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Arbetsmarknaden under december månad 1935. 
Antalet arbetsansökningar på 100 lediga platser vid den offentliga arbets

förmedlingen i riket steg från 376 i november till 401 i december. Visserligen 
har den för denna månad karakteristiska förbättringen av läget inom affärs
livet och det husliga området även i år kommit till synes, men inom jordbruk 
och industri ha förskjutningarna gått i ogynnsam riktning. Vad som emeller
tid främst bidragit till att försämra relationstalet var den minskade utpla-
ceringen av reservarbetare. Antalet genom arbetsförmedlingarna till dylikt 
arbete uttagna personer var under julmånaden cirka 1 400 lägre än i novem
ber. Försämringen kan i stort sett alltså sägas vara mera skenbar än verklig, 
och läget på den svenska arbetsmarknaden är alltjämt gott, vilket bl. a. fram
går vid en jämförelse med åren 1934 och 1933, då december månads relations
tal voro 446 och 644. — Arbetslöshetskommissionens siffra för antalet hjälp
sökande arbetslösa, som vid slutet av november belöpte sig till 54 167, steg 
under december med ungefär 4 000. Då fjolårets decembersiffra var så hög 
som 92 881, kan man även här utläsa en gynnsam utveckling. Den av fack
föreningarna rapporterade arbetslösheten utgjorde vid månadsskiftet novem
ber/december 14-4 % mot 127 % en månad tidigare och 171 % motsvarande tid 
i fjol. Man måste gå tillbaka ända till 1929 för att vid denna årstid finna 
en så låg procentsiffra för arbetslösheten som den nu framräknade. — Fr . o. m. 
januari månad 1936 komma av arbetsförmedlingsanstalterna till reservarbeten 
och arbetsläger hänvisade arbetslösa personer icke längre att inräknas i antalet 
tillsatta platser, utan relationstalet mellan arbetsansökningar och lediga platser 
kommer att uträknas endast med hänsyn till förhållandena på den öppna 
arbetsmarknaden. 

Inom jordbruket var efterfrågan på arbetskraft ringa och avsåg i huvudsak 
yngre mjölkningskunniga ladugårds- och kördrängar samt mjölkerskor och 
landsjungfrur. På grund av den blida väderleken fingo skogsavverkningarna, 
om de Överhuvud taget kunnat igångsättas, ej den beräknade omfattningen, 
varför skogsarbetarnas arbetstillfällen voro ytterst knappa. 

Den industriella arbetsmarknaden företedde i allmänhet en viss avmattning. 
För den mekaniska verkstadsindustriens vidkommande torde, efter vad som 
från skilda håll framhållits, denna omständighet delvis få ses i samband med 
den rådande ovissheten om utgången av de under månaden pågående avtals
förhandlingarna. Efter den placering av stenhuggare, som skedde i november, 
varigenom c:a 500 man åter kommo i arbete, voro nu till buds stående arbets
tillfällen helt sporadiska. För trävaru- och pappersindustrierna rapporterades 
minskad sysselsättning, likaså i fråga om byggnadsverksamheten, där dock de 
gynnsamma väderleksbetingelserna på vissa håll främjat arbetenas fortsät
tande. Inom skoindustrien hade arbetsansökningarna mer än fördubblats sedan 
november, under det att den förut minimala platstillgången ytterligare redu
cerats. Denna starka ökning av de arbetssökandes antal var en följd av mer 
eller mindre tillfälliga permitteringar under senare delen av månaden. Då de 
sålunda permitterade nästan undantagslöst tillhöra erkänd arbetslöshetskassa. 

1—365172. Soc. Mtdd. 1036. 
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ha do för erhållande av understöd omedelbart måst anmäla sig hos arbetsför
medlingen, iiven om de haft utsikt att jämförelsevis snart få återgå i arbete. 

Sjöfarten företedde en för årstiden ovanligt god arbetstillgång, och förmed
lingsresultatet var betydligt bättre än under november. Kort före julhelgen 
yppade sig på sina håll svårigheter att i tillräckligt antal anskaffa erforderlig 
däckspersonal. Uppläggningen av fartyg var väsentligt mindre än vid mot
svarande tid i fjol. Sjömanshusen redovisade sammanlagt 2 797 påmönstringar 
och 4 665 avmönstringar. Motsvarande siffror i fjol voro 2 625 och 4 311. 

