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Translation of words occurring in the tables 

ackordsarbete 
ackordsvolym 
antal 
anställda 
arbetare 
arbetarkategori 
arbetsdagar 
arbetsgivare 
arbetstimmar 
bensinstations
arbetare 
biljettförsäljare 
brukare 
brukningsenhet 
chaufför 
dagarbete 
dagsförtjänst 
djurskötare 
dyrortsgrupp 
egentliga lantarbetare 
familjemedlemmar . . 
fördelning 
förekomst 

företagsenhet 
förändring 
genomsnittlig timför-
tjänst 
grovarbetare 
grupp 
gruppering 
gård 
helgdagslön 
husbyggnadsarbetare 
högst 
indextal 
individuell 
jordbruk 
kollektivavtal 
kontant 
kvinnor 
kön 
ladugårdsförman . . . . 
lagerarbetare 
lantarbetare 

län 

piece-work 
frequency of piecework 
number 
employees 
wage earner, worker 
category of workers 
working days 
employer 
hours of work 

filling station worker 
seller of tickets 
farmer, tenant farmer 
farm, holding 
driver, chauffeur 
day-work 
daily earnings 
cattleman 
cost-of-living zone 
farm workers proper 
members of the family 
distribution, breakdown 
frequency, existence, 
occurrence 
establishment 
change 

average hourly earnings 
labourer 
group 
classification 
farm, holding 
public holiday pay 
house-building worker 
not more than 
index number 
individual 
agriculture 
collective agreement 
cash 
females 
sex 

cattle foreman 
storeman 
farm worker, agricul
tural worker 
county 

lön 
lönestatistik 
lönesumma 
lönesystem 

löneutveckling 

manliga 
medeltal 
minderårig 
minst 
mjölkerska 
murare 
män 
naturaförmåner . . . . 

näringsgrupp 
olika 
procent 
relativ 
rättare 
samtliga 
semesterlön 
skifttillägg 
skogsarbetare 
specialarbetare 
spridning 
statlig 
storlek 
städer 
tid 
tidlönsarbete 
tillägg 
timme 
traktorförare 
trädgårdsarbetare . . . 
uppgifter 
uppgiftslämnare . . . . 
vissa 
vuxna 
yrke 
yrkesgrupp 
åkerareal 
år 
årsförtjänst 
övertid 
övriga 

wage, salary 
wage (salary) statistics 
payroll, wage total 
method of payment, 
wage system 
wage developments, 
trend of wages 
male 
average 
minor, juvenile 
at least 
milkmaid 
bricklayer 
males 
payments (benefits) in 
kind 
branch 
different, various 
per cent 
relative 
farm foreman 
all 
annual holiday pay 
extra shift pay 
forestry worker 
specialized worker 
dispersion 
governmental 
size 
towns, cities 
time 
time-work 
supplement 
hour 
tractor operator 
garden worker 
reports, data 
reporting unit 
certain 
adults 
trade, occupation 
occupational group 
acreage 
year 
annual earnings 
overtime 
other 
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Summary 

I. Agricultural Workers 

Since 1937 the Social Welfare Board 
IKIS compiled animal statistics of wages 
in agriculture, based on reports from 
farms. 

For the 1954 survey a systematic 
sample of 4 324 farms was drawn from 
the farms included in the annual survey 
of acreage and livestock conducted by 
the Central Bureau of Statistics. The 
number of farms selected amounted to 
1168, 156, 1'28 and 1/7 respectively of 
the farms in the size-groups 2—10, 10— 
20, 211—50, and 50 hectares and over in 
the 1951 census of agriculture. In the 
surveys concerning the years 1955—1960 
the same sample was used with the ex
ception of 282 farms. 

In the 1960 survey the Social Welfare 
Board received reports from .1070 of the 
4 042 farms selected. Refore any computa
tions of average earnings etc. were made, 
the numbers of workers reported from 
farms in the three lower size-groups 
were "Mown up" to correspond to the 
estimated numbers which would have 
been obtained if the same sampling 
fraction and response rate had been 
applicable to these size-groups as to the 
farms with more than 50 hectares of 
arable land. The data on wages and 
hours were "blown up" in the same 
proportions. (The procedure is further 
described in Löner 195't, Part II, Appen
dix 1.) As a rule both the reported and 
the "blown-up" numbers are indicated 
in the tables. Thus the average hourly 
and annual earnings and the distri
bution of workers according to the in

dividual hourly and annual earnings 
have been computed on the basis of 
these "blown-up" data. 

Classifications and definitions. In the 
wage statistics the agricultural workers 
are classified in four groups according 
to the methods of payment: 

1) Workers without payment in kind, 
2) Workers with free board, 
3) Workers with free board and lodg

ing, 
4) Workers with necessities of life 

and/or lodging. 
The following occupational classi

fication is used with regard to male 
workers: 

1) Farm foremen (rättare), 
2) F'arm workers proper (egentliga 

lantarbetare), 
3) Tractor operators (traktorförare), 
4) Cattle foremen (ladugårdsförmän), 
5) Cattlemen (djurskötare), 
0) Specialized workers (specialarbe

tare), 
7) Other workers (övriga arbetare). 
The average hourly earnings (table 5) 

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 pay-j 
ments on a time-rate basis (including 
overtime), the value of payments in 
kind, annual holiday pay, commissions, 
etc. The median and quartile earnings 
(tables 2 and 4) are calculated on the 
basis of the individual average hourly 
earnings. The average annual earnings 
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(table 7) are calculated as the quotient 
of the wage total paid to the workers 
for the year (including piece-work pay
ments) and the number of workers; 
these averages as well as the corre
sponding medians and quartiles (tables 
3 and 4) only refer to workers with at 
least 250 working days during the year 
in the service of the reporting employer. 
Data on the development of earnings 
during the period 1954—1960 for the 
main groups of agricultural workers are 
given, in table H. 

Wages in 1960. Tables 2—4 show the 
dispersion of hourly and annual earnings 
in 19G0 among various categories of 
agricultural workers 18—64 years of age. 
Table 6 gives the average hourly cash 
earnings for time-work performed during 
normal working hours and the composi
tion of earnings in 1960 of male agricul
tural workers 18—64 years of age. Tables 
5 and 7 show the average hourly and an
nual earnings for various groups of agri
cultural workers, covered and not cover
ed by collective agreements. 

Wages vary considerably with occu
pation, the method of payment, and the 
absence or presence of collective agree
ments. Male farm workers proper (18— 
64 years of age) earned on the average 
4,33 kr per hour on farms covered by 
collective agreements, and 3,62 kr per 
hour on farms not so covered. For 
cattlemen without payments in kind the 
average hourly earnings were 4,77 kr 
on farms covered by collective agree
ments. The corresponding average 
annual earnings (only workers with at 
least 250 working days during the year) 
were 9 533 kr, 6 969 kr, and 12 180 kr 
respectively. Female farm workers 
proper (18—64 years of age) earned 
3,65 kr per hour on farms covered by 

collective agreements and 3,34 kr on 
farms not so covered. 

II. Garden Workers 

Since 1954 the statistics on wages in 
horticulture are based on a sample 
drawn from a list of horticultural es
tablishments (market gardens, nursery-
gardens, etc.) reported to the 1951 
census of production, distribution, and 
services. Up to and including 1957 all 
the establishments with three or more 
wage earners and one tenth of the 
smaller establishments were included in 
the sample. In the 1958 survey the 
sample consisted of all previously-
selected establishments which had re
ported wage earners to the 1957 survey, 
and one tenth of those previously selec
ted establishments which either had not 
reported wage earners or had not 
answered at all. In the 1959 and 1960 
surveys the same sample was used, with 
the exception of establishments which 
had ceased to exist as independent 
units. In the 1960 survey the Social 
Welfare Board received reports from 
565 employers on the wages of individu
al workers. The data concerning the es
tablishments which in the 1958 survey 
had been selected with a probability of 
1/10 and 1/100 were multiplied by 10 
and 100, respectively. As a rule both the 
reported and the "blown-up" numbers 
of workers are indicated in the tables. 
The following occupational classifica
tion is used: 

1) Garden foremen (förmän), 
2) Skilled garden workers (yrkesarbe

tare), 
3) Garden labourers (grovarbetare), 
4) Apprentices (elever, lärlingar), 
5) Specialized workers (specialarbe 

tare). 
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Tlie average hourly earnings of garden 
workers are calculated as the quotient 
of (lie wage total and the corresponding 
sum of hours worked. The wage total 
comprises cash payments for time-work 
and piece-work (including payments for 
overtime-work), the value of payments 
in kind, annual holiday pay, commis
sions, etc. The median and quartile 
hourly earnings are calculated on the 
basis of the individual hourly earnings. 
The average annual earnings of garden 
workers are calculated as the quotient 
of the wage total paid to the workers 
for the year and the number of workers; 
these averages only refer to workers 
with at least 250 working days during 
the year in the service of the reporting 
employer. 

The average hourly earnings in 1960 
of skilled male workers (18—64 years of 
age) covered by collective agreements 
were 4,71 kr and the average annual 
earnings 10 766 kr. The corresponding 
averages for skilled male workers (18— 
64 years of age) not covered by collec
tive agreements were 4,48 kr and 9 783 
kr respectively. 

III. Forestry Workers 

The regional forestry inspectors have 
reported to the Social Welfare Board 
estimates of the normal daily earnings 
of 1) fellers and 2) haulers (man and 
horse) employed in public forests by the 
Swedish Forest Service during the 
winter season 1960/61. The unweighted 
average of these estimates was 47 kr for 
fellers (50 kr in Northern Sweden). The 
corresponding averages for the winter 
season 1959/60 were 43 kr and 46 kr. 
The average of the estimates, weighted by 
the quantities felled, has been calculated 

as 49 kr for fellers and 79 kr for 
haulers. In the survey of 1959/60 the 
corresponding figures were 45 kr and 
74 kr. 

IV. Workers in Mining and 
Manufacturing 

Scope of survey and collection of data. 
Annual statistical investigations of the 
wages of workers in mining, manufactur
ing, and related industries have been 
carried out by the Social Welfare Board 
since 1918. These statistics are based on 
employers' reports. In 1954 the present 
procedure for the collection and tabula
tion of data was introduced. According 
to an agreement between the Social 
Welfare Board and the Swedish 
Employers' Confederation in that year, 
the Confederation collects wage data 
from the member firms engaged in 
mining and manufacturing, building and 
construction, inland transport, petrole
um marketing, and stevedoring, while 
the Social Welfare Board collects corre
sponding data from firms not affiliated 
to the Confederation. The two sets of 
material are then jointly tabulated by 
the Social Welfare Board. 

On the questionnaires used for the 
investigation of wages in mining and 
manufacturing in 1960, summary data 
on wages paid and man-hours worked 
were collected for the following groups 
of wage earners: adult male workers 
with a working week of 40 hours in 
underground work in mines etc.; adult 
male workers with a working week of 
42 hours (not stopping at the end of the 
week); other workers (adult and minor, 
male and female). 

For each of these groups information 
was requested concerning the total num
ber of man-hours performed during the 
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year with breakdown by time-work and 
piece-work. Information was further 
requested concerning total wages paid 
with breakdown by basic wages on time-
work and piece-work, overtime supple
ments, extra shift pay, public and annual 
holiday pay, and other wage supple
ments (e.g. payments in kind). 

The reporting units were either firms, 
their local establishments or, in some 
cases, departments of establishments. 
The total number of man-hours reported 
(not including public enterprises, cf. 
chapter VI) amounted to 87,6 % of the 
number of man-hours reported in the 
Board of Trade's survey of industrial 
production and employment in I960 
(adult males: 905 613 000 hours, adult 
females: 175 206 000 hours, minors: 
100 085 000 hours). 

The main groups of the industrial 
classification used for mining and 
manufacturing are shown in the table 
on this page. 

Changes in wages since 1939. The 
average hourly earnings (including 
supplements) of adult male wage earners 
in mining and manufacturing rose by 
372 % from 1939 to 1960 (see table 16). 
The corresponding increase for adult 

2—620385 

female wage earners was 418 %, and 
for minors (both sexes) 488%. Between 
1959 and 1960 the average increase in 
wages for adult male as well as adult 
female workers in mining and manu
facturing was 7 % (see table 17). 

Average hourly earnings in 1960. Three 
different averages of hourly earnings are 
computed: a) average hourly earnings 
from time-work and piece-work ex
cluding any kind of wage supplements, 
b) including overtime supplements and 
extra shift pay and c) including over
time supplements, extra shift pay, holi
day pay, and other wage supplements. 

The table on this page shows the 
average hourly earnings a), b), and c) 
of adult workers in the main branches 
of industry. In table 17 corresponding 
data are given with a more detailed 
breakdown by branches of industry. 

The average hourly earnings c) of 
adult male workers in all industrial 
groups amounted in 1960 to 6,32 kr. 

The average hourly earnings c) of 
adult female workers were 4,35 kr or 
about 69 % of the average earnings of 
adult male workers. 

The wage level is influenced by the 
occurrence of piece-work, which as a 
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rule gives higher hourly earnings than 
time-work. In mining and manufactur
ing as a -whole, piece-work accounted 
for 63,7 % of the number of man-hours 
performed by adult male workers (see 
table 13). Piece-work is of relatively 
small importance in certain branches 
of the food industry and in the printing 
industry, while it is of great importance 
e. g. in sugar factories and refineries, 
shipyards, pulp factories, and paper 
mills. For adult male workers in mining 
and manufacturing the hourly earnings 
(excluding all wage supplements) from 
piece-work were 18 % higher than the 
earnings from time-work; the corre
sponding figure for adult female workers 
was 17 %. 

When comparing the wage levels in 
different industries the location of the 
establishments with regard to cost-of-
living zone should be taken into con
sideration. 

Table 18 shows the average hourly 
earnings in 1960 in the various branches 
of industry by cost-of-living zone. The 
differences in hourly earnings between 
cost-of-living zones are considerable. In 
zone 2 (areas with the lowest cost-of-
living level) the average hourly earnings 
(including all supplements) of adult 
male workers were 24 % lower than in 
zone 5 (the highest zone). For adult 
female workers the corresponding diffe
rence was 18 %. 

V. Workers in Building and 
Construction 

The statistics on wages in building 
and construction in 1960 refer to a 
"blown-up" number of 200 504 000 man-
hours (not including workers employed 
by government agencies, cf. chapter VI). 
The material was collected by the 

Social Welfare Board in co-operation 
with the Swedish Employers' Confeder
ation (cf. p. XVI). Special questionnaires 
were sent to building firms, which were 
requested to provide information, i. a., 
on wages and hours for male workers, 
other than apprentices, with breakdown 
by occupational groups. Plumbers', 
electricians', painters', tinners', and 
glaziers' firms, as well as firms engaged 
in road and waterway construction, 
supplied the same type of information 
as firms in mining and manufacturing. 

The average hourly earnings c) (in
cluding all supplements) in 1960 for 
adult male workers in all branches 
covered amounted to 8,32 kr. 

In building firms the average hourly 
earnings c) (including all supplements) 
of adult male workers were 8,49 kr. The 
average hourly earnings b) (including 
overtime supplements and extra shift 
pay but excluding holiday pay and other 
wage supplements) of all adult male 
workers were 7,96 kr, while those of 
bricklayers were 9,03 kr, of carpenters 
8,62 kr, and of labourers 7,53 kr. 

In road and waterway construction 
the average hourly earnings c) (in
cluding all supplements) were 8,26 kr, 
in electricians' firms 7,70 kr, in plum
bers' firms 7,38 kr, in painters' firms 
9,91 kr, in glaziers' firms 6,87 kr, and in 
tinners' firms 8,29 kr. 

Between 1959 and 1960 the average 
hourly earnings of adult male -workers 
in building and construction industries 
increased by 8 %. 

VI. Workers in Governmental Plants 
and Construction Works, etc., Covered 
by Collective Agreements 

The Social Welfare Board has collected 
information on wages in 1960 in in
dustrial establishments, construction 



XIX 

works, etc., operated directly by govern
ment agencies, such as the State Rail
ways, the Post Office, the Telecommuni
cations Office, the State Power Office, 
and the Services. Data were collected 
on the same kind of questionnaire as 
was used for private industrial establish
ments. The number of man-hours re
ported was about 93 812 000 for adult 
males and about 3 547 000 for adult fe
males. 

The average hourly earnings c) (in
cluding all supplements) amounted to 
0,54 kr in 1960 for all adult male work
ers reported, and to 4,95 kr for adult 
female workers. 

VII. Workers in Stevedoring 

Data on wages in stevedoring in 1960 
were collected by the Social Welfare 
Board in co-operation with the Swedish 
Employers' Confederation (cf. p. XVI). 
The reported number of man-hours 
amounted to 11288 000. The average 
hourly earnings c) (including all supple
ments) amounted to 7,79 kr. Between 
1959 and 1960 the earnings rose by 5 %. 

VIII. Workers in Motor Truck, 
Tramway, and Omnibus Transport 

Data on wages in motor truck and 
omnibus transport during the second 
quarter of 1960 were collected by the 
Social Welfare Board in co-operation 
with the Swedish Employers' Confedera
tion as far as private enterprises were 
concerned. Corresponding data on 
governmental motor truck and omnibus 
transport were collected by the Social 
Welfare Board. Data concerning muni
cipal tramway and omnibus transport 
were collected in co-operation with the 
Union of Swedish Towns and refer to 
the period 1st January—30th June. 

Tables 29, 30 and 31 show the average 
hourly earnings (excluding and in
cluding overtime supplements and supp
lements for shift-work, etc.) of workers 
in private, governmental, and municipal 
motor truck, tramway, and omnibus 
transport. The figures in these tables are 
given with breakdown by occupational 
group and cost-of-living zone. 

