmstad 
32 Falkenberg/Varberg 
33 Göteborg 
34 Uddevalla 
35 Trollhättan/Vänersborg 

36 Borås 
37 Lidköping/Skara 
38 Falköping 
39 Skövde 
40 Mariestad 
41 Kristinehamn 
42 Karlstad 
43 Säffle/Åmål 
44 Arvika 
45 Örebro 
46 Karlskoga 
47 Lindesberg 

48 Västerås 
49 Köping 
50 Fagersta 
51 Sala 
52 Borlänge/Falun 
53 Avesta/Hedemora 
54 Ludvika 
55 Mora 
56 Gävle/Sandviken 
57 Bollnäs/Söderhamn 
58 Hudiksvall/Ljusdal 
59 Sundsvall 
60 Härnösand/Kramfors 
61 Sollefteå 
62 Örnsköldsvik 
63 Östersund 
64 Umeå 
65 Skellefteå 
66 Lycksele 
67 Piteå 
68 Luleå/Boden 
69 Haparanda/Kalix 
70 Kiruna/Gällivare 

Utkom från trycket den 21 juni 1973 
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