Inom handel och samfärdsel förmärktes ökad livaktighet till följd av jul
säsongen, som i år syntes bättre än i fjol. Efterfrågan gällde i första hand 
butiksbiträden för tillfällig anställning, och dagarna närmast före helgen var 
tillgången på expedieringsvan arbetskraft, speciellt kvinnlig sådan, otillräck
lig. Även springpojkar rönte stark efterfrågan. Anställningsmöjligheterna 
inom hotell- och restaurang facket voro större än föregående månad beträffande 
såväl kökspersonal som servitriser. 

Den kraftiga ökningen av antalet platser för diversearbetare torde ses i 
samband med det tillfällighetsarbete i form av snöskottning, som särskilt 
Stockholm och Göteborg kunde erbjuda. 

Antalet ansökningar om arbete på 100 lediga platser vid de offentliga ar
betsförmedlingsanstalterna under december 1935 samt under föregående måna
der och år framgår av följande sammanställning. 

Växlingarna på arbetsmarknaden under de senaste åren framgå även av 
efterföljande tablå, avseende antalet arbetslösa inom fackföreningarna i pro
cent av hela det redovisade medlemsantalet: 
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Arbetsförhållandena bland legitimerade sjukgymnaster. 

Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet har låtit verkställa en statistisk un
dersökning rörande arbetsförhållandena bland legitimerade sjukgymnaster. 
Undersökningen grundar sig på individuella frågeformulär, som besvarats av 
gymnastikdirektörer, vilka under åren 1925—1934 utexaminerats från Kungl. 
Gymnastiska Centralinstitutet samt från de båda privata gymnastikinstituten 
i Stockholm och Lund. Frågeformuläret, vilket utsändes under tiden decem
ber 1934—februari 1935, innehöll huvudsakligen frågor angående vederbö-
randes gymnastiska verksamhet samt inkomst därav under år 1934 med ut
förlig specifikation på olika anställningar, privat praktik m. m. Uppgifter 
ha erhållits från i det närmaste 2/3 av gymnastikdirektörer med känd adress, 
utexaminerade åren 1925—1934, eller från något över hälften av samtliga under 
denna tioårsperiod utexaminerade. Man synes kunna antaga, att flertalet av de 
gymnastikdirektörer, som ej besvarat frågeformuläret, upphört att utöva gym
nastisk verksamhet. Sedan 5 ofullständigt besvarade frågeformulär ute
slutits, ha sammanlagt 535 formulär (därav 86 från manliga och 449 från 
kvinnliga gymnastikdirektörer) gjorts till föremål för bearbetning. Uppgif
terna sägas i allmänhet vara utförliga och väl preciserade samt ge intryck av 
att vara fullt tillförlitliga. Åtminstone i vissa avseenden synas därför ganska 
säkra slutsatser kunna dragas av det föreliggande materialet, ehuru i en del 
fall materialets ringa omfattning gör det nödvändigt att iakttaga en viss för
siktighet vid bedömandet av de siffermässiga resultaten. 

I det följande meddelas vissa ur undersökningen hämtade uppgifter av mera 
allmänt intresse rörande arbetsförhållandena bland kvinnliga gymnastikdirek
törer. I fråga om de manliga gymnastikdirektörerna må endast anföras, att 
flertalet militärer, som avlagt gymnastikdirektörsexamen, i fortsättningen ej 
synas ha ägnat sig åt gymnastisk verksamhet utanför militärtjänsten eller 
också utövat dylik verksamhet endast som bisyssla. Av de redovisade civila, 
manliga gymnastikdirektörerna (till antalet 50) hade däremot det stora fler
talet gymnastisk verksamhet till sitt egentliga yrke. Åtskilliga uppgåvo sig 
genom anställning (i främsta rummet vid skolor, i viss utsträckning även 
som ledare av frivillig gymnastik i föreningar samt genom privat praktik) un
der år 1934 ha uppnått tämligen goda inkomster, andra hade däremot måst 
nöja sig med inkomster, som knappast torde ha varit tillräckliga för deras 
uppehälle, varjämte några fall av fullständig arbetslöshet förekommo. 

Antal yrkesutövande kvinnliga gymnastikdlrektörer ni. ni. Av de redovisade 
kvinnliga gymnastikdirektörerna ha ungefär V.-, lämnat, gymnastyrket, det 
övervägande flertalet i samband med äktenskap, några på grund av över
gång till annat yrke (folkskollärarbanan, kontorsarbete, bankarbete, affärs
verksamhet m. m.). Avgången var, som man kunde vänta, betydligt större 
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i de äldre årsklasserna än i de yngre. Bl. a. emedan uppgifter saknas beträf
fande relativt många gymnastikdirektörer, tillhörande de äldre årsklasserna, 
är det antagligt, att avgången ur yrket i verkligheten varit ännu större än vad 
ovan anförda relativtal utvisar. 