Figures are given in table Ä on average 
hourly earnings (including overtime 
supplements and supplements for shift
work, etc.) of adult male drivers ac
cording to surveys in the second quarter 
of 1957—1960. It should be noticed that 
the figures are influenced i. a. by the 
varying number of public holidays 
during the periods covered by the sur
veys. 

IX. Workers in Petroleum Marketing 

Data on wages in petroleum marketing 
during the second quarter of 1960 were 
collected by the Social Welfare Board 
in co-operation with the Swedish 
Employers' Confederation. 

Table 32 shows the average hourly 
earnings (excluding and including over
time supplements and supplements for 
shift-work, etc.) of workers in petroleum 
marketing. The figures are given with 
breakdown by occupational group and 
cost-of-living zone. 

Figures on the average hourly earnings 
(excluding and including overtime 
supplements and supplements for shift
work, etc.) of adult male drivers and 
filling station workers according to sur
veys in the second quarters of 1957— 
1960 are given in the table on page 46. 
It should be noticed that the figures are 
influenced i. a. by the varying number 
of public holidays during the periods 
covered by the surveys. 





I. Arbetare inom jordbruk 

Primärmaterialet 
Urvalet av uppgiftslämnare. Metoderna 

för insamlingen av primärmaterialet till 
socialstyrelsens årliga statistik över 
lantarbetarnas löner har ändrats flera 
gånger sedan statistikens början år 1911. 
Uppgifter härom återfinns i Löner 1954, 
Del II, s. 1 och i tidigare årgångar av 
Lönestatistisk årsbok för Sverige (SOS) -1 

Från och med undersökningen av lant
arbetarlönerna under år 1954 har pri
märmaterialet insamlats enligt bestäm
melserna i kungl. kungörelsen den 26 
november 1954 (nr 668) angående upp
gifter till lantarbetarstatistiken. Enligt 
denna kungörelse skall socialstyrelsen 
utvälja de brukare av jordbruksfastig
het, från vilka uppgifter skall inhäm
tas. Frågeblanketterna skall av socialsty
relsen utsändas direkt till brukarna och 
svaren skall insändas till hushållnings
sällskapen. Genom kungörelsen har hus
hållningssällskapen ålagts verka för att 
de av socialstyrelsen utsedda brukarna 
lämnar önskade uppgifter. 

Uppgifter till undersökningen av 
lantarbetarnas löneförhållanden under 
år 1954 begärdes från 4 324 bruknings-
enheter med minst 2 hektar åker, som 
genom ett systematiskt urvalsförfarande 
uttagits nr statistiska centralbyråns pri
märmaterial till 1954 års arealinvente
ring. En närmare beskrivning av urvals
metoden har lämnats i Löner 1954, Del 
II, bilaga 1. Arealinventeringens primär-

1 Se Lönestatistisk årsbok för Sverige 1936, s 

material hade erhållits från ett antal 
brukningsenheter, som enligt ett syste
matiskt urvalsförfarande uttagits ur 
RLF:s (Riksförbundet Landsbygdens 
Folk) register över brukningsenheter i 
riket (se Jordbruksekonomiska Medde
landen 1954: 8, s. 299). 

Vid de undersökningar som avsåg åren 
1955—1960 har man i huvudsak använt 
samma urval av brukningsenheter som 
vid 1954 års undersökning. Till följd av 
de upplysningar som erhållits vid in
samlingen av materialet har dock 282 av 
de ursprungligen utvalda brukningsen-
heterna uteslutits. Detta har skett enligt 
de regler som omtalats i Löner 1954, Del 
II, bilaga 1. Frågeblanketter för under
sökningen av lantarbetarlönerna år 1960 
utsändes i slutet av december 1960. Via 
hushållningssällskapen erhöll socialsty
relsen bearbetningsbara svar från 3 070 
brukningsenheter. De ursprungliga ur
valskvoterna (antalet ur arealinvente
ringens primärmaterial utvalda bruk
ningsenheter i förhållande till det totala 
antalet brukningsenheter i fyra storleks
klasser enligt 1951 års jordbruksräk
ning), antalet brukningsenheter i urvalet 
till undersökningen för år 1960, antalet 
bearbetningsbara blanketter samt svars
procenterna i 1960 års undersökning 
framgår av tab. A. I denna tabell redo
visas även antalet brukningsenheter för 
vilka uppgifter lämnats om lejda arbe
tare. 

. !>, och 1937, s. 11. 
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Tab. A. Antal brukningsenheter ingående i undersökningen ar lantarbetarnas löneförhållan-
den år 1960 
m. k. = med kollektivavtal 

1 Angående skillnaden mellan redovisat och uppräknat antal, se s. 3. 

Blanketten. Sedan år 1937 har lantar-
betarstatistikens sakinnehåll i huvudsak 
varit oförändrat. På frågeblanketten för 
år 1960 begärdes för varje arbetare upp
gifter om kön, födelseår och yrke, an
tal arbetstimmar och kontant lön vid 
tidlönsarbete; rykt, förberedelse- och av
slutningsarbeten samt ersättartjänstgö-
ring på sön- och helgdagar skulle härvid 
redovisas för sig, och övrigt tidlönsarbe
te skulle redovisas med fördelning på or
dinarie tid och övertid; dessulom begär
des uppgift om totalt antal arbetsdagar 
mot tidlön. Vidare skulle uppgift lämnas 
om kontant lön och antal arbetsdagar 
vid ackordsarbete, om semesterlön och 
semesterersättning, om provisioner och 
övriga kontanta ersättningar samt om 
fria naturaförmåner. 

Skogsarbetare och arbetare vid ma
skinstationer skulle ej redovisas. Av lant
arbetare utfört skogsarbete skulle med
räknas endast om det utförts mot sam
ma lön som jordbruksarbetet. 

Särskilda uppgifter inhämtades om 
hur den kontanta lönen för ackordsarbe
te fördelades på olika poster för var och 
en av de arbetare som haft sådant arbete. 
Naturaprodukter skulle av uppgiftsläm-
naren värderas enligt gällande mark
nadspriser. För fritt logi, fri kost och 
fri tvätt skulle anges under vilken tids
period respektive förmån åtnjutits. Vid 
fritt logi skulle dessutom redovisas, hu
ruvida rummet varit enskilt eller delat, 
uppvärmt från central uppvärmningsan
ordning, försett med wc, tvättställ etc. 
Liksom föregående år begärdes icke upp
gifter om värdet av fri bostad. Uppgifts-
iämnaren skulle i stället lämna upplys
ning om bostadens kvalitet, storlek etc. 
Efter sin kvalitet skulle bostaden hänfö
ras till en av fyra kvalitetsklasser, vilken 
jämte bostadens storlek och förekoms
ten av olika uppräknade bekvämlighets
detaljer skulle anges på blanketten. Vid 
bearbetningen av de inkomna uppgifter
na värderades förmånerna fritt logi, fri 
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kost och fri tvätt efter för hela riket 
gemensamma normer, vilka anslöt sig till 
i gällande kollektivavtal angivna nytt
janderättsavgifter m. m. Förmånen fri 
bostad värderades med användande av 
de i gällande kollektivavtal föreskrivna 
nyttjanderättsavgifterna för av arbetsgi
vare upplåtna bostäder (av olika kvali
tet och storlek). Det bör nämnas att de 
i kollektivavtalet angivna nyttjanderätts
avgifterna höjts sedan föregående år. 
Blanketten innehöll även uppgifter bl. a. 
om gårdens areal och om förekomsten 
av kollektivavtal. Blankettens och anvis
ningarnas utseende framgår av bilagorna 
1 och 2. 

Materialets bearbetning. De 3 070 går
dar, från vilka socialstyrelsen erhållit 
användbara svar, uppdelades vid bear
betningen på fyra storleksklasser med 
ledning av uppgifter om respektive går
dars åkerareal enligt 1954 års arealin
ventering. Denna uppdelning, vilken 
motsvarar fördelningen på fyra urvals
grupper (jfr s. 1 och tab. A), har bibe
hållits i de här återgivna redovisningar, 
där materialet grupperats efter gårdar
nas (brukningsenheternas) storlek. 

För varje redovisad arbetare stansa
des två typer av hålkort. Såväl urvals
kvot som svarsprocent var olika för de 
fyra storleksklasserna av gårdar. Innan 
hålkortsmassan användes för bearbet
ning »uppräknades» (mångfaldigades) 
hålkorten i de tre mindre storleksklas
serna, så att antalet par av hålkort inom 
varje klass blev lika med det antal arbe
tare, för vilka uppgifter uppskattnings
vis skulle ha erhållits, om man i respek
tive klass haft samma urvalskvot och 
svarsprocent som i storleksklassen över 
50 hektar åker. För arbetare med 
ackordsarbete stansades dessutom sär
skilda ackordskort, som uppräknades på 

samma sätt som övriga kort. I var och 
en av de tre mindre storleksklasserna 
reproducerades sålunda hålkorten ett 
visst antal gånger. Reglerna för uppräk
ningen har beskrivits i Löner 1954, Del 
II, bilaga 1. I tabellerna rörande lant
arbetarnas löner år 1960 anges för olika 
grupper av arbetare dels det redovisade 
antalet arbetare, varmed avses det antal 
arbetare för vilka användbara primär
uppgifter erhållits, dels det uppräknade 
antalet arbetare. (Jfr s. 4—5.) 

Gruppering efter yrke, löneform m. m. 
Arbetarna har indelats i tre åldersgrup
per, nämligen arbetare under 18 år, ar
betare i åldern 18—64 år oeh arbetare i 
åldern 65 år och däröver. 

Den använda yrkesgrupperingen fram
går av förspalten i tab. C. Endast arbe
tare redovisas i statistiken, således ej 
befallningsmän, inspektörer m. fl. »lant
brukstjänstemän». Arbetare som beteck
nats som skogsarbetare eller trädgårds
arbetare har ej medtagits. Yrkesbeteck
ningarna ansluter sig i huvudsak till 
kollektivavtalets indelning av arbetarna 
i anställningsgrupper. Undantag utgör 
gruppen »egentliga lantarbetare», som i 
kollektivavtalen för åren 1957—1960 be
nämnts »övriga utearbetare», och grup
pen »traktorförare», som i avtalen de
lats i två grupper, »motorkunniga trak
torförare» och »traktorförare». Då »öv
riga utearbetare» enligt nyssnämnda 
kollektivavtal har samma arbetsuppgif
ter som »egentliga lantarbetare» enligt 
1956 års kollektivavtal, har benämning
en »egentliga lantarbetare» bibehållits i 
föreliggande berättelse. Någon uppdel
ning av traktorförare i »motorkunnigs 
traktorförare» och »traktorförare» har ej 
varit möjlig att göra. Arbetare som av 
uppgiftslämnaren benämnts fördrängar, 
körkarlar och dagsverkare har hänförts 



Tab. B. Redovisat och uppräknat antal arbetare vid undersökningen av lantarbetarnas 
löneförhållanden år 1960 

m. k. = med kollektivavtal 

1 Se s. 3. 

till gruppen »egentliga lantarbetare» och 
fodermarskar och s tal ldrängar till grup
pen »djurskötare». Arbetare med både 
djurskötsel och annat arbete , vilka t id i 
gare Ar redovisats inom en särskild yr
kesgrupp, »arbetare med blandat a rbe
te», har i 1960 års redovisning hänför ts 
till den yrkesgrupp inom vilken de hu
vudsakligen var i t sysselsatta. De arbetare 
som icke kunnat hänföras till en be
stämd yrkesgrupp ingår i gruppen »öv
riga arbetare». 

1 kollektivavtalen mellan Svenska 
Lantarbetsgivareföreningen och Svenska 
Lantarbetareförbundet finns sedan år 
1948 endast lönesatser för arbetare utan 
naturaförmåner . I åtskilliga fall har dock 
naturaförmåner redovisats vid gårdar 
som uppgivits vara bundna av kollektiv
avtal. I statistiken har a rbe tarna med av
seende på löneformen fördelats på fyra 
grupper , nämligen: 

1) a rbe ta re utan naturaförmåner , 
2) arbetare med fri kost, 
3) arbetare med kost och logi, 

4) arbetare med l ivsförnödenheter 
och/eller bostad. 

Arbetare vilkas na turaförmåner endast 
omfattat l ivsförnödenheter (såsom livs
medel Och bränsle) till ett vä rde av högst 
150 kr per å r ha r förts till g ruppen arbe
tare utan naturaförmåner . 

Primärmaterialets storlek och samman
sättning. Pr imärmater ialets storlek fram
går av tab. A och B. Antalet bruknings-
enheter , för vilka uppgifter lämnats, 
samt antalet arbetare , som dessa upp
gifter avser, betecknas som redovisat an
tal. Det uppräknade antalet bruknings-
enheter respektive arbetare har erhålli ts 
genom en skat tning av det antal bruk-
ningsenheter respektive a rbe tare för vil
ka uppgifter skulle ha erhåll i ts , om man 
i de mindre storleksklasserna haft sam
ma urvalskvot (1/7) och samma svars
procent (68,9) som i storleksklassen 
över 50 hektar åker (jfr s. 3) . De upp
räknade talen visar sålunda icke hur 
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Tab. C. Uppräknat antal arbetare1 i olika yrkes- och löneformsgrupper vid 
undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år 1960 

m. k. = med kollektivavtal, u. k. = utan kollektivavtal 

1 Se s. 3. 

många brukningsenheter respektive ar
betare som finns i de olika storleksklas
serna. Däremot belyser de klassernas in
bördes storleksförhållanden. Samma för
farande har använts vid samtliga här re
dovisade uppräkningar. 

I det antal brukningsenheter som re
dovisas i tab. A, kol. 4, ingår bruknings
enheter för vilka uppgivits att någon 
lejd arbetskraft ej anlitats under år 1960. 
Även dessa gårdar har medtagits vid be
räkningen av svarsprocenten (jfr tab. A). 
Bearbetningsbara uppgifter har erhållits 
från 3 070 brukningsenheter med en 
åkerareal av minst 2 hektar. Detta mot
svarar 1,1 % av hela antalet bruknings
enheter med minst 2 hektar åker enligt 
1956 års jordbruksräkning. Motsvarande 
procenttal blir för arealgrupperna 2— 

10, 10—20, 20—50 och över 50 hektar 
åker respektive 0,4, 1,4, 2,6 och 9,8. 

I tab. B återges dels det redovisade 
respektive uppräknade antalet arbetare, 
för vilka individuella uppgifter om ar
betslön lämnats, även om antalet arbets
timmar ej redovisats (kol. 2—6), dels 
det redovisade respektive uppräknade 
antalet arbetare, för vilka även uppgift 
om antalet arbetstimmar lämnats (kol. 
7—11). Beträffande ytterligare 429 ar
betare har summariska uppgifter om lö
ner redovisats till socialstyrelsen; des
sa uppgifter har endast kunnat utnytt
jas i tab. E (jfr s. 6). 

Samtliga individuella uppgifter har ut
nyttjats vid utarbetandet av tab. C och 
D. Vid utarbetandet av tab. F liksom vid 
samtliga beräkningar rörande timföi 
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Tab. D. Förekomsten av ackordsarbete år 1960 för lantarbetare i åldern 18-64 år 
m. k. = med kollektivavtal, u. k. = utan kollektivavtal 

1 Se s. 3. 
tjänster har man däremot endast använt 
uppgifter beträffande sådana arbetare, 
for vilka även uppgifter lämnats om an
talet arbetstimmar vid tidlönsarbete. 

Arbetare anställda under kortare tid 
förekommer i större utsträckning på 
mindre brukningsenheter än på större. 
Kn fördelning av antalet arbetare på 
brukningsenheter av olika storlek blir 
därför en annan än motsvarande fördel
ning av antalet arbetstimmar. Detta för
hållande belyses av nedanstående tablå, 
vilken bygger på uppgifter avseende 
manliga arbetare i åldern 18—64 år, för 
vilka antalet arbetstimmar vid tidlönsar
bete redovisats. 

Lantarbetarnas fördelning efter yrke 
och löneform kan studeras i tab. C, som 
visar fördelningen oberoende av storle
ken av varje arbetares arbetsinsats. Olik
heterna i arbetsinsatsernas storlek har 
däremot beaktats i tab. F. I denna tabell 
återges ett uppräknat antal arbetstimmar 
(exklusive ackordstimmar) för olika 
grupper av arbetare. 

I tab. D belyses förekomsten av-
ackordsarbete år 1960 för lantarbetare i 
åldern 18-64 år. I tab. E visas hur 
ackordslönesumman fördelade sig på oli
ka slag av ackordsarbeten vid gårdar av 
olika storlek (jfr s. 5). 
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Tab. E. Ackordslönesummans fördelning på olika slag av ackordsarbeten år 1960 
m. k = med kollektivavtal, u. k. = utan kollektivavtal. 

1 Se s. 3. 

Av tab. F framgår, hur det uppräknade 
antalet arbetstimmar (exklusive ackords
timmar) fördelade sig på olika yrkes-
och arealgrupper vid arbete på ordinarie 
arbetstid och på övertid m. m. beträffan
de sådana arbetare, för vilka uppgifter 
lämnats om antalet arbetstimmar vid tid-
lönsarbete (jfr s. 5). 

Mått på löneläget. I den statistiska re
dovisningen återges medeltal och sprid
ningsmått, som beräknats med användan
de av det uppräknade (icke det ur
sprungligen redovisade) materialet. Ge-
nomsnittsförtjänster och spridningstal 
har endast beräknats för grupper med 
minst 50 redovisade arbetare. 

I det följande redovisas dels genom
snittliga thnförtjänster för olika grup
per av lantarbetare, dels arbetarnas för
delning efter de individuella timförtjäns-
terna. De genomsnittliga timförtjänster-
na för olika grupper av lantarbetare har 
beräknats på så sätt att lönesumman för 
samtliga arbetare inom respektive grupp 
dividerats med det antal arbetstimmar 
som mot tidlön utförts av dessa arbetare. 
Den individuella timförtjänsten har de

finierats som kvoten mellan en arbetares 
lönesumma och det antal arbetstimmar 
han utfört mot tidlön. I lönesummorna 
har inräknats kontant lön vid tidlönsar-
bete (på ordinarie arbetstid och övertid, 
inklusive rykt, förberedelse- och avslut
ningsarbeten samt ersättartjänstgöring 
på sön- och helgdagar), värdet av even
tuella naturaförmåner samt semesterlön 
och semesterersättning, provision o. dyl., 
men ej ackordslön. Lönebelopp för vilka 
motsvarande uppgifter om arbetstid sak
nas har ej medtagits. 

Det bör framhållas att inan vid redo
visningen av arbetarnas fördelning efter 
timförtjänsternas storlek ävensom vid 
beräkningen av medianer1 och kvartiler1 

för dessa förtjänster ej tagit någon hän
syn till variationerna i fråga om antalet 
utförtia arbetstimmar och ej heller till 
den omständigheten att vissa arbetare 
kan ha varit anställda hos mer än en ar
betsgivare under året. 

1 Om arbetare i en viss grupp ordnas i sti
gande följd efter förtjänstens höjd, är undre 
kvartilen, medianen och övre kvartilen den för
tjänst, som uppnås eller överskrides av resp. 
75, 50 och 25 % av samtliga arbetare. Hälften 
av arbetarna har löner som ligger mellan undre 
och övre kvartilen. 



Tab. F. Uppräknat antal arbetstimmar med fördelning efter yrkesgrupp och arealgrupp vid 
undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år 1960 
m. k. = med kollektivavtal, u. k. = utan kollektivavtal 

1 Se s. X — Oavsett rykt, förberedelse- och avslutningsarbeten samt ersättartjänstgöring på 
sön- och helgdagar. 

För olika grupper av lantarbetare re
dovisas förutom genomsnittliga timför-
tjiinster även genomsnittliga årsförtjäns-
ter. De f/enomsnittliga årsförtjänsterna 
har beräknats genom att summan av ar
betarnas förtjänster under året divide-
rats med antalet arbetare; vid dessa be
räkningar har dock endast inedtagits ar
betare med minst 250 arbetsdagar under 
året hos den arbetsgivare som lämnat 
uppgifterna. Det bör observeras, att 

aekordsförtjänster inräknats i årsför
tjänsterna, ävensom redovisade förtjäns
ter av tidlön utan uppgift om motsva
rande antal arbetstimmar. 

Löneutvecklingen åren 1954—1960 

Kollektivavtalens lönesatser. På gårdar 
där arbetsgivaren tillhör Svenska Lant-
arbetsgivareföreningen och arbetarna 
Svenska Lantarbetareförbundet regleras 
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Tab. G. Kollektivavtalens minimitimlöner1, öre, åren 1954 -1960 för fullt arbetsföra, dugliga och 
yrkesvana manliga lantarbetare (utan naturaförmåner), som fyllt 20 år 

1 I Västernorrlands och Jämtlands län var 
timlönen åren 1954—1960 4 öre högre. — 2 Se 
s. 3. — a T. o. m. år 1956 kallades gruppen 
»motorkunniga traktorförare samt lastbilsförare». 
Detta är fr. o. m. år 1957 benämningen på 

arbetare med speciell kompetens. Deras timlön 
var år 1960 9 öre högre än den i kolumnen an
givna. Se s. 3. — År 1960 har benämningen 
»arbetare med blandat arbete» utgått ur avtalet 
(se s. 4). 

löner och arbetsförhållanden i nämnda 
organisationers »Kollektivavtal vid jord
bruket», det s. k. riksavtalet, som gäller 
för hela landet med undantag av Norr
bottens och Västerbottens län. 

Lönesatserna åren 1954—1960 för vis
sa yrkesgrupper av manliga arbetare 
framgår av tab. G. För kvinnliga arbetare 
var avtalens minimitimlöner under åren 
1954—1960 följande: 

Minimitimlön, kr, för fullt arbetsför och duglig 
kvinnlig arbetare1 

dern 18—64 år , anställda vid gårdar 
bundna respektive ej bundna av kollek
tivavtal , redovisas i tab. I medianer och 
kvart i ler för de individuella timförtjäns-
terna och årsfört jänsterna under åren 
1954—1960. 

I tab . J ha r uppgifter om löneläget 
åren 1946—1960 för lantarbetare sam
manställ ts med motsvarande uppgifter 
för några andra a rbe ta rgrupper . 

1 I Västernorrlands och Jämtlands län var 
timlönen åren 1954—1960 4 öre högre. 

Löneutvecklingen enligt statistiken. I 
tab. H belyses utvecklingen av t im- och 
årsförtjänsterna åren 1954—1960 för vis
sa grupper av lantarbetare . 

Beträffande manliga lantarbetare i ål-

A r b e t s t i d s - och löneförhål landen 
å r 1960 

Arbetstidsförhållanden å r 1960. Vissa 
uppgifter om övertidsarbetets omfattning 
lämnas i tab. 1. För manliga arbetare i 
åldern 18—64 å r med övertidsarbete visas 
i tablån nederst på s. 10 den relativa för
delningen efter antalet övert idst immar 
under året. 

I tab. 1 visas även för olika g rupper 
a rbe ta rnas relat iva fördelning efter an
talet a rbe ts t immar på ord inar ie t id un-
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Tab. H. Genomsnittliga tim- och årsförtjänster åren 1954—1960 för lantarbetare i åldern 18—64 år 

' År 1954 = 100. 
Viss förändring i yrkesgrupperingen har företagits i undersökningen avseende år I960 (se s. 4). 

der året hos den arbetsgivare, som läm
nat uppgifterna. Förde ln ingarnas utse
ende bestäms i hög grad av att jordbru
ket sysselsätter ett stort antal tillfälliga 
arbetare , som endast arbetar någon kor
tare tid hos en och samme arbetsgivare. 
Nägra bestämda slutsatser om arbetarnas 
fördelning efter den »personliga» årsar
betstidens längd (i lan tarbe taryrket ) 
kan därför inte dras av fördelningarna i 
tab. 1. Ej heller kan den genomsnittl iga 

årsarbets t iden beräknas som kvoten 
mellan arbets t immar och antal arbetare . 

Lönerna år 1960. De genomsnittliga 
t imförtjänsternas relativa förändring 
(%) från år 1959 till å r 1960 för vissa 
grupper av lantarbetare i å ldern 18—64 
år framgår av tablån på s. 12. Fö r så
väl manliga som kvinnliga lantarbetare 
(oavsett yrke och löneform) steg den ge
nomsnittliga timförtjänsten från år 1959 

1 Se s. 3. — Uppgifterna avser egentligt övertidsarbete mot tidlön (ej ersättartjänstgöring på sön-
och helgdagar eller rykt och annat förberedelse- och avslutningsarbete). 
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Tab. I. Tim- och årsförtjänsternas spridning åren 1954—1960 för manliga lantarbetare 
i åldern 18—64 år (oavsett löneform) 

Tab. J. Löneutvecklingen åren 1946—1960 för lantarbetare och för andra arbetare 

Indexserierna avser genomsnittliga tim- respektive dagsförtjänster för vuxna manliga arbetare 
(i allmänhet 18 år och däröver) 

1 Fr. o. m. år 1954 har nya urvalsförfaranden använts (jfr s. 1 och 14). 
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Den genomsnittliga timförtjänstens ökning 
i % frän 1959 till 1960 

till ar 1960 med ca 11 %. Som jämförelse 
kan nämnas att socialstyrelsens konsu
mentprisindex under samma tid steg 
med 3,9 %. 

Den genomsnittliga timförtjänsten för 
manliga lantarbetare i åldern 18—64 år 
var år I960 4,33 kr och för kvinnliga 
lantarbetare i samma åldersgrupp 3,32 
kr (tab. 5). Den genomsnittliga årsför-
tjänsten för manliga lantarbetare i ål
dern 18—64 år, för vilka uppgiftsläm-
naren redovisat minst 250 arbetsdagar, 
var 9 747 kr (tab. 7); jämfört med år 
1959 innebär detta en ökning med 9,0 %. 
De nämnda genomsnittstalen avser arbe
tare oavsett löneform. Som framgår av 
tab. C ingick naturaförmåner i lönen för 
38,4 CU av de manliga lantarbetarna i ål
dern 18—64 år. Det må framhållas att 
naturaförmånernas värdering utgör en 
osäkerhetsfaktor vid beräkningen av så
väl tim- som årsförtjänster. 

Lön och yrke. Uppgifter om lantarbe
tarnas yrkesfördelning lämnas i tab. C. 
(renomsnittsförtjänsterna år 1960 för oli
ka yrkesgrupper av lantarbetare redovi
sas i tab. 5, 6 och 7. Spridningen av de 
individuella timförtjänsterna kan stu
deras i tab. 2, 3 och 4. 

Lönens sammansättning. Som tidigare 
framhållits (s. 7) har den genomsnittli
ga timförtjänsten beräknats med utgångs
punkt från lönesumman exklusive ac

kordslön, dvs. summan av kontant lön 
vid tidlönsarbete på ordinarie arbetstid, 
kontant lön vid tidlönsarbete på övertid, 
lön för ersättartjänstgöring på sön- och 
helgdagar och andra slag av kontanta 
förtjänster samt värdet av naturaförmå
ner. Divideras varje sådan delsumma 
med det totala antalet arbetstimmar vid 
tidlönsarbete, får man varje »förtjänst
slags» andel i kronor av den genomsnitt
liga timförtjänsten. Sådana beräkningar 
redovisas för olika yrkesgrupper i tab. 5 
med uppdelning efter förekomsten av 
olika naturaförmåner och i tab. 6 med 
uppdelning efter brukningsenheternas 
åkerareal (kol. 4—9). För de genomsnitt
liga årsförtjänsterna finns i tab. 7 lik
nande uppgifter med uppdelning efter 
förekomsten av olika naturaförmåner. 

Förutom denna »totala» genomsnittli
ga timförtjänst redovisas i tab. 5 och 6 
även den kontanta genomsnittliga tim
förtjänsten av enbart timlön vid tid
lönsarbete på ordinarie arbetstid; vid 
beräkningen av denna har ej medtagits 
lön för rykt, förberedelse- och avslut
ningsarbeten, lön för ersättartjänstgö
ring på sön- och helgdagar, semesterlön, 
semesterersättning, provisioner m. m. 
och ej heller värdet av naturaförmåner. 

Lön och kollektivavtal. I tab. 2—7 har 
man genomgående skilt mellan arbetare 
med och arbetare utan kollektivavtal. 
Man finner av tab. 5 och 7 att såväl tim-
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förtjänsten som årsförtjänsten vanligen 
är högre vid gårdar med kollektivavtal 
än vid gårdar utan kollektivavtal. För 
manliga egentliga lantarbetare i åldern 
18—64 år utan naturaförmåner var så
lunda den totala timförtjänsten ca 10 % 
högre på gårdar med kollektivavtal än 
på gårdar utan kollektivavtal. Föregåen
de år var motsvarande skillnad ca 5 %. 

Lönens variationer med gårdarnas 
storlek. I tab. 4 redovisas tim- och års-
förtjänsternas spridning för olika grup
per av manliga lantarbetare på gårdar i 
olika storleksklasser och i tab. 6 de ge
nomsnittliga timförtjänsternas samman
sättning på gårdar i olika storleksklas
ser. Det må erinras om att fördelningen 
på storleksklasser grundar sig på upp

gifter från 1954 års arealinventering 
(jfr s. 3). 

Av tabellerna framgår att den genom
snittliga timförtjänsten är högre på de 
större än på de mindre gårdarna såväl 
för arbetare med som för arbetare utan 
kollektivavtal. 

Förändringarna i antalet arbets
timmar och i lönesumman från 
år 1959 till år 1960 

I nedanstående tablå visas hur det to
tala antalet arbetstimmar (exkl. ackords-
timmar) utförda av lejda arbetare och 
den totalt utbetalda lönesumman (inkl. 
ackordslön) förändrades från år 1959 
till år 1960 på gårdar i olika storleks
klasser. Redovisningen avser endast går
dar som lämnat uppgifter såväl till 1959 
som till I960 års undersökning. 

1 Se s. 3. 

3—6203S5 
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I I . Trädgårdsarbetare 

Primärmaterialet 
Vid undersökningarna av trädgårdsar

betarnas löneförhållanden åren 1938— 
1953 skickades blanketter med anhållan 
om uppgifter beträffande arbetarnas lö
ner och arbetstid till ett antal trädgårds
företag enligt ett för ändamålet upplagt 
kortregister. För undersökningen av lö
neförhållandena år 1954 gjordes ett nytt 
urval av uppgiftslämnare. Ur primärma
terialet till 1951 års företagsräkning ut-
togs alla trädgårdsföretag, där det redo
visade antalet arbetare vid någon av fem 
olika tidpunkter under år 1950 uppgick 
till minst 3 (»större företag») och vart 
tionde av övriga företag (»mindre före
tag»). Trädgårdsanläggningsföretag med
togs icke. På detta sätt erhölls 3178 
adresser till trädgårdsföretag, vilka till
ställdes blanketter för uppgifter om ar
betarnas arbetstid och arbetslön. Det vi

sade sig emellertid att 58 företag dubbel
förts i denna adressförteckning. Enligt 
upplysningar som erhölls vid 1954—1957 
års undersökningar hade vidare 440 av 
de ursprungligen utvalda företagen upp
hört. 

Vid undersökningen avseende år 1958 
skickades blanketter dels till samtliga 
»större företag» vilka lämnat uppgifter 
till undersökningen avseende år 1957 och 
haft anställda detta år (914 företag), 
dels till vart tionde av »större företag» 
som antingen icke lämnat uppgifter till 
undersökningen avseende år 1957 (87 fö
retag) eller icke haft några anställda det
ta år (63 företag). Vidare tillskrevs bland 
»mindre företag» dels samtliga tidigare 
utvalda vilka lämnat uppgifter till un
dersökningen avseende år 1957 och haft 
anställda detta år (23 företag), dels vart 

Tab. K. Redovisat och uppräknat antal arbetare rid undersökningen av trädgårdsarbetarnas löne
förhållanden år 1960 

m. k. - med kollektivavtal 

1 Storleksgrupperingen hänför sig till det antal arbetare tor vilka individuella uppgifter läm
nats vid undersökningen avseende år 1960. — 2 Angående skillnaden mellan redovisat och upp
räknat antal, se s. 15. 
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t ionde bland t idigare utvalda företag 
vilka antingen icke lämnat några uppgif
ter avseende å r 1957 (4 företag) eller 
icke haft några anställda detta å r (13 fö
re tag) . Sammanlagt tillskrevs sålunda 
1 104 företag. Enligt uppgifter som erhål
lits vid insamlingen av mater ia l till un
dersökningarna för åren 1958 och 1959 
hade av dessa 1 104 företag 58 »större» 
och 7 »mindre» företag upphör t . Vid un
dersökningen avseende år 1960 tillskrevs 
de åters tående 1 039 företagen. Av de 720 
»större» och 20 »mindre» företag som 
lämnade bearbetningsbara uppgifter ha
de 565 under året haft lejd arbetskraft 
(se tab. K) . Förel iggande redogörelse 
bygger på uppgifter från de s is tnämnda 
företagen. 

Blanketten. På den blankett , som an
vändes vid undersökningen för år 1960, 
begärdes samma uppgifter som vid un
dersökningen avseende å r 1959. Blan
kettens och anvisningarnas utformning 
framgår av bilaga 3. För varje arbetare 
efterfrågades kön, födelseår, yrke , antal 
arbets t immar (med särredovisning av 
t idlönsarbete och ackordsarbete på ordi
narie tid och på övertid m. m. ) , antal ar
betsdagar, kontant lön (med särredovis
ning av olika löneelement) samt natura
förmånernas värde under året. Natura-

1 I anslutning till kollektivavtalen indelades 
landet i följande lönegrupper (jfr tab. M): 

Grupp A omfattade Stockholmstrakten, Göte
borgstrakten samt arbetsplatser belägna inom 
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län. Stockholmstrakten begränsa
des mot väster av länsgränsen, mot norr av en 
linje Staket Rosersberg-Vallentuna-Åkersberga, 
mot söder av en linje Södertälje-Tung?!sta-Da-
larö. Göteborgstrakten omfattade alla orter inom 
3 mils radie, räknat från Gustaf Adolfs torg i 
Göteborg. 
Grupp B omfattade de städer som ej ingick i 
lönegrupp A och deras omgivningar inom 2 mils 
radie, räknat från centrum i respektive stad. 

Grupp C omfattade landet i övrigt. 

förmånerna skulle värderas enligt på or
ten gällande skattetabell resp. marknads
pr is . Vidare begärdes uppgifter om före
komsten av kollektivavtal samt om vil
ken lönegrupp 1 företaget skulle hänföras 
till. 

Materialets omfattning. Vid bearbet
ningen företogs en uppräkn ing av mate
r ialet beträffande de grupper av företag, 
som vid undersökningen avseende år 
1958 utvalts med en sannolikhet av 1/10 
respekt ive 1/100, på så sätt att man för 
varje arbetare vid ifrågavarande företag 
framställde 10 respektive 100 hålkort . 
Det må framhållas att den (med hänsyn 
till olika urvalskvoter) vägda genom
snittliga svarsfrekvensen vid undersök
ningen för år 1960 var ungefär densam
ma för »större» som för »mindre» före
tag (ca 58 7c). I det följande avses med 
redovisat antal arbetare det antal för vil
ka bearbetningsbara uppgifter erhålli ts 
och med uppräkna t antal a rbetare det re 
dovisade antalet arbetare + det vid upp
räkningen tillagda antalet kor t . 