Rät t få av de kvinnliga gymnastikdirektörerna (c:a 7 %) voro sysselsatta 
utom landet. I verkligheten torde en något större andel av samtliga utexami
nerade ha sysselsättning utomlands, men det synes framgå bl. a. av de till ut
redningens förfogande ställda adressförteckningarna, att denna andel ej gärna 
kan överstiga 1/10. 

Tre fjärdedelar av de redovisade kvinnliga gymnastikdirektörerna eller 326 
ägnade sig helt eller delvis åt gymnastisk verksamhet inom landet. Ungefär 
1/io av dessa voro under år 1934 helt utan inkomst av gymnastiskt arbete på 
grund av bristande arbetstillgång. Det bör anmärkas, att detta relativtal lik
väl ej ger någon verklig uppfattning om arbetslösheten i gymnastyrket, enär, 
såsom närmare framgår av de i det följande redovisade inkomstuppgifterna, 
åtskilliga av de övriga 295 kvinnliga gymnasterna haft endast tillfällig syssel
sättning. 

Nedanstående tablå utvisar antalet kvinnliga gymnastikdirektörer, som upp
givit, att de under 1934 endast haft anställning som gymnaster eller endast 
utövat privat praktik eller haft både anställning och privat praktik. Vidare 
framgår av tablån, hur många som utövade endast friskgymnastik, endast 
sjukgymnastik eller både frisk- och sjukgymnastik. 

Något över 2/5 av de sysselsatta kvinnliga gymnastikdirektörerna hade en
ligt dessa uppgifter endast anställning som gymnaster; de som endast utövade 
privat praktik utgjorde ungefär 1j5, medan ungefär 1/3 utövade privat 
praktik vid sidan av anställning. Endast friskgymnastik utövades av 
x/5, endast sjukgymnastik av ungefär J/s samt både frisk- och sjukgymnastik 
av något över V3. På det hela taget synes alltså sjukgymnastiken vara av nå
got större betydelse än friskgymnastiken för de kvinnliga gymnastikdirektö
rerna. Likväl torde även friskgymnastiken spela en mycket betydande roll, 
framför allt för dem, vilka samtidigt ha anställning och privat praktik, av 
vilka enligt tablån i det närmaste 1/B utövade friskgymnastik. 

De av kvinnliga gymnastikdirektörer redovisade anställningarna uppgå till 
sammanlagt 319, fördelade på 224 anställda. I det hela kommo sålunda un
gefär 3 platser på 2 anställda, vilket tyder på att en stor del av de anställnin-
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gar, som överhuvud stå gymnasterna till buds, icke ge full sysselsättning och 
ej heller full försörjning åt sina innehavare. Åtskilliga av de redovisade an
ställningarna voro i själva verket av mer eller mindre tillfällig natur eller ock
så fasta men gällande endast för några få veckotimmar, vilket ofta är fallet 
vid skolor, eller endast för några få månader om året, såsom fallet ofta är i 
fråga om platser vid bad- och kuranstalter. 

Anställningar vid skolor voro talrikast företrädda och omfattade över 2/5 av 
samtliga redovisade anställningar. Den näst största gruppen utgjordes av 
anställningar vid sjukhus (något över 1 / 5 ) , medan platser vid å ena sidan bad-
och kuranstalter, å andra sidan privatkliniker visade betydligt mindre fre
kvens (vardera 1/14 av hela antalet anställningar). Platser hos privatpersoner 
synas spela en helt underordnad roll. 

Av samtliga 224 kvinnliga gymnastikdirektörer med anställning av något 
slag voro 112, d. v. s. jämnt hälften, anställda vid skolor, 69 eller något mindre 
än Va vid sjukhus samt 56 eller jämnt 1j4 i gymnastikföreningar. Sammanlagt 
46, d. v. s. Vs, hade anställning vid bad- och kuranstalter samt privatkliniker. 
Vid dubbelanställning synes kombinationen skolor och gymnastikföreningar 
vara vanligast, därnäst övriga kombinationer med skolor, men därjämte före
kommer ett stort antal andra kombinationer. De, som utövade privat praktik 
vid sidan av sin anställning, voro relativt fler bland dem, som hade två eller 
flera anställningar, än bland dem, som endast hade en anställning. 