I tab . K, kol. 3—7, återges det redo
visade respektive uppräknade antalet ar
betare för vilka uppgifter om arbetslön 
lämnats även om den mot arbetslönen 
svarande arbetst iden ej redovisats. I kol. 
8—12 återges det redovisade respek
tive upp räknade antalet arbetare för vil
ka även uppgift om antalet a rbets t immar 
lämnats . 

De i tab. K angivna uppräknade talen 
avser icke att visa totalantalet arbetare 
inom t rädgårdsnär ingen utan endast att 
belysa den inbördes relat ionen mellan 
antalet arbetare anställda vid företag till
hörande olika storleksgrupper. Det kan 
nämnas att enligt 1951 å rs företagsräk
ning fanns i hela riket 6 277 företag, till
hörande verksamhetsgrenarna t rädgårds
odling samt t räd- och plantskolor. Dessa 
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företag sysselsatte den 7 september 1951 
10 117 arbetare.' 

Gruppering efter yrke. Genomsnittsför
tjänster har beräknats för var och en av 
följande yrkesgrupper: förman, yrkes
arbetare, grovarbetare, elever och lär
lingar samt specialarbetare. Till grup
pen förmän har räknats sådana anställ
da som av arbetsgivaren benämnts »för
män» eller »trädgårdsmästare» och som 
under redovisningsåret fyllt minst 21 år. 
Med yrkesarbetare avses arbetare som 
arbetsgivaren betecknat som »trädgårds
arbetare» och som under redovisnings
året fyllt minst 21 år. »Trädgårdsarbeta
re» som inte fyllt 21 år har räknats till 
gruppen elever och lärlingar. Bland spe
cialarbetare återfinns snickare, chauffö
rer m. fl. (Jfr anvisningarna till blan
ketten, s. 104.) 

Mått på löneläget. Liksom beträffande 
lantarbetarna har för trädgårdsarbetar
na medeltal och spridningsmått beräknats 
med utgångspunkt från det uppräknade 
(icke det ursprungligen redovisade) an
talet arbetare. Uppgifter återges i denna 
publikation enbart för grupper med 
minst 50 redovisade trädgårdsarbetare. 

I det följande redovisas dels genom
snittliga timförtjänster för olika grupper 
av trädgårdsarbetare, dels arbetarnas 
fördelning efter de individuella timför-
tjänstrrnas storlek. De genomsnittliga 
timförtjänsterna för olika (jrupper av 
trädgårdsarbetare Ivar beräknats på så 
sätt att lönesumman för samtliga arbeta
re inom respektive grupp dividerats med 
det antal arbetstimmar som utförts av 
dessa arbetare. Den individuella timjör-
tjänsten definieras som kvoten mellan 
en viss arbetares lönesumma och det an
tal arbetstimmar han utfört. I lönesum-

1 SOS: 1951 åis företagsräkning, tab. 1. 

morna har inräknats kontant lön vid tid
löns- och ackordsarbete (på ordinarie 
arbetstid och övertid), värdet av even
tuella naturaförmåner, semesterlön och 
semesterersättning samt provision o. dyl. 
Lönebelopp för vilka motsvarande upp
gifter om arbetstid saknats har ej med-
tagits. 

För olika grupper av trädgårdsarbeta
re redovisas även genomsnittliga årsför-
tjänster. Dessa har erhållits genom att 
summan av arbetarnas totala förtjänster 
under året dividerats med antalet arbeta
re; härvid har endast medtagits uppgif
ter för arbetare med minst 250 arbetsda
gar under redovisningsåret hos den ar
betsgivare som lämnat uppgifterna. Lik
som i timförtjänsterna inräknas i års-
förtjänsterna kontant lön vid tidlöns- och 
ackordsarbete (på ordinarie arbetstid 
och övertid), värdet av eventuella na
turaförmåner, semesterlön och semester
ersättning samt provision o, dyl. 

Arbetstids- och löneförhållanden 
år 1960 

Arbetstidsförhållanden år 1960. Vissa 
uppgifter om övertidsarbetets omfattning 
(inklusive vakttjänstgöring o. dyl.) läm
nas i de tre sista kolumnerna av tab. 8. 
I denna tabell visas även för olika grup
per arbetarnas relativa fördelning efter 
det totala antalet arbetstimmar under 
aret hos den arbetsgivare som lämnat 
uppgifterna. 

Eftersom trädgårdsarbetet är mycket 
sasongbetonat, är många av trädgårdsfö
retagens arbetare anställda endast en 
kort tid. En och samma arbetare kan 
vidare ha varit anställd vid mer än ett 
trädgårdsföretag under året. Lönesta
tistikens primärmaterial ger ingen möj
lighet att beräkna de enskilda arbetarnas 



17 

Tab. L. Genomsnittliga timförtjänster åren 1954—1960 för trädgårdsarbetare i åldern 18—64 år 

m. k. = med kollektivavtal, u. k. = utan kollektivavtal 

1 År 1 9 5 4 = 109. 

Tab. M. Timlöner vid arbete på ordinarie arbetstid för arbetare inom trädgårdsodlingen enligt 
kollektivavtalen för år 1960 

Grupp A = Stockholmstrakten, Göteborgstrakten, Västernorrlaads, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län. Grupp B = övriga städer. Grupp C = landet i övrigt. (Jfr not 1, s. 15.) 

totala arbetst id unde r året i t rädgårdsar 

betaryrket. 

Lönerna å r 1960. Både i Svenska Träd

gårdsarbetsgivareföreningens och i Träd

gårdsarbetsgivarnas Riksförbunds kol
lektivavtal med Svenska Lantarbetare
förbundet indelas a rbe tarna i två huvud
grupper , nämligen »trädgårdsarbetare» 
och »övriga arbetare». Inom den först-
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Tab. N. Uppräknat1 antal arbetare i olika yrkes- och löneformsgrupper vid undersökningen av 
trädgårdsarbetarnas löneförhållanden år 1960 

m. k. = med kollektivavtal, u. k. = utan kollektivavtal 

1 Se s. 15. 

nämnda gruppen finns 7 olika anställ-
ningsgrupper. Av dessa har anställnings-
gruppen »yrkeskunniga manliga arbeta
re som fyllt 24 år med minst 7 års prak
tik» den högsta lönen. Landet indelas i 
tre lönegrupper.1 Timlönesatserna i de 
olika lönegrupperna är 1960 för de olika 
anstaHningsgrupperna framgår av tab. 
M. 

I tab. 9 återges dels medianer2 och 
kvartiler- för de individuella timför-
tjänsterna inom olika grupper av träd
gårdsarbetare, dels arbetarnas fördel
ning efter den individuella timförtjäns-

tens storlek. I tab. 10 och 11 samt i tab. 
L redovisas genomsnittliga timförtjäns-
ter år 1960 för olika grupper av träd
gårdsarbetare. För manliga yrkesarbeta
re i åldern 18—64 år utgjorde den ge
nomsnittliga timförtjänsten (inklusive 
värdet av naturaförmåner, semesterlön 
m. m.) år I960 4,71 kr vid företag med 
kollektivavtal och 4,48 kr vid företag 
utan kollektivavtal (se tab. 10). Detta be
tyder en ökning med ca 13 respektive 
9 % sedan föregående år. För grovarbe
tare i åldern 18—64 år uppgick timför
tjänsten år 1960 till 4,40 kr. vid träd
gårdsföretag med kollektivavtal och till 
3,61 kr vid övriga företag. 

1 Se not 1. s. 15. 
2 Se not 1 s. 7. 
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Tab. O. Förekomsten av ackordsarbete år 1960 för trädgårdsarbetare i åldern 18—64 år 
m. k. = med kollektivavtal, u. k. = utan kollektivavtal 

1 Se s. 15. 

Löneutvecklingen sedan år 1954 belyses 
av uppgifterna i tab. L. Indextalen i ta
bellen visar att den genomsnittliga tini-
förtjänsten för manliga trädgårdsarbetare 
i åldern 18—64 år stigit med 53 % från ar 
1954 till år 1960. Löneutvecklingen för 
trädgårdsarbetare i jämförelse med löne
utvecklingen för andra arbetargrupper 
kan studeras i tab. J. 

Vid trädgårdsföretag med kollektivav
tal var genomsnittsförtjänsterna för de 
olika yrkesgrupperna högre än vid före

tag utan kollektivavtal. Det stora flerta
let trädgårdsarbetare hade enbart kon
tant lön. Uppgifter om förekomsten av 
naturaförmåner för olika grupper av 
trädgårdsarbetare Jämnas i tab. N. 

I tab. 10 visas de genomsnittliga tim-
förtjänsternas sammansättning. Uppgif
ter om förekomsten av ackordsarbete för 
olika yrkesgrupper av trädgårdsarbetare 
lämnas i tab. O. I tab. 12 redovisas ge
nomsnittliga årsförtjänster år 1960 för 
olika grupper av trädgårdsarbetare. 



20 

III. Skogsarbetare 

Socialstyrelsen har sedan år 1918 ut
arbetat en årlig statistik över förtjänst-
läget för skogsarbetare. Statistiken grun
dar sig på uppgifter från jägmästarna i 
de olika reviren om den normala dags-
förtjänsten under vintersäsongen för 
huggare och körare. 

För vintersäsongen 1960/61 liksom för 
vintersäsongen 1959/60 skulle jägmästar
na insända uppgifter avseende domän
verkets egna avverkningar inom respek
tive revir. Härvid skulle uppges, hur stor 
den normala dagsförtjänstcn (inklusive 
gångtids- och bortaliggningsersättning 
samt svårighetstillägg) kunde anses ha 
varit för vana skogsarbetare; uppgifter

na skulle avse dels huggare och dels kö-
rare (en häst och en karl). Uppgifter 
skulle även lämnas om den egna avverk
ningens storlek (i skogskubikmeter). 

I tab. P återges ovägda genomsnitt av 
huggarnas och körarnas normala dags
förtjänster enligt jägmästarnas uppgif
ter alltsedan vintersäsongen 1939'40. 

För säsongerna 1959/60 och 1900/61 
redovisas i tab. Q för olika län, för norra 
Sverige och för hela riket dels ovägda 
genomsnitt av de uppgivna dagsförtjäns
terna, dels genomsnitt som vägts med 
de avverkade kvantiteter som redovisats 
för varje revir. Genomsnitten har i ta
bellen avrundats till hela krontal. Då av-

Tab. P. Skogsarbetarnas dagsförtjänster vintersäsongerna 1939/40—1960/61 enligt jägmästarnas 
uppgifter om den normala dagsförtjänsten i olika revir (ovägda genomsnitt) 
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Tab. Q. Skogsarbetarnas dagsförtjänster i olika län vintersäsongerna 1959/60 och 1960/61 
enligt jägmästarnas uppgifter om den normala dagsförtjänsten i olika revir (eller delar av revir) 

verkningen per revir i genomsnitt var 
större i norra Sverige än i riket i övrigt, 
samtidigt som förtjänstnivån låg högre i 

norra Sverige, blir de vägda genomsnit
ten av samtliga uppgifter (»hela riket») 
högre än de ovägda. 
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IV. Arbetare inom egentlig industri 

Sedan år 1918 har socialstyrelsen år
ligen verkställt statistiska undersökning
ar angående löneläget för arbetare inom 
industri och angränsande verksamhets
områden. Statistiken har i huvudsak ba
serats på summariska uppgifter från ar
betsgivare om löner och arbetstid för hos 
dem anställda arbetare. 

För att erhålla snabbare information 
om löneutvecklingen för industriarbeta
re har socialstyrelsen sedan år 1947 även 
företagit undersökningar beträffande ut
förda arbetstimmar och utbetalda löne
summor inom egentlig industri under 
en avlöningsperiod i var och en av 
månaderna februari, maj, augusti och 
november, (den s. k. kvartalsstatistiken). 
Resultaten har redovisats i Sociala Med
delanden, Statistisk Information (en 
gång i kvartalet) och i Meddelande från 
socialstyrelsens byrå för löne- och syssel
sättningsstatistik (tidigare benämnd Med
delande från socialstyrelsens utrednings
byrå ). 

I detta kapitel ges en redogörelse för 
löneförhållandena år 1960 och för den 
föregående löneutvecklingen i fråga om 
arbetare inom den egentliga industrin 
inklusive arbetare anställda vid aktie
bolag, i vilka staten äger alla eller en 
del av aktierna, men exklusive arbetare 
vid statliga verkstäder och skeppsvarv 
in. in. Uppgifter om löneförhållandena 
för arbetare vid statliga verkstäder och 
skeppsvarv m. in. lämnas i kap. VI. 

Primärmaterialet 

Primärmaterialets insamling. Till och 
med år 1953 inhämtades uppgifter om 
löneförhållandena för arbetare inom in

dustri m. m, antingen direkt från ar
betsgivare, som fanns upptagna i ett in
om socialstyrelsen förefintligt adressre
gister, eller i vissa fall genom förmed
ling av arbetsgivarorganisationer. 

Socialstyrelsens adressregister har upp
rättats med hjälp av uppgifter från kom-
merskollegii industristatistiska under
sökningar samt 1951 års företagsräkning, 
från länsarbetsnämnderna och från in
dustri- och adresskalendrar samt från 
förteckningar över företag, anslutna till 
olika arbetsgivarorganisationer. Regist
ret har kontinuerligt kompletterats men 
har ej kunnat hållas helt aktuellt. 

I syfte att minska företagens arbete 
med att lämna statistiska uppgifter samt 
att rationalisera bearbetningen av dessa 
uppgifter träffade socialstyrelsen och 
Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 
den 15 maj 1954 en överenskommelse om 
arbetsfördelning i fråga om den regel
bundet återkommande officiella lönesta
tistiken för industriarbetare m. fl. Denna 
överenskommelse, som återges i Löner 
1954, del II (s. 112), godkändes av Kungl. 
Maj:t genom beslut den 10 december 
1954 och gäller tills vidare, överenskom
melsen har tillämpats vid insamlingen 
och bearbetningen av material till arbe
tarlönestatistiken från och med under
sökningen för år 1954. Samarbetet har 
beträffande flertalet av de till SAF an
slutna förbunden avsett uppgifter om lö
neförhållandena under hela året samt 
beträffande Riltrafikens Arbetsgivareför
bund och Petrolcumbranschens Arbets
givareförbund uppgifter för ett kvartal 
(jfr kap. VIII och IX). 

Uppgifter från företag anslutna till 
SAF har insamlats av SAF och uppgifter 
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från andra företag har insamlats av soci
alstyrelsen. Efter granskning och kod
sättning har uppgifterna överförts till 
hålkort, varefter en bearbetning företa
gits av den totala hålkortsmassan för 
respektive år. Denna metod har tilläm
pats beträffande företag inom egentlig 
industri, byggnads- och anläggningsverk
samhet (jfr kap. V), stuverirörelse (jfr 
kap. VII) samt beträffande transportfö
retag (jfr kap. VIII) och oljedistribu-
tionsföretag (jfr kap. IX). 

Uppgiftsblanketterna. För insamlingen 
av uppgifter om löneförhållandena under 
år 1960 från företag inom egentlig in
dustri m. m. använde socialstyrelsen en 
blankett av i stort sett samma utform
ning som tidigare år. Blanketten jämte 
därtill fogade anvisningar återges i bi
laga 4. På blanketten inhämtades summa
riska uppgifter om medelantal arbetare 
under år 1960, antal utförda arbetstim
mar (inkl. övertid och skifttid) med för
delning på tidlönsarbete och ackords
arbete samt antal övertidstimmar, ar
betslön vid tidlönsarbete och arbetsför
tjänst vid ackordsarbete (exkl. övertids-
och skifttillägg), övertidstillägg, skift
tillägg och tillägg för förskjuten eller 
obekväm arbetstid, helgdagslön (helg
dagsersättning), semesterlön (semester
ersättning) samt övriga förmåner. Särre-
dovisning begärdes för olika kategorier 
av arbetare, nämligen (D) vuxna manli
ga arbetare vid arbete under jord i gru
vor och stenbrott med 40-timmarsvecka 
och (C) vuxna manliga arbetare vid hel-
kontinuerlig drift med 42-timinarsvecka 
(utan sön- och helgdagsuppehåll) samt 
(A + B) övriga arbetare, fördelade på 
vuxna respektive minderåriga män och 
kvinnor. 

Som vuxna respektive minderåriga 
skulle räknas personer som fyllt respek

tive ej fyllt 18 år, såvida ej annan ålders
gräns förekom i gällande avtal. Lärling
ar skulle redovisas bland minderåriga. 
Den i redovisningen tillämpade ålders
gränsen för minderåriga skulle anges på 
blanketten. 

SAF använde för flertalet berörda fö
retag en blankett som i huvudsak över
ensstämde med socialstyrelsens blankett. 
För vissa arbetsgivareförbund användes 
särskilda blanketter med redovisning av 
löner och antal arbetstimmar för enskil
da arbetare eller av summariska uppgif
ter för olika yrkeskategorier; i vissa fall 
särredovisades speciella element av lö
ner och arbetstid. Uppgifter för mindre 
företag inom bageribranschen insamla
des för en vecka under året (samtliga 
veckor representerades) samt uppmulti
plicerades till att avse hela år I960. 

Redovisningsenheter. Till socialstyrel
sens statistik över lönerna för industri
arbetare inhämtades till och med år 1953 
som regel särskilda uppgifter för lokalt 
fristående arbetsställen, vilka i redogö
relserna för statistiken betecknades som 
»företag». Även vid följande undersök
ningar tillämpades i huvudsak samma 
redovisningsförfarande som tidigare be
träffande den del av materialet som in
samlades direkt av socialstyrelsen. I det 
material som insamlades genom SAF 
förekom i vissa fall en längre driven 
uppdelning, i det produktionsavdelning
ar hänförliga till olika avtalsområden re
dovisades som fristående enheter på 
skilda blanketter. 

Materialets omfattning och gruppering. 
Vid I960 års undersökning uppgick det 
redovisade antalet arbetstimmar till ca 
1 180 905 000; av dessa var ca 905 613 000 
utförda av vuxna män och ca 175 206 000 
av vuxna kvinnor. Antalet arbetstimmar 
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Tab. R. Redovisat antal arbetstimmar år 1960 inom olika industrigrupper 

utförda av vuxna och minderåriga man
liga och kvinnliga arbetare inom olika 
industrigrupper framgår av tab. R. I tab. 
13 ges en redovisning av antalet arbets
timmar utförda av vuxna arbetare inom 
olika industrigrupper med fördelning ef
ter dyrortsgrupper samt för vuxna män — 
i de fall antalet arbetstimmar för grup
pen i fråga i hela riket uppgått till minst 
200 000 — efter veckoarbetstidens längd. 

Vid grupperingen av materialet på hu
vudgrupper och undergrupper av indu
strier har — bortsett från justeringar för 
enstaka företag — samma gruppering 
som vid föregående års undersökningar 
tillämpats (jfr Löner 1955, del II, s. 31). 

I tab. S återges uppgifter om antalet 
av arbetare utförda arbetstimmar, som 
för år I960 redovisats dels till kommers-
kollegii industristatistik, dels till social
styrelsens lönestatistik för arbetare inom 
egentlig industri (beträffande lönestatisti
ken med undantag för vid statliga verk
städer och skeppsvarv m. m. samt av 
kommuner bedriven verksamhet syssel
satta arbetare). Av tab. S framgår, att 

antalet till lönestatistiken redovisade ar
betstimmar (med det nyss nämnda un
dantaget) motsvarade 87,6 % av antalet 
arbetstimmar enligt industristatistiken. 
Den i lönestatistiken tillämpade gruppe
ringen sammanfaller i huvudsak med 
den som användes i kommerskollegii in
dustristatistik. Det bör dock framhållas, 
att avgränsningen av enstaka redovis
ningsenheter och klassificeringen efter 
industrigrupper ej alltid är helt lika i 
industristatistiken och lönestatistiken, 
särskilt då det gäller företag med kom
binerad verksamhet; det höga procent
talet för gruvindustrin kan förmodas 
sammanhänga med sådana olikheter i 
fråga om redovisningen. 

Antalet av kvinnor utförda arbetstim
mar utgjorde 16 % av hela det redovisa
de antalet arbetstimmar utförda av vux
na arbetare inom egentlig industri. Det 
är företrädesvis inom textil- och bekläd
nadsindustrin, som arbetskraften i större 
utsträckning utgöres av kvinnor. I ge
nomsnitt för hela denna industrigrupp 
uppgick antalet av kvinnor utförda ar-
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Tab. S. Redovisat antal arbetstimmar år 1960 i industristatistiken och i lönestatistiken 

betstimmar till 62 % av hela antalet av 
vuxna arbetare utförda arbetstimmar. En 
förhållandevis stor andel kvinnlig ar
betskraft redovisades även inom läder-, 
hår- och gummivaruindustri, inom livs
medelsindustri samt inom dryckesvaru-
och tobaksindustri. Nedanstående tablå 
visar antalet arbetstimmar utförda av 
vuxna kvinnor i procent av hela antalet 
arbetstimmar utförda av vuxna arbetare 
inom vissa industrier, där kvinnlig ar
betskraft förekommer i förhållandevis 
stor omfattning. 

1 följande tablå återges det redovisa

de antalet av vuxna arbetare utförda 
arbetstimmar fördelade på dyrortsgrup-
per samt på större städer. Vid redovis
ningen har den statliga ortsgruppering 
tillämpats, som gällde den 1 januari 1960. 

Redovisat antal av vuxna 
arbetare utförda arbetstim
mar år 1960 

1 Mölndal, Partille, Råda, Torslanda och Tuve. 
2 Boo, Danderyd, Djursholm, Huddinge, Jär

fälla, Lidingö, Nacka, Saltsjöbaden, Sollentuna, 
Solna, Stocksund, Sundbyberg och Täby. 

Löneutvecklingen åren 1939—1960 

I tab. 14, 15 och 16 ges uppgifter om 
löneutvecklingen under åren 1939—1960 
för arbetare inom egentlig industri. 
Samtliga dessa uppgifter avser de genom
snittliga timförtjänsterna inklusive över-
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tids- och skifttillägg, helgdagslön, semes
terlön och övriga förmåner (timförtjänst 
c, jfr nedan). I tab. 17 återges vidare 
indextal för de genomsnittliga timför-
fjiinsterna år 1960 inom olika undergrup
per av industrin med 1939 och 1959 som 
basår. 

Mellan 1939 och 1960 steg den genom
snittliga timförtjänsten för vuxna manli
ga arbetare inom egentlig industri med 
372 % (tab. 16). Motsvarande stegring ut
gjorde för vuxna kvinnliga arbetare 
418 % och för minderåriga arbetare 
488 %. För samtliga vuxna och minder
åriga arbetare sammantagna var stegring
en 389 %. 

Från 1959 till 1960 utgjorde lönesteg
ringen 7 % för såväl vuxna manliga och 
kvinnliga arbetare som för minderåriga 
arbetare. 

Det må erinras om att de förändringar 
i genomsnittsförtjänsterna som redovisas 
i lönestatistiken påverkas av förskjut
ningar i de redovisade arbetarnas fördel
ning på ålders-, yrkes- och kvalifika
tionsgrupper, förekomsten av tidlöns-
och ackordsarbete m. fl. faktorer. 

Löneläget år 1960 

Begreppsredovisning. De mått på för-
tjänstlägct för arbetare som redovisas i 
kap. IV—Vit utgöres av genomsnittliga 
timförtjänster, vilka erhållits genom att 
lönesummorna — inklusive eller exklu
sive olika slags tillägg — för de olika 
grupperna av arbetare dividerats med 
däremot svarande antal arbetstimmar. 1 
det följande redovisas medeltal av tre 
slag, vilka betecknas som genomsnittlig 
timförtjänst a), b) och c). 

Genomsnittlig timförtjänst a) innefat
tar arbetslön på ordinarie arbetstid vid 
tidlöns- och ackordsarbete samt grund
lön vid övertids- och skiftarbete. I löne

beloppen ingår förutom egentliga tid
löns- och ackordsförtjänster även ersätt
ning för restid och väntetid, ackords
kompensation samt (beträffande hus
byggnadsarbete samt vissa företag inom 
andra branscher) mätningskostnader till 
arbetarnas mätningsmän. För arbetare 
vid statliga verkstäder och byggnadsar
beten m. m. inräknas vissa speciella till-
lägg (jfr s. 40). 

Genomsnittlig timförtjänst b) innefat
tar förutom de lönebelopp som ingår i 
timförtjänst a) även övertidstillägg och 
skifttillägg samt tillägg vid förskjuten 
och obekväm arbetstid. 

Genomsnittlig timförtjänst c) eller den 
totala genomsnittliga timförtjänsten in
nefattar förutom de i timförtjänst b) in
gående löneelementen även helgdagslön 
(helgdagsersättning), semesterlön (se
mesterersättning) samt övriga förmåner. 
På socialstyrelsens blankett för industri
arbetare m. fl. (bilaga 4) skulle som 
»övriga förmåner» (kol. 12) redovisas 
kontant hyresbidrag, värdet av fri bo
stad, bostad med nedsatt hyra (nedsätt-
ningen), fri ved, fritt lyse och fri kost, 
ved, lyse och kost till nedsatt pris (ned-
sättningen) samt logiersättning m. m., 
kontant ersättning för eller bidrag till 
arbetskläder och tvätt samt värdet av 
fria arbetskläder (utom skyddskläder) 
och fri tvätt av sådana m. m. Vidare skul
le här redovisas ersättningar som före
taget utgivit direkt till arbetare vid sjuk
dom och olycksfall i arbete, ersättning 
vid militärtjänstgöring, familjebidrag 
samt mera regelbundet utgående gratifi
kationer m. m. Anvisningarna till SAF-
anslutna företag angående vad som skul
le redovisas under rubriken »övriga för
måner» hade utformats något olika för 
olika förbund inom SAF. Dessutom torde 
praxis ha skiftat såväl bland SAF:s med
lemmar som bland övriga uppgiftslämna-
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re beträffande vad som redovisades un
der nyssnämnda rubrik. 

Arbetstidsförhållanden. Som tidigare 
framhållits (jfr s. 23) skulle på blan
ketterna särskild redovisning lämnas för 
vuxna manliga arbetare med olika ar
betstidsförhållanden. I tab. 13, 17 och 
18 redovisas de olika grupperna (med 
minst 200 000 redovisade arbetstimmar 
i hela riket) under beteckningarna »40-
tim.-arb.», »42-tim.-arb.» samt »45-tim.-
arb. m. m.», vilket motsvarar kategorier
na D, C och A +B på socialstyrelsens 
blankett (jfr bilaga 4). 

Av samtliga av vuxna manliga arbeta
re utförda arbetstimmar inom egentlig 
industri år 1960 redovisades 1,5 % så
som utförda av arbetare under jord med 
40-timmarsvecka; nästan samtliga dessa 
återfinns inom gruvindustrin. Den rela
tiva andelen arbetstimmar utförda av 
arbetare med 42-timmarsvecka vid hel-
kontinuerlig drift uppgick till 5,9 %; 
dylika arbetare redovisades främst in
om järn-, stål- och kopparverk, jord- och 
stenindustri, massa- och pappersindustri 
samt kemisk och kemisk-teknisk industri. 

Ackordsarbetets omfattning. Eftersom 
arbetsförtjänsten ofta ställer sig väsent
ligt olika vid tidlöns- och ackordsarbe
te är den genomsnittliga timförtjänsten 
till stor del beroende på hur arbetstiden 
fördelar sig på tidlöns- och ackordsarbe
te. Tab. 13 visar ackordsvolymen, var
med menas antalet arbetstimmar på ac
kord i procent av samtliga arbetstim
mar, inom olika industrigrupper och ar
betstidskategorier (med minst 200 000 
redovisade arbetstimmar i hela riket). 
Det bör hållas i minnet, att som ackords
tid enligt anvisningarna skulle räknas 
all tid varunder arbetsförtjänsten på nå

got sätt var beroende av arbetspresta
tionen, sålunda även tid då premier el
ler bonus utgick eller andra former av 
biandackord tillämpades. För samtliga 
vuxna manliga arbetare inom den egent
liga industrin omfattade ackordsarbetet 
år 1960 63,7% av arbetstiden. För vux
na kvinnliga arbetare uppgick ackords
volymen till 63,0 %. Relativt höga ac
kordsvolymer för män förekom vid 
sockerindustri (89,8 tfo), massafabriker 
(88,4 %), skeppsvarv (87,6 %), pappers
bruk och pappfabriker (85,2 %), wall-
boardfabriker (84,8 %), bil- och karos-
serifabriker (80,5 %), gummivarufabri-
ker (77,0 %) samt garverier (76,9 fe). 
Diagram I visar det procentuella antalet 
ackordstimmar år 1960 för vuxna manli
ga arbetare inom vissa industrigrupper. 

Inom stora delar av livsmedelsindu
strin spelade ackordsarbetet en obetydlig 
roll, t. ex. inom mejeri- och bageriindu
stri. Detta var förhållandet även vid tryc
kerier. 

Ackordsarbetets andel av arbetstiden 
steg under slutet av 1940-talet men har 
under de senaste åren varit i det när
maste oförändrad. 

övertidsarbetets omfattning, övertids
arbetets omfattning år 1960 framgår av 
tab. 13, där uppgifter lämnas om antalet 
redovisade övertidstimmar i procent av 
samtliga arbetstimmar inom olika indu
strigrupper. Diagram II visar övertidsar
betets omfattning för vuxna manliga ar
betare inom vissa industrigrupper. En
ligt anvisningarna på blanketterna skulle 
företagen som övertid redovisa alla över
tidstimmar, både på tidlön och ackord, 
som enligt avtal var övertid eller som 
eljest betalades som övertid. Vid skiftar
bete skulle endast redovisas tid utöver 
den för skiftgången fastställda normala 
arbetstiden. 
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Diagram I. Ackordsvolym år 1960 för vuxna manliga arbetare inom 
vissa industrigrupper 

Såsom tab. 13 visar, utgjorde överti
den för vuxna man 4,2 % av all arbetad 
tid. Jämförelsevis höga procenttal för 
övertidsarbete förekom år 19G0 främst 
inom pappersbruk och pappfabriker 
(9,1 % ) , massafabriker (7,0 % ) , cement
fabriker (6,3 %), tidningstryckerier 
(6,3 r/c) och wallboardfabriker (6,2 %) 
samt inom vissa delar av livsmedelsin
dustrin, övertidsarbete uppgående till 
minst 5 c/c förekom t. ex. inom slakterier 
och charkuterier, choklad- och konfekt
industri, margarinindustri samt grön
saks- och fruktkonservindustri. För de 
vuxna kvinnorna utgjorde övertidsarbe

tet en mindre andel, 1,3 %, av all arbets
tid. 

Löneläget år 1960 inom olika industri
grupper. De genomsnittliga timförtjäns-
terna år 1960 för vuxna arbetare inom 
olika industrigrupper redovisas i tab. 
17—18. 

En sammanfattning av förtjänstläget 
år 1960 för arbetare inom huvudgrupper
na av industrin redovisas i tab. T och 
U. Den förra tabellen redovisar den to
tala genomsnittsförtjänsten för vuxna 
och minderåriga män och kvinnor, me
dan den senare redovisar genomsnittli-
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Diagram II. Övertidsarbetets omfattning år 1960 för vuxna manliga arbetare inom 

vissa industrigrupper 

ga timförtjänster exklusive och inklusi
ve olika tillägg (jfr s. 26) för vuxna ar
betare. 

För samtliga redovisade vuxna män 
var den genomsnittliga totala timför-
tjänsten c) Ar 1960 6,32 kr. För vuxna 
kvinnor var motsvarande genomsnitts-
förtjänst 4,35 kr eller 69 % av de vuxna 
männens. För de minderåriga manliga 
arbetarna uppgick den genomsnittliga to
tala timförtjänsten år 1960 till 3,45 kr och 
för de minderåriga kvinnliga arbetarna 
till 2,99 kr. 

I tab. 17 redovisas de genomsnittliga 
timförtjänsterna a), b) och c) (jfr s. 20) 

år 1960 för vuxna män och vuxna kvin
nor i hela r iket inom olika industr i 
grupper och arbetst idskategorier . En 
sammanfat tning av denna tabell lämnas 
i tab . IT. Såsom framgår hä rav kom över 
hälften av de arbets t immar som utförts 
av vuxna män på gruvindustr i samt me
tall- och verkstadsindustr i , där de tota
la genomsnittl iga t imförtjänsterna var 
relativt höga, respektive 7,97 kr och 
6,58 kr . Motsvarande genomsnittstal in
om övriga indus t r ig rupper var ierade 
mellan lägst 5,33 k r inom textil- och 
beklädnadsindust r i och högst 6,92 kr in
om grafisk industr i . 

4—6203 85 
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Tab. T. Genomsnittliga timförtjänster år 1960 för arbetare inom olika industrigrupper 
c = inkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 

Över 40 r,'c av de arbetstimmar som 
utförts av kvinnliga arbetare återfanns 
inom textil- och beklädnadsindustri, 
där den genomsnittliga timförtjänsten 
för vuxna kvinnor var 4,17 kr. 

Den genomsnittliga timförtjänsten ex
klusive övertids- och skifttillägg, helg-
dagslön, semesterlön och övriga förmåner 
(timförtjänst a> redovisas i tab. 17 dels 
för tidlönsarbcte, dels för ackordsarbete 
och dels oavsett löneform. Genomsnitts
förtjänsten vid ackordsarbete ligger med 
några enstaka undantag högre än genom-
sniitsförtjänslen vid tidlönsarbcte. För 
samtliga industrigrupper var förtjänsten 
för män vid ackordsarbete i genom
snitt 18 r.'t högre än vid tidlönsarbele. 
Inom vissa grupper var skillnaderna i 
förtjänster vid tidlöns- och ackordsarbe
te relativt små (inom massa- och pap
persindustri t. ex. 5 r/r), medan bety
dande skillnader (över 20 'U) framträdde 
inom gruvindustri, metall- och verkstads
industri, jord- och stenindustri, dryckes-
varu- och tobaksindustri samt läder-, 
har- och gummivaruindustri. För kvinn

liga arbetare låg genomsnittsförtjänsten 
vid ackordsarbete 17 % över förtjänsten 
vid tidlönsarbete. 

Tab. 17 anger den absoluta storleken 
och tab. V den relativa storleken (i % 
av totalförtjänsten) av skift- och över
tidstillägg, helgdagslön (helgdagsersätt
ning), semesterlön (semesterersättning) 
samt övriga förmåner. För samtliga vux
na män uppgick skifttillägget till genom
snittligt 9 öre eller 1,4 % av totalförtjäns
ten samt övertidstillägget till 11 öre eller 
1,7 '/c Motsvarande tal för helgdagslö-
nen var 9 öre och 1,4 %. Det bör påpe
kas, att helgdagslön för timavlönade ar
betare icke förekommer inom alla in
dustrigrupper. För vuxna manliga arbe
tare inom metall- och verkstadsindustri 
uppgick helgdagslönen till 14 öre ar 
I960. Summan av semesterlön och övriga 
förmåner uppgick för samtliga industri
grupper till 39 öre eller 6,2 %. 

Skifttillägget i genomsnitt per arbets
timme utgjorde för vuxna manliga arbe
tare i helkontinuerlig drift med 42-tim-
marsvecka 49 öre. För samtliga manliga 
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Tab. U. Genomsnittliga timförtjänster år 1960 för vuxna arbetare inom olika industrigrupper 

a = exkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 
b = inkl. övertids- och skifttillägg men exkl. helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 
c = inkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 

arbetare — inberäknat sådana som ej 
haft skiftarbete — var motsvarande ge
nomsnitt som nämnts 9 öre. 

För vuxna kvinnliga arbetare utgjorde 
övertids- och skifttilläggen i genomsnitt 
2 respektive 3 öre eller 0,5 respektive 
0,6 7c av den totala förtjänsten. Helg
dagslönen uppgick i genomsnitt till 6 öre 
(1,3 %) samt semesterlön och övriga 
förmåner till 29 öre (6,6 %). 

1 tab. X återges vissa beräkningar an
gående relationerna mellan timförtjäns-
terna för vuxna män och kvinnor inom 
olika industrigrupper. I tabellen har så
dana industrigrupper medtagits, i viika 
antalet av vuxna kvinnor utförda arbets
timmar uppgår till minst 4 % av antalet 
av vuxna män utförda. Timförtjänsten 
exklusive övertids- och skifttillägg, helg
dagslön, semesterlön och övriga förmå
ner (timförtjiinst a) för kvinnor utgjor
de i genomsnitt för hela den egentliga 
industrin 70,2 % av motsvarande för

tjänst för män. För totalförtjänsten (tim-
förtjänst c) vår motsvarande relations
tal 68,8 r,'r. Relationerna mellan timför-
tjänsterna för vuxna män och kvinnor 
har i de flesta fall endast undergått små 
förändringar sedan föregående år. 

Löneläget år 1960 inom olika dyrorts-
grupper. Vid jämförelser beträffande lö
neläget inom olika industrigrupper bör 
hänsyn tas till företagens lokalisering i 
dyrortshänseende. I tab. 18 redovisas de 
genomsnittliga timförtjänsterna (a, b och 
c) inom olika industrigrupper med för
delning på dyrortsgrupperna 2—5 enligt 
den statliga ortsgruppering, som gällde 
den 1 januari 1960. En sammanfattande 
bild av löneläget inom olika ortsgrupper 
ges i diagram III. I tab. Y återges rela
tionstal för de genomsnittliga totala tim
förtjänsterna c) i de olika ortsgrupperna 
samt i Stor-Stockholm, uttryckta i pro
cent av timförtjänsterna i hela ortsgrupp 
5. 



32 

Tab. V. Sammansättningen av den genomsnittliga timförtjänsten år 1960 för vuxna arbetare 
inom olika industrigrupper 

Av tab. 18 och tab. Y framgår, att av
sevärda skillnader föreligger mellan 
timförtjänsterna i olika dyrortsgrupper. 
För vuxna manliga arbetare låg medel-
förtjänsten i ortsgrupp 2 (lägsta orts
gruppen) 24 % lägre än i ortsgrupp 5. 
För kvinnorna var motsvarande tal 
18%. 

Skillnaden mellan förtjänsterna i högs
ta och lägsta ortsgrupp var för vuxna 
manliga arbetare störst inom gruvindu
stri och jord- och stenindustri (ca 30 %) 
och minst inom läder-, hår- och gummi-
varuindustri, massa- och pappersindu
stri, träindustri samt kemisk och kemisk-
teknisk industri (11—15%). 

De här redovisade siffrorna måste tol

kas med stor försiktighet, eftersom olik
heterna mellan timförtjänsterna i olika 
dyrortsgrupper påverkas av sådana fak
torer som arbetets art, arbetarnas för
delning på ålders- och kvalifikations
grupper och arbetstidskategorier, den re
lativa omfattningen av tidlöns- och ac
kordsarbete m. m. 

Löneläget år 1960 i vissa större städer. 
I tab. 19 återges uppgifter om löneläget 
inom vissa industrigrupper i Stockholm 
och Göteborg (inklusive vissa förorter 
till dessa städer) samt i Malmö och Norr
köping. I tab. Y har vidare de genom
snittliga totala timförtjänsterna c) i 
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Tab. X. Genomsnittlig timförtjänst år 1960 för vuxna kvinnor i procent av timförtjänsten 
för vuxna män 
a = exkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 
c = inkl. > > > > > > » > 

Stockholm med förorter (Stor-Stock-
holm) satts i relation till motsvarande 
genomsnitt för hela ortsgrupp 5. 

För manliga arbetare var timförtjäns-
terna i Stockholm med förorter minst 
lika höga som i hela dyrortsgrupp 5 in
om så gott som alla industrigrupper som 
är representerade i Stockholm med för
orter. Timförtjänsterna för arbetare i 
Göteborg med förorter var i flertalet in
dustrigrupper minst lika höga som för 
arbetare i hela dyrortsgrupp 4. 

Det »relativa löneläget». Som under
lag för indelningen av riket i dyrorts-

grupper enligt den statliga löne- och 
skattegrupperingen har använts av so
cialstyrelsen utförda beräkningar röran
de levnadskostnaderna. Vid socialstyrel
sens senaste dyrortsundersökning (1951) 
uträknades för varje ort ett levnadskost
nadstal baserat på konsumtionsförhållan
dena i Stockholm och ett baserat på kon
sumtionsförhållandena på landsbygden. 
Levnadskostnadstalen omvandlades till 
indextal med Stockholm = 1 000 i båda 
fallen. I det följande betecknas medelta
let av dessa båda indextal för en ort som 
ortens »dyrhetstal». 

Sedan flera år tillbaka har socialsty
relsen på grundval av materialet till den 
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Diagram III. Genomsnittliga timförtjänster år 1960 för vuxna arbetare inom 
dyrortegrupperna 2—5 

ärliga industriarbetarlönestatistiken verk
ställt beräkningar angående det s. k. re
lativa löneläget för arbetare inom olika 
industrigrupper. Styrelsen har publice
rat indextal dels för de genomsnittliga 
timförtjänster, som beräknats med ut
gångspunkt från faktiskt redovisade lö
nesummor och däremot svarande antal 
arbetstimmar (A-tal), dels för timför-
tjänsttal som erhållits genom omräkning 
med hänsyn till skillnaderna mellan lev
nadskostnaderna i olika orter (B-tal). 
Beträffande metoden för beräkningen av 
de sistnämnda förtjänsttalen för åren 
1952 och 1953 hänvisas till tidigare år
gångar av denna publikation (se Löner 
1955, del II, s. 43). 

Vid beräkningarna angående det rela
tiva löneläget fr. o. m. år 1954 har en 
förenklad metod tillämpats, i det man 

vid uträkningen av B-talen icke använt 
dyrhetstalen för de enskilda kommuner
na utan i stället ett och samma dyrhets-
tal för samtliga företag inom varje sär
skild dyrortsgrupp. Dessa dyrhetstal har 
erhållits på följande sätt. Med utgångs
punkt från materialet till 1953 års sta
tistik över löneförhållandena för indu
striarbetare beräknades för olika indu
strigrupper inom varje dyrortsgrupp 
särskilda, med lönesummorna vid före
tagen inom respektive industrigrupp 
vägda genomsnittliga dyrhetstal. De så
lunda beräknade dyrhetstalen inom varje 
dyrortsgrupp ordnades i stigande följd 
och som grundval för beräkningarna av 
B-talen valdes det mittersta talet (me-
dianen) inom respektive dyrortsgrupp, 
nämligen 909, 936, 973 och 1 000 inom 
ortsgrupperna 2, 3, 4 och 5. Det må er-
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Tab. Y. Relationstal för den genomsnittliga timförtjänsten år 1960 för vuxna arbetare 
inom olika dyrortsgrupper 
c = inkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 

inras om att Stockholms ortsdyrhet an
ges av talet 1 000, 

I tab. 20 återges beräkningar angåen
de det relativa löneläget, vilka avser lö
neinkomsterna inklusive övertids- och 
skifttillägg samt helgdagslön, semester
lön och övriga förmåner (timförtjänst 
c). De med B betecknade genomsnitts
förtjänsterna och indextalen har beräk
nats på så sätt att de faktiskt redovisade 
lönesummorna för dyrortsgrupperna 2, 
3 och 4 multiplicerats med respektive 

1000/909, 1000/936 och 1000/973. Sär
skilda indextal för var och en av dyr
ortsgrupperna 2—5 har beräknats med 
utgångspunkt från de faktiskt redovi
sade lönerna. Industrigrupperna redovi
sas i fallande serie efter »indextal B». 
I tab. 21 återges motsvarande beräkning
ar med avseende på löneinkomsterna 
exklusive de nyss nämnda tilläggen och 
förmånerna (timförtjänst a ) ; industri
grupperna redovisas i samma ordning 
som i tab. 20. 
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V. Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 

Primärmaterialet 

Beträffande arbetare inom byggnads-
oeh anläggningsverksamhet, som ej hän
förts till gruppen »arbetare vid statliga 
verkstäder och byggnadsarbeten m. m.» 
(kap. VI) eller till gruppen »arbetare 
vid kommunala verk och byggnadsarbe
ten»1 har uppgifter om löneförhållande
na årligen inhämtats på samma sätt som 
uppgifterna beträffande arbetare inom 
egentlig industri. Fr. o. m. undersökning
en avseende år 1954 har den tidigare 
nämnda överenskommelsen mellan so
cialstyrelsen och Svenska Arbetsgivare
föreningen (jfr s. 22) tillämpats även be
träffande byggnads- och anläggnings
verksamhet. Från företag anslutna till 
SAF inhämtades uppgifterna genom SAF. 
Från andra företag inhämtade social
styrelsen uppgifter, varvid ett inom sty
relsen upprättat adressregister över 
byggnads- och anläggningsföretag an
vändes. Detta register kompletterades, 
innan blanketterna för undersökningen 
avseende år 1956 distribuerades (jfr Lö
ner 1950, del II, s. 40). Vid undersök
ningen för år 1957 användes samma re
gister som vid undersökningen för år 
1956; dessutom tillkom ett större hus-
byggnadsföretag i Stockholm. Fr. o. ni. 
undersökningen för år 1958 uppdelades 
socialstyrelsens adressregister i två grup
per. Redovisningsenheter med 6 eller 
flera arbetare i genomsnitt enligt 1957 
års uppgifter fördes till en grupp (a) 
och övriga redovisningsenheter till en 
annan grupp (b). Blanketter avseende lö
neförhållandena under år 1958 utsändes 

1 Siffror för denna grupp var ej färdigställda 
vid tidpunkten för tryckningen av denna pub
likation. 

till samtliga redovisningsenheter i grupp 
a samt till var tionde av redovisningsen
heterna i grupp b. Vid bearbetningen av 
materialet företogs en uppräkning på så 
sätt, att varje redovisningsenhet som till
hörde grupp b fick representera 10 enhe
ter. Samma förfarande tillämpades vid 
undersökningen av löneförhållandena 
under åren 1959 och 1960. 

Undersökningen av löneförhållandena 
år I960 berör följande verksamhetsgre
nar: husbyggnadsarbete, väg- och vatten
byggnadsarbete, elektriskt installations
arbete, rörledningsarbete, måleriarbete, 
glasmästeriarbete samt bleck- och plåt
slageriarbete. Vid grupperingen av ma
terialet på verksamhetsgrenar har sam
ma principer följts som vid motsvarande 
undersökningar för åren 1954—1959. 

Till husbyggnadsföretag utsände so
cialstyrelsen en särskild blankett med 
särredovisning av olika yrkesgrupper 
(se bilaga 5). Till övriga berörda före
tag utsände socialstyrelsen samma blan
kett som till företag inom egentlig indu
stri (se bilaga 4). SAF inhämtade i vissa 
avseenden mera detaljerade uppgifter än 
socialstyrelsen. 

Redovisningen i denna publikation av
ser endast de kategorier, som på blan
ketterna rubricerats som »vuxna män» 
eller »män (utom lärlingar)»; uppgifter 
beträffande minderåriga eller lärlingar 
har ej utnyttjats. 

På de blanketter som användes av so
cialstyrelsen för husbyggnadsföretag in
hämtades uppgifter för hela kalender
året 1960 om medelantal arbetare under 
den tid arbetet pågått, antal utförda ar
betstimmar (inkl. övertid och skifttid) 
med fördelning på tidlöns- och ackords-
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arbete, antal övertidstimmar, arbetslön 
vid tidlönsarbete (exkl. övertids- och 
skifttillägg samt ackordskompensation), 
arbetsförtjänst vid ackordsarbete (exkl. 
övertids- och skifttillägg), utbetalda 
övertidstillägg, skifttillägg, semesterme
del och övriga förmåner. Vidare inhäm
tades särskilda uppgifter om det antal 
arbetstimmar vid rent tidlönsarbete för 
vilket ackordskompensation utgått samt 
om ackordskompensationens storlek. 

Under rubriken »semestermedel» skul
le för husbyggnadsarbetare anges se
mestermedel som under år 1960 inbe
talats till semesterkassa eller som under 
året direkt utbetalats till arbetare. Med 
hänsyn till uppläggningen av företagens 
bokföring inhämtade SAF icke uppgifter 
om semestermedel för varje yrkesgrupp 
utan endast summor för samtliga vuxna 
män, vuxna kvinnor samt lärlingar och 
minderåriga män. 

Socialstyrelsens blankett för år I960 
upptog samma yrkesgrupper som föregå
ende års blankett. Grovarbetarna skulle 

uppdelas på specialarbetare, kompeten
ta byggnadsgrovarbetare samt övriga 
byggnadsgrovarbetare. På SAF:s blankett 
för år 1960 uppdelades dessutom special
arbetarna i bergsprängare och övriga 
specialarbetare samt övriga byggnads
grovarbetare i sådana med 60, 70, 80 och 
90 % av yrkeslön. I det följande har 
dock redovisningen begränsats till att 
avse samtliga kategorier av grovarbetare 
sammantagna. 

Undersökningen avseende år I960 om
fattar ca 201 miljoner arbetstimmar (ef
ter uppräkning, jfr s. 36) utförda av-
vuxna manliga arbetare. Antalet arbets
timmar inom olika branscher och inom 
olika yrkes- och dyrortsgrupper samt fö
rekomsten av ackords- och övertidsarbe
te framgår av tab. 22. 

Löneutvecklingen åren 1939—1960 
Löneutvecklingen för arbetare inom 

byggnads- och anläggningsverksamhet 
belyses av tab. Z. Mellan åren 1959 och 
1960 steg den genomsnittliga totala tim-

Tab. Z. Genomsnittliga timförtjänster år 1939 och år 1951 samt åren 1954—1960 för vuxna man
liga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 

c = inkl. övertids- och skifttillägg, semesterlön och övriga förmåner 
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förtjänsten c) för samtliga redovisade 
byggnads- och anläggningsarbetare med 
8,1 %. Motsvarande stegringstal för 
gruppen husbyggnadsarbetare var 8,7 %. 

Löneläget år 1960 
De genomsnittliga timförtjänsterna år 

1960 för olika kategorier av vuxna man
liga byggnadsarbetare redovisas i tab. 
23—25. 

Liksom för arbetare inom egentlig in
dustri redovisas för byggnadsarbetare 
genomsnittliga timförtjänster dels inklu
sive ackordskompensation men exklusi
ve andra tillägg och förmåner (timför-
tjänst a), dels inklusive ackordskompen
sation, skifttillägg och övertidstillägg 
men exklusive semesterlön och övriga 

förmåner (timförtjänst b) samt slutligen 
inklusive alla tillägg och förmåner (tim
förtjänst c). Det bör observeras, att det 
på grund av det tidigare nämnda redo
visningsförfarandet för uppgiftslämnar-
na till SAF beträffande semestermedel ej 
är möjligt att beräkna timförtjänst c) för 
enskilda yrkesgrupper av husbyggnads
arbetare. 

För samtliga byggnadsarbetare upp
gick den genomsnittliga totala timför-
tjänsten c) år 1960 till 8,32 kr. Av de ca 
201 miljonerna arbetstimmar redovisades 
ca 114 miljoner som utförda av hus-
byggnadsarbetare; deras genomsnittliga 
totala timförtjänst var 8,49 kr. För arbe
tare inom måleriföretag var den genom
snittliga timförtjänsten 9,91 kr. 



39 

VI. Arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. 

Primärmaterialet 

För arbetare vid statliga verkstäder 
och byggnadsarbeten m. m. har uppgif
ter om löneförhållandena under år 1960 
inhämtats på samma slags blanketter som 
användes för industriföretag utanför 
Svenska Arbetsgivareföreningen (se bila
ga 4); anvisningar till blanketten utfor
mades av socialstyrelsen i samråd med 
statens avtalsnämnd. Aktiebolag i vilka 
staten äger alla eller en del av aktierna 
ingår i den i kap. IV redovisade under
sökningen av löneförhållandena inom 
egentlig industri. 

För att möjliggöra snabbare informa
tion om löneutvecklingen har socialsty
relsen i samarbete med statens avtals
nämnd även utfört undersökningar rö
rande löneförhållandena för arbetare i 
statlig tjänst under tredje kvartalet vart 
och ett av åren 1954—1960. Den under
sökning som avsåg tredje kvartalet 1960 
berörde i stort sett samma grupper som 
den här redovisade undersökningen för 
hela år I960.' 

Enligt anvisningarna för 1960 års un
dersökning skulle uppgifterna endast av
se kollektivavtalsanställda arbetare (in
beräknat arbetande förmän samt lager
arbetare och chaufförer). Skogs- och 
jordbruksarbetare, hemarbetare, butiks
personal, städerskor, serveringspersonal 
och deltidsanställda fastighetsarbetare 
skulle ej medtas. Arbetarna skulle 
grupperas efter kön, dyrortsgrupp och 
verksamhetsområde samt indelas i vux
na och minderåriga. Som vuxna skulle 
räknas män som fyllt minst 20 år och 

kvinnor som fyllt minst 18 år; övriga ar
betare skulle betecknas som minderåri
ga. För varje grupp skulle uppgifter läm
nas om medelantalet arbetare under året 
och det totala antalet utförda arbetstim
mar inklusive antalet timmar på över
tid, obekväm arbetstid, skiftarbetstid och 
förskjuten tid. Antalet arbetstimmar skul
le fördelas på tidlönsarbete och ackords
arbete. Vidare skulle uppgifter lämnas 
om utbetalda lönesummor för tidlönsar
bete respektive ackordsarbete, inkl. di
verse tillägg (såsom förmanstillägg, kall-
ortstillägg, sjukavlösning samt risk- och 
obehagstillägg o. dyl.), vilka utgick ut
över arbetslönen för utförande av vissa 
speciella arbetsuppgifter på sådan tid 
som redovisats på blanketten under tid
lönsarbete och ackordsarbete. Uppgifter 
skulle även lämnas om övertidstillägg, 
skifttillägg och tillägg för förskjuten och 
obekväm arbetstid, helgdagslön och helg-
dagsersättning, semesterlön och semes
terersättning samt övriga förmåner. Un
der »övriga förmåner» skulle redovisas 
värdet av naturaförmåner (t. ex. fri kost, 
fri bostad), särskilda ersättningar såsom 
restidsersättningar, ersättningar för pass
ningstjänst o. dyl. samt den avlöning vid 
sjukdom, havandeskap, yrkesskada m. m, 
som utgått sedan sjukpenning-, havande
skaps- och yrkesskadeavdrag gjorts. 

Primärmaterialet insamlades av social
styrelsen från berörda verk, myndigheter 
och institutioner. Frågeblanketten skul
le ifyllas i två exemplar och insändas 
till socialstyrelsen, som efter granskning 
översände det ena exemplaret till avtals
nämnden. 

Vid bearbetningen har materialet lik
som vid 1959 års undersökning samman-

1 Se Meddelande från socialstyrelsens byrå 
för löne- och sysselsättningsstatistik 1961: 36. 
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förts till följande sex huvudgrupper 
(»verksamhetsområden»): 
Grupp I Mekaniska verkstäder m. m. 

(Här ingår bl. a. arbetare vid statens 
järnvägars, postverkets, televerkets och 
vattenfallsverkets verkstäder samt vid 
försvarets mekaniska verkstäder, örlogs
varv samt ammunitionsfabriker och 
krutbruk, manliga verkstadsarbetare vid 
väg- och vattenbyggnadsverket samt 
manliga och kvinnliga arbetare vid sam
mansättningsverkstäder vid armétygför-
valtningens förråd.) 

Grupp II Massa-, pappers- och grafisk 
industri 

» III Livsmedelsindustri 
» IV Sko- och beklädnadsverkstä

der, tvättanstalter 
» V Linjearbete, ban- och vägun

derhållsarbete samt byggnads-
och anläggningsverksamhet 

» VI Förrådsarbete. 

Det redovisade antalet arbetstimmar 
uppgick år 1960 till ca 93 812 000 för 
vuxna män och ca 3 547 000 för vuxna 
kvinnor. I tab. 26 redovisas det totala 
antalet arbetstimmar samt antalet arbets
timmar i procent på ackord och övertid 
för vuxna män och kvinnor inom olika 
verksamhetsområden. 

Löneläget år 1960 

Liksom i kap. IV och V redovisas här 
för olika grupper av arbetare genom
snittsförtjänster av tre slag, vilka beteck

nas som genomsnittlig timförtjänst a)r 

b) och c) (jfr s. 26). 
Genomsnittlig timförtjänst a) innefat

tar arbetslön på ordinarie arbetstid vid 
tidlöns- och ackordsarbete samt grund
lön vid övertids- och skiftarbete. I löne
beloppen ingår förutom egentliga tid
löns- och ackordsförtjänster även »diver
se arbetstillägg», kallortstillägg, sjukav
lösning och kompensation för förkortad 
arbetstid. 

Genomsnittlig timförtjänst b) innefat
tar förutom de lönebelopp som ingår i 
timförtjänst a) även övertidstillägg, 
skifttillägg och tillägg för förskjuten och 
obekväm arbetstid. 

Genomsnittlig timförtjänst c) eller den 
totala genomsnittliga timförtjänsten in
nefattar förutom de i timförtjänst b) in
gående löneelementen även helgdagslön 
(helgdagsersättning), semesterlön (se
mesterersättning) samt övriga förmåner. 

Löneläget år 1960 för vuxna arbetare 
vid statliga verkstäder och byggnadsar
beten framgår av tab. 27 och 28. Tab. 27 
visar att den genomsnittliga timförtjäns
ten inkl. alla tillägg (timförtjänst c) för 
samtliga vuxna manliga arbetare upp
gick till 6,54 kr och för samtliga vuxna 
kvinnliga arbetare till 4,95 kr. I tab. 28 
belyses löneläget i olika dyrortsgrupper. 
Inplaceringen i ortsgrupper har gjorts 
enligt den statliga ortsgruppering, som 
gällde den 1 januari 1960. 

I nedanstående tablå redovisas de ge
nomsnittliga timförtjänsterna i Stör-
Stockholm, Stor-Göteborg och Malmö för 

1 Stockholm samt Boo, Danderyd, Djursholm, 
Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Saltsjö
baden, Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundby

berg och Täby. —• 2 Göteborg samt Mölndal, 
Partille, Råda, Torslanda och Tuve. — Inga 
kvinnliga arbetare har redovisats. 



41 

samtliga redovisade vuxna manliga res
pektive kvinnliga arbetare. I Stor-Stock-
holm ingår förortskommuner till Stock
holm, tillhörande ortsgrupp 5. I Stor-
Göteborg ingår förortskommuner till Gö
teborg, tillhörande ortsgrupp 4. 

I nedanstående tablå redovisas steg
ringen i den genomsnittliga timförtjäns-
ten c) mellan åren 1959 och 1960 för 
vuxna manliga respektive kvinnliga ar
betare. 
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VII. Arbetare inom stuverirörelse 

Uppgifter rörande löneförhållandena 
år 1960 för arbetare inom stuverirörelse 
inhämtades i samarbete mellan socialsty
relsen och Svenska Arbetsgivareförening
en på samma sätt som uppgifterna be
träffande arbetare inom egentlig indu
stri. Sammanlagt erhölls uppgifter be
träffande ca 11 288 000 arbetstimmar, ut
förda av vuxna manliga arbetare. De re
dovisade arbetstimmarnas fördelning på 
dyrortsgrupper samt förekomsten av 
ackords- och övertidsarbete framgår av 
efterföljande tablå. 

I tab. Å redovisas de genomsnittliga 
timförtjänsterna för stuveriarbetare år 
1960 samt indextal dels med år 1939, 
dels med år 1959 som bas. 

Tab. Å. Genomsnittliga timförtjänster år 1960 för vuxna manliga arbetare inom stuverirörelse 
a = exkl. övertids- och skirttillagg, semesterlön och övriga förmåner 
b = inkl. övertids- och skifttillagg men exkl. semesterlön och övriga förmåner 
c = inkl. övertids- och skifttillägg, semesterlön och övriga förmåner 

VIII. Arbetare vid transportföretag 

Primärmaterialet 
Privata transportföretag. Socialstyrel

sens undersökning rörande lönerna un
der andra kvartalet I960 för arbetare vid 
privata buss- ocli åkcriföretag utfördes 
liksom motsvarande undersökning 1959 
i samarbete IIUMI Svenska Arbetsgivare
föreningen (SAF) (jfr s. 22). SAF in
hämtade uppgifter från företag anslutna 

till Biltrafikens Arbetsgivareförbund. 
Uppgifterna överfördes efter granskning 
och kodsättning till hålkort, varefter sär
skilda hålkort ställdes till socialstyrel
sens förfogande. Socialstyrelsen inhäm
tade motsvarande uppgifter från med
lemmar (andra än SAF-anslutna) i 
Svenska I.asttrafikbilägareförbundet och 
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Svenska Omnibusägareförbundet vilka 
bedrev verksamhet med mer än en bil 
respektive buss. 

Vid undersökningarna 1953—1958 av
säg uppgifterna ett helt kvartal. År 
1959 företogs en omläggning på så sätt 
att man från »mindre» buss- och åkeri
företag — i socialstyrelsens register in
gående företag med högst 9 arbetare en
ligt 1958 års undersökning och SAF-an-
slutna företag med högst 5 arbetare samt 
i socialstyrelsens register ingående före
tag vilka ej lämnat uppgifter till 1958 års 
undersökning — begärde uppgifter en
dast för en viss angiven vecka under 
kvartalet. Företagen fördelades slump
mässigt över kvartalets 13 veckor, övriga 
företag (»större») skulle liksom tidiga
re lämna uppgifter avseende helt kvar
tal. Vid bearbetningen multiplicerades 
uppgifterna från de »mindre» företagen 
med 13. Till 1960 års undersökning kom
pletterades socialstyrelsens register på 
så sätt, att däri kom att ingå samtliga 
ej SAF-anslutna medlemmar i Svenska 
Lasttrafikbilägareförbundet och i Svens
ka Omnibusägareförbundet, som enligt 
den vid tidpunkten för kompletteringen 
aktuella medlemsförteckningen bedrev 
rörelse med minst två fordon (bilar res
pektive bussar). Uppgifter avseende en 
vecka under kvartalet begärdes från de 
medlemmar (andra än SAF-anslutna) 
som bedrev rörelse med minst 2 och 
högst 4 fordon ocli liksom föregående 
år från SAF-anslutna företag med högst 
5 arbetare (»mindre» företag). Av före
tag med minst 2 och högst 4 fordon, 
vilka till 1960 års undersökning redovi
sat 1—2 arbetare, uttogs för granskning 
och bearbetning slumpmässigt en fjärde
del. Vid bearbetningen multiplicerades 
uppgifterna från sistnämnda företag med 
52 och från övriga »mindre» företag med 
13. »Större» förelag ombads liksom vid 

undersökningen avseende år 1959 att 
redovisa för hela kvartalet. 

De blanketter och anvisningar som 
användes vid 1960 års undersökning ut
arbetades av socialstyrelsen i samråd 
med berörda arbetsgivar- och arbetsta
garorganisationer. Liksom år 1959 in
hämtades individuella uppgifter för fast 
anställda vuxna och minderåriga arbe
tare. 

Uppgifterna avsåg antalet arbetstim
mar vid tidlöns- och ackordsarbete, an
talet övertidstimmar samt arbetslön vid 
tidlöns- och ackordsarbete, övertidstill-
lägg, skifttillägg och tillägg för förskju
ten och obekväm arbetstid samt för fjärr-
trafik. Uppgifter inhämtades dels om 
det totala antalet arbetstimmar för vil
ka lön utgått (inklusive betald men ej 
arbetad helgtid), dels om anlalet ej arbe
tade helgtimmar för vilka lön utgått. I 
de redovisade lönebeloppen skulle ej in
räknas sjuklön, semesterlön eller semes
terersättning och ej heller traktamenten 
och felräkningspengar. 

Veckoarbetstiden minskades från år 
1959 till år 1960 i regel från 46 till 45 
timmar i genomsnitt för respektive år. 
De i kollektivavtalen för 1960 stipulerade 
veckolönerna var beräknade efter en ar
betstid av 45 timmar i genomsnitt för 
året, medan den ordinarie arbetstiden 
kunde vara 40, 47 eller 48 timmar. I den 
mån den ordinarie arbetstiden utgjorde 
mer än 45 timmar kunde överskjutande 
arbetstimmar uttas i form av lediga lör
dagar eller på annat sätt. Antalet sådana 
lediga timmar, som i förekommande fall 
skulle redovisas av företagen, har vid 
bearbetningen adderats till antalet fak
tiskt arbetade timmar, varefter timsum-

45 45 45 morna multiplicerats med—, —eller — 
46 47 48 

beroende på den ordinarie arbetstidens 
längd. Dessa omräknade timsummor har 



44 

använts vid beräkningen av genomsnitt
liga timförtjänster. 

Statliga transportföretag. Socialstyrel
sen erhöll uppgifter om löneförhållan
dena för arbetare under andra kvartalet 
19G0 från SJ:s biltrafikbyrå, Postverkets 
diligensavdelning, GDG Biltrafik AB, 
Stockholms I.iins Omnibus AB (SLO) 
samt Svenska Lastbil AB (SLAB). 

Uppgifter begärdes för såväl fast som 
tillfälligt anställd personal; personal som 
endast tjänstgjorde lördagar och sönda
gar (s. k. lördags-söndagsextra) skulle 
dock enligt anvisningarna ej medtas i re
dovisningen. 

Pä blanketten, vilken utarbetats av so
cialstyrelsen i samråd med statens av
talsnämnd, begärdes summariska upp
gifter avseende vuxna och minderåriga 
män och kvinnor; de vuxna skulle redo
visas fördelade på yrkesgrupper. Upp
gifterna skulle avse faktiskt arbetade 
timmar på ordinarie arbetstid och på 
övertid samt arbetslön (inklusive kall-
ortstillägg), övertidsersättning och till-
Higg för obekväm arbetstid. I de redovi
sade lönebeloppen skulle ej inräknas 
sjuklön, semesterlön eller semesterersätt
ning och ej heller traktamenten och fel-
räkningspengar. 

Omräkningar med hänsyn till utlägg
ningen av den successivt genomförda 
arbetstidsförkortningen har gjorts efter 
samma principer som för privata tran
sportföretag. 

Kommunala transportföretag. Svenska 
Stadsförbundet inhämtade uppgifter om 
löneförhållandena för arbetare under 
första halvåret 1960 från kommunala 
buss- och spårvägsföretag med undan
tag för AB Stockholms Spårvägar och 
Busstrafiken Sundsvall—Skön AB, från 

vilka socialstyrelsen inhämtade uppgif
ter. 

Uppgifterna skulle avse såväl fast som 
tillfälligt anställda och såväl vuxna som 
minderåriga; s. k. lördags-söndagsextra 
skulle dock enligt anvisningarna ej med
tas. Företagens redovisning av arbetad 
tid och uppburen lön var summarisk 
med uppdelning på månads- och timav-
lönade. Var och en av dessa båda grup
per var dessutom uppdelad på kön och 
yrkesgrupper. 

För de olika grupperna inhämtades 
uppgifter om antalet arbetstimmar på 
ordinarie tid och övertid samt om total 
arbetsinkomst för arbete på ordinarie 
tid och övertid med särredovisning av 
vissa löneelement, såsom övertidstillägg 
och tillägg för arbete på obekväm tid. 
I de redovisade lönebeloppen skulle ej 
inräknas sjuklön, semesterlön eller se
mesterersättning och ej heller trakta
menten. 

AB Stockholms Spårvägar har lämnat 
uppgifter om effektiv arbetstid (dvs. 
vad man tagit ut i timmar under perio
den), medan flertalet övriga företag an-
gett arbetstiden med ledning av avtalets 
regler om maximal ordinarie arbetstid 
(dvs. vad man kunde ha tagit ut i tim
mar). Det kan här nämnas att de avtals-
enliga begynnelse- och slutlönerna för 
trafikpersonal med 45 timmars arbets
vecka år I960 i de tre största städerna 
var följande: 

1 I Stockholm var månadslönen för spärr
personal i T-banenätet 856 kr resp. 1 026 kr. 
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Tab. Ä. Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet åren 1957—1960 för vuxna manliga 
chaufförer vid privata och statliga buss- och åkeriföretag 

Löner år 1960 
I tab. 29 återges de genomsnittliga 

timförtjänsterna för vuxna manliga fast 
anställda arbetare vid privata transport
företag samt i tab. 30 de genomsnittliga 
timförtjänsterna för vuxna arbetare (ex
klusive s. k. lördags-söndagsextra) vid 
statliga transportföretag med fördelning 
efter kön samt yrkes- och ortsgrupper. 
I tab. 31 återges de genomsnittliga tim
förtjänsterna för vuxna arbetare (exklu
sive s. k. lördags-söndagsextra) inom 
kommunala buss- och spårvägsföretag 
med fördelning efter yrkes- och orts-
grupper, avlöningsform och arbetstid; 
beträffande Stockholm avser uppgifterna 
män och kvinnor sammantagna, beträf
fande övriga orter enbart män. 

De genomsnittliga timförtjänsterna re
dovisas dels exklusive, dels inklusive 
övertidstillägg, skifttillägg och tillägg för 
förskjuten och obekväm arbetstid. Ge

nomsnittliga timförtjänster anges endast 
för grupper om minst 25 redovisade ar
betare. 

I tab. Ä lämnas uppgifter om de ge
nomsnittliga timförtjänsterna åren 1957— 
1960 för vuxna manliga chaufförer vid 
privata och statliga buss- och åkeriföre
tag. 

De resultat som redovisas i tabellerna 
avser (utom för vissa kommunala trans
portföretag, jfr s. 44) förtjänsten per 
faktiskt arbetad timme. Större delen av 
de i redovisningen berörda arbetstagarna 
är vecko- eller (i de kommunala företa
gen) månadsavlönade, och i regel göres 
ej avdrag för arbetsfria helgdagar. Det 
antal helgdagar som infaller under andra 
kvartalet varierar från ett år till ett an
nat. Med hänsyn härtill möter det svå
righeter att jämföra resultaten av under
sökningarna olika år. 

IX. Arbetare vid oljedistributionsföretag 

Primärmaterialet 
Socialstyrelsens undersökning rörande 

lönerna under andra kvartalet 1960 för 
arbetare vid oljedistributionsföretag 
utfördes liksom motsvarande undersök
ning år 1959 i samarbete med Svens
ka Arbetsgivareföreningen (SAF) (jfr s. 
22). SAF inhämtade uppgifter från före-

tag anslutna till Petroleumbranschens 
Arbetsgivareförbund. Uppgifterna över
fördes efter granskning och kodsättning 
till hålkort, varefter särskilda hålkort 
ställdes till socialstyrelsens förfogande. 
Från andra kategorier av företag inom 
oljedistributionen (inklusive arrendato-
rer av bensinstationer) inhämtade social-

5—620385 
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styrelsen uppgifter. Företagen tillskrevs 
enligt adresslistor som stiillts till förfo
gande av etl antal större företag och or
ganisationer inom branschen; härvid 
hade de bensinstationer undantagits som 
saknade möjligheter att lämna service i 
form av smörjning. År 1959 tillskrev so
cialstyrelsen endast vart tionde av de 
»mindre» företagen — i socialstyrelsens 
register ingående företag, vilka enligt 
1958 ars undersökning saknade anställd 
arbetskraft — men liksom tidigare år 
samtliga »större» företag. Vid bearbet
ningen multiplicerades uppgifterna från 
de »mindre» företagen med 10. Till 1960 
års undersökning hade socialstyrelsens 
register över oljedistributionsföretag 
kompletterats med ett stort antal nya 
adresser. Styrelsen begärde år I960 upp
gifter från samtliga i registret ingående 
företag. Av de företag, som till I960 års 
undersökning redovisat 1—2 anställda, 
uttogs för granskning och bearbetning 
slumpmässigt en fjärdedel; vid bearbet
ningen multiplicerades uppgifterna från 
dessa företag med 4. 

De blanketter och anvisningar som 
använts har utarbetats i samråd med be
rörda arbetsgivar- och arbetstagarorga
nisationer. Uppgifter har endast begärts 
för fast anställda manliga arbetare. So
cialstyrelsen har inhämtat individuella 
uppgifter, medan SAF liksom tidigare år 
inhämtat summariska uppgifter. Uppgif
terna har avsett antalet arbetstimmar vid 
tidlöns- och ackordsarbete, antalet över
tidstimmar samt arbetslön vid tidlöns-
och ackordsarbete, övertidstillägg, skift
tillägg och andra tillägg, såsom tillägg 
för förskjuten och obekväm arbetstid, 

procenttillägg för rengöring av cisterner 
och asfaltugnar samt procenttillägg för 
tvättare och smörjare. Liksom föregåen
de år har socialstyrelsen inhämtat upp
gifter dels om det totala antalet arbets
timmar för vilka lön utgått (inklusive 
betald ej arbetad helgtid), dels om anta
let ej arbetade helgtimmar för vilka lön 
utgått. I de redovisade lönebeloppen 
skulle ej inräknas sjuklön, semesterlön 
och semesterersältning och ej heller 
traktamenten. 

Omräkningar med hänsyn till den suc
cessivt genomförda arbetstidsförkort
ningen har gjorts efter samma principer 
som för privata och statliga transportfö
retag (se s. 43—44). 

Löner år 1960 
I tab. 32 återges genomsnittliga tiniför-

tjänster dels exklusive, dels inklusive 
övertidstillägg, skifttillägg m. m. för vux
na manliga, fast anställda arbetare vid 
oljedistributionsföretag med fördelning 
på yrkes- och dyrortsgrupper. Genom
snittliga timförtjänster anges endast för 
grupper om minst 25 redovisade arbeta
re. I tablån nedan lämnas uppgift om de 
genomsnittliga timförtjänsterna åren 
1957—1960 för chaufförer vid oljedistri
butionsföretag samt för bensinstations
arbetare. 

Arbetare vid oljedistributionsföretag 
är liksom arbetare vid transportföretag i 
regel veckoavlönade. På grund av det va
rierande antalet helgdagar under andra 
kvartalet olika år föreligger svårigheter 
att jämföra resultaten av undersökning
arna för olika år (jfr s. 45). 
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Tab. 1. Lantarbetarnas fördelning efter antalet redovisade ordinarie arbetstimmar år 1960 
Förekomsten av övertidsarbete 

m.k. = med kollektivavtal, u.k. = utan kollek livavtal 

1 Angående skillnaden mellan redovisat och upp
räknat antal arbetare, se s. 3. — 2 Uppgifterna avser 
egentligt övertidsarbete mot tidlön (ej ersättar-

tjänstgöring på sön- och helgdagar eller rykt och 
annat förberedelse- och avslutningsarbete). Se s. 7. 
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Tab. 2. Timförtjänsternas spridning år 1960 för lantarbetare i åldern 18—64 år 
m.k. = med kollektivavtal, u.k. = utan kollektivavtal 

1 Se. s. 3. 
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Tab. 3. Årsförtjänsternas spridning år 1960 för manliga lantarbetare i åldern 18—64 år 

m.k. = med kollektivavtal, u.k. = utan kollektivavtal 

' Se s. 3. 
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Tab. 4. Timförtjänsternas och årsförtjänsternas spridning år 1960 för manliga lantarbetare 
(oavsett löneform) i åldern 18—64 år på gårdar av olika storlek 

m.k. = med kollektivavtal, u.k. = utan kollektivavtal 

1 Se s. n. 



51 Arbetare inom jordbruk 

Tab. 5. Timförtjänsternas sammansättning samt de kontanta timförtjänsterna vid tidlönsarbete 
på ordinarie arbetstid år 1960 för lantarbetare 

m.k. = med kollektivavtal, u.k. = utan kollektivavtal 

1 Se s. 3. — s Oavsett ryk t , förberedelse- och avslutningsarbeten samt ersättart jänstgöring på sön-
och helgdagar. 
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1 Se s. 3. — 2 Oavsett rykt, förberedelse- och avslutningsarbeten samt ersättartjänstgöring på sön-
och helgdagar. 
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Tab. 6. Timförtjänsternas sammansättning samt de kontanta timförtjänsterna vid tidlönsarbete på 
ordinarie arbetstid år 1960 för manliga lantarbetare i åldern 18—64 år (oavsett löneform) på 
gårdar av olika storlek 

m.k. = med kollektivavtal, u.k. = utan kollektivavtal 

1 Se s. 3. — 2 Se not 2, tab. .5 
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Tab. 7. Årsförtjänsternas sammansättning år 1960 för manliga lantarbetare i åldern 18—64 år 

m.k. = med kollektivavtal, u.k. — utan kollektivavtal 

1 Se s. 3. — = Inkl. övertidsersättning samt lön för ersättartjanstgöring på sön- och helgdagar, 
rykt. förberedelse- och avslutningsarbeten. 
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Tab. 8. Trädgårdsarbetarnas fördelning efter antalet redovisade arbetstimmar år 1960 
Förekomsten av övertidsarbete 

m.k. = med kollektivavtal, u.k. = utan kollektivavtal 

1 Angående skillnaden mellan redovisat och upp
räknat antal arbetare, se s. 15. — Storleksgrup
peringen hänför sig till det antal arbetare för vilka 
individuella uppgifter lämnats vid undersökningen 

avseende år 1960— 3 Vid beräkningen av vart och ett 
av dessa procenttal har man utnyttjat en uppgift som 
uppräknats med 100 (jfr s. [5). 
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Tab. 9. Timförtjänsternas spridning år 1960 för trädgårdsarbetare 

m.k. = med kollektivavtal, u.k. = utan kollektivavtal 

1 Se s. 15. - ' Vid beräkningen av vart och ett av dessa procenttal har man utnyttjat en uppgift som 
uppräknats med 100 (jfr s. 15). 
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Tab. 10. Timförtjänsternas sammansättning samt de kontanta timförtjänsterna vid tidlönsarbete 
på ordinarie arbetstid år 1960 för trädgårdsarbetare 

m.k. = med kollektivavtal, u.k. = utan kollektivavtal 

1 Se s. 15. 
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Tab. 11. Redovisat antal trädgårdsarbetare år 1960 i åldern 18—64 år samt genomsnittliga 
timförtjänster för dessa i olika lönegrupper och vid olika storleksgrupper av företag1 

m.k. = med kollektivavtal, u.k. = utan kollektivavtal 

' Se not 2, tab. 8. — ' Se not I, s. l.j. 
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Tab. 12. Trädgårdsarbetarnas genomsnittliga årsförtjänster år 1960 

m.k. = med kollektivavtal, u.k. = utan kollektivavtal 

1 Se s. 15. 
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Tab. 13. Redovisat antal av vuxna arbetare utförda arbetstimmar (1 000-tal) samt förekomsten 
av ackords- och övertidsarbete år 1960 inom egentlig industri med fördelning efter industri-
och dyrortsgrupp 
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1 Inkl. svarverier och skidfabriker. 

6'—620385 
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1 Inkl. svarverier och skidfabriker. 
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Tab. 14. Löneutvecklingen åren 1939—1960 för vuxna manliga arbetare inom egentlig industri 
Jfr texten s. 25. Under åren 1939—1951 ingår ej s. k. arbetande förmän 
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Tab. 15. Löneutvecklingen åren 1939—1960 för vuxna kvinnliga arbetare inom egentlig industri 

Jfr texten s. 25. Under åren 1939—1951 ingår ej s. k. arbetande förmän. 
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Tab. 16. Löneutvecklingen åren 1939—1960 för arbetare inom egentlig industri 
Jfr texten s. 25 . I grupperna »vuxna män» och »vuxna kvinnor» ingår s. k. arbetande förmän. 
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Tab. 17 . Genomsnittliga timförtjänster år 1960 för vuxna arbetare inom egentlig industri 

a = exkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 
b = inkl. övertids- och skifttillägg men exkl. helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 
c = inkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 

1 >45-tim.-arb. m. m.> år 1960 motsvarar »45 1/3 -tim.-arb.»och «46-tim.-arb. m. m.» år 1959. 
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1 tnkl. svarverier och skidfabriker. 
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1 Se not 1. s. 68. 
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1 Inkl. svarverier och skidfabriker. 
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1 Se not 1, s. 08. 
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Tab. 18. Genomsnittliga timförtjänster år 1960 för vuxna arbetare inom egentlig industri med 
fördelning efter dyrortsgrupp 

a = exkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 
b = inkl. övertids- och skifttillägg men exlcl. helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 
c = inkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och övriga förmaner 
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1 Inkl. svarverier och skicifabriker. 
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1 Inkl. svarverier och skidfabriker. 
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7—620385 
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Tab. 19. Genomsnittliga timförtjänster år 1960 för vuxna industriarbetare i vissa större städer 

a = exkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 
b = inkl. övertids- och skifttillägg men exkl. helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 
o = inkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 

1 Boo, Danderyd, Djursholm. Huddinge, Järfäl
la, Lidingö, Nacka, Saltsjöbaden, Sollentuna, 
Solna, Stocksund, Sundbyberg och Täby. — 

2 Inkl svarverier och skidfabriker. — 3 Mölndal, 
Partillc, Råda, Torslanda och Ture . 
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1 Inkl. svarverier och skidfabriker. 
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Tab. 20. Medeltal och indextal (samtliga industrigrupper = 100) för timförtjänsterna år 1960 
(inkl. övertids- och skifttillägg samt helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner) för 
vuxna arbetare inom egentlig industri 

A = utan omräkning av de redovisade lönerna 
B = efter omräkning till Stockholms dyrortsläge 

1 Inkl. svarverier och skidfabriker. 
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1 Inkl. svarverier och skidfabriker. 
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Tab. 21. Medeltal och indextal (samtliga industrigrupper = 100) för timförtjänsterna år 1960 
(exkl. övertids- och skifttillägg samt helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner) för vuxna 
arbetare inom egentlig industri 

A = utan omräkning av de redovisade lönerna 
B = efter omräkning till Stockholms dyrortsläge 

1 Inkl. svarverier och skidfabriker. 
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1 Inkl. svarverier och skidfabriker. 
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87 Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 

Tab. 22. Uppräknat antal av vuxna manliga arbetare utförda arbetstimmar ( 1 0 0 0 - t a l ) samt förekomsten 
av ackords- och övertidsarbete år 1960 inom byggnads- och anläggningsverksamhet med fördelning 
efter dyrortsgrupp (Se anm. nedan) 

1 Se s. 36. 

Anm. I några fall, då företagsenheter ej kun
nat lokaliseras till viss dyrortsgrupp, är antalet 
redovisade arbetstimmar i »Hela riket» större än 

summan av antalet arbetstimmar i de olika dyr-
ortsgrupperna. 
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Tab. 23. Genomsnittliga timförtjänster år 1960 för vuxna manliga arbetare inom byggnads-
och anläggningsverksamhet 

a = exkl. övertids- och skifttillägg, semesterlön och övriga förmåner 

b = inkl. övertids- och skifttillägg men exlcl. semesterlön och övriga förmåner 

c = inkl. övertids- och skifttillägg, semesterlön och övriga förmåner 

1 So s. Sö. 
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Tab. 24. Genomsnittliga timförtjänster år 1960 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och 
anläggningsverksamhet med fördelning efter dyrortsgrupp 

a = exkl. övertids- och skifttillägg, semesterlön och övriga förmåner 
b = inkl. övertids- och skifttillägg men exkl. semesterlön och övriga förmåner 
o = inkl. övertids- och skifttillägg, semesterlön och övriga förmåner 



90 Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 

Tab. 25. Genomsnittliga timfortjänster år 1960 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och 
anläggningsverksamhet i vissa större städer 

a = exkl. övertids- och skifttillägg, semesterlön och övriga förmåner 

b = inkl. övertids- och skifttillägg men exkl. semesterlön och övriga förmåner 

c = inkl, övertids- och skifttillägg, semesterlön och övriga förmåner 

1 Boo. Danderyd, Djursholm, Huddinge, Järfäl- 2 Mölndal, Partilie, Råda, Torslanda och Tuve. 
la, Lidingö, Nacka, Saltsjöbaden, Sollentuna, — ' Se s. 36. 
Solna, Stocksund, Sundbyberg och Täby. •—• 
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Tab. 26. Redovisat antal av vuxna arbetare utförda arbetstimmar (1 000-tal) samt förekomsten av 
ackords- och övertidsarbete år 1960 vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. med 
fördelning efter verksamhetsområde 

1 Då antalet arbetstimmar vid ackordsarbete 
lör väg- och brobyggnadsarbetare vid väg- och 
vattenbyggnadsverket ej kunnat särredovisas, 
har procentsiffrorna 53,9 och 54,2 i tab. 26, 

liksom även de genomsnittliga timförtjänster-
na 489, 475, 041 och 054 öre i tab. 27, be
räknats utan hänsynstagande till denna grupp. 
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Tab. 27. Genomsnittliga timförtjänster år 1960 för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och 
byggnadsarbeten m. m. 

a = exkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 

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

c = inkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 

1 Se not 1, tab. 26. 
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Tab. 28. Genomsnittliga timförtjänster år 1960 för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och 
byggnadsarbeten m. m. med fördelning efter dyrortsgrupp 
a = exkl. övertida- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och Övriga förmaner 

b = inkl. övertids- och skifttillägg men exkl. helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 
e = inkl. övertids- och skifttillägg, helgdagslön, semesterlön och övriga förmåner 

8— 620385 
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Tab. 29. Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet 1960 för vuxna manliga, fast anställda arbetare vid privata buss- och åkeri-
företag inom olika dyrortsgrupper 

1 Se s. i:i — Göteborg med förorter; jfr not 2, tab. 25. — » Stockholm med förorter; jfr not 1, tab. 25. 
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Tab. 30. Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet 1960 för vuxna arbetare (exkl. s. k. lördags-söndagsextra) i statlig buss- och 
åkeriverksamhet inom olika dyrortsgrupper 

1 Till grupp I räknas verkstads- och garagearbetare (exkl. smörjare, lutkokare, värmeledningsskötare, lörrådsarbetare, garagebiträden, 
tvättare, städare och andra jämförbara arbetare) med minst 4 år i yrket. — Till grupp II—III räknas övriga verkstads- och garagearbe
tare (dvs. smörjare etc.) samt arbetare 1 grupp I som arbetat kortare tid än 4 år i yrket. — Göteborg med förorter; jfr not 2, tab. 25. 
— « Stockholm med förorter; jfr not 1, tab. 25. 
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Tab. 31. Genomsnittliga timförtjänster under första halvåret 1960 för vuxna arbetare1 (exkl. s. k. lördags-söndagsextra) vid kommunala buss-
och spårvägsföretag inom olika dyrortsgrupper 

1 Med undantag för Stockholm avser uppgifterna endast manliga arbetare. — ' I Stockholm 40,6 timmar per vecka. — ' Därav 2 kvinnor. 
— Därav 13 kvinnor. — 'Därav 260 kvinnor. — • Därav 193 kvinnor. — ' Därav 14 kvinnor. — a 1 Stockholm 44,1 timmar per vecka. 
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Tab. 32. Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet 1960 för vuxna manliga, fast anställda arbetare vid oljedistributionsföreta 
inom olika dyrortsgrupper 

1 Se s. 46. — 2 Göteborg med förorter; jfr not 2, tab. 25. — • Stockholm med förorter; jfr not 1, tab. 25. 
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