De kvinnliga gymnastikdircktörernas inkomster av gymnastisk verksamhet. Upp
gifter angående inkomsternas storlek föreligga från 275 av de 295 kvinnliga 
gymnaster, vilka uppgivit sig ha åtnjutit inkomst av gymnastisk verksamhet 
under år 1934. Den genomsnittliga årsinkomsten för dessa uppgick till 1 549 
kr. Hur medelinkomsten ställde sig för gymnastikdirektörer med olika slags 
sysselsättning framgår av nedanstående tablå: 

Medelinkomsten var sålunda högst för dem, som hade såväl anställning som 
privat praktik (1 983), och lägst för dem, som endast utövade privat prak
tik (829 kr . ) . Däremot synes skillnaden vara obetydlig i fråga om de gym
nastikdirektörer, som utövade endast friskgymnastik, endast sjukgymnastik 
eller både frisk- och sjukgymnastik. 

Av efterföljande tablå framgår, att de kvinnliga gymnasternas årsinkomster 
voro i hög grad varierande: 



6 SOCIALA MEDDELANDEN 1936 , NR 1 

Den lägsta uppgivna inkomsten utgjorde i verkligheten endast 90 kr., den 
högsta 5 944 kr. Mindre än 1 000 kronors inkomst hade sammanlagt 107 
kvinnliga gymnastikdirektörer, d. v. s. nära nog 2/5 av samtliga med angiven in
komst. Härvidlag bör emellertid observeras, att det relativa antalet gymna
stikdirektörer med mindre än 1 000 kronors inkomst var avsevärt lägre bland 
dem, som utexaminerats åren 1925—1929 (ungefär 1li), medan däremot bland 
dem, som utexaminerats under år 1934 ocli följaktligen haft tillfälle att utöva 
förvärvsarbete under endast ett halvår, endast 1 uppnått en inkomst, översti
gande 1 000 kr. 

En fullständigare bild av inkomstförhållandena bland de kvinnliga gym
nastikdirektörerna erhåller man av nedanstående översikt: 

Här har man å ena sidan medräknat de gymnaster, som uppgivit sig under 
år 1934 ha varit helt utan inkomst av gymnastisk verksamhet på grund av 
bristande arbetstillgång, medan man å andra sidan i sista raden frånräknat 
gymnaster, utexaminerade år 1934, samt sådana, vilka uppgivit sig utöva gym
nastiskt arbete vid sidan av annat yrke eller husligt arbete. Hela antalet redo-
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visade kvinnliga gymnaster, vilka ej uppgivit sig utöva gymnastisk verksamhet 
endast som bisyssla och vilka varit i tillfälle att utöva förvärvsarbete under 
hela år 1934, utgjorde sålunda 250. Närmare Va av dessa voro under år 1934 
helt utan inkomst av gymnastiskt arbete eller hade en inkomst understigande 
1 000 kr., omkring Vi n a ( le en inkomst av 1 000 à 2 000 kr., likaledes 1/» en in
komst av 2 000 à 3 000 kr. samt V, en inkomst av 3 000 kr. eller däröver. 

Enär en så avsevärd del av de kvinnliga gymnastikdirektörerna uppgivit sig 
ha åtnjutit inkomster, vilka tydligen icke varit tillräckliga för deras uppe
hälle, är det icke sannolikt, att gymnasternas inkomstförhållanden skulle tett 
sig väsentligt gynnsammare, därest man hade kunnat erhålla uppgifter från 
samtliga utexaminerade. Man kan beträffande de i undersökningen icke redo
visade, kvinnliga gymnastikdirektörerna (till antalet 395) antaga, att minst 7:> 
lämnat gymnastyrket. Om man vidare förutsätter, att '/i<> befinner sig i utlan
det samt gör avdrag för dem, som utexaminerats år 1934, och för dem, som 
kunna antagas utöva gymnastisk verksamhet endast som bisyssla (uppskatta
de i enlighet med föreliggande uppgifter till c:a Vm), finner man, att på sin 
höjd 180 av de icke redovisade, kvinnliga gymnastikdirektörerna kunna för-
modas'under hela år 1934 ha utövat gymnastisk verksamhet som sitt huvud
sakliga yrke. Gör man det i och för sig osannolika antagandet, att samtliga 
dessa under år 1934 haft en inkomst, överstigande 1 000 kr., skulle de 77 
kvinnliga gymnaster, vilka uppgivits ha haft mindre inkomst än 1 000 kr. el
ler ingen inkomst överhuvudtaget, likväl representera 1/,i à ]/r. av sammanlag
da antalet kvinnliga gymnastikdirektörer med gymnastiskt arbete som huvud
sakligt 5>rke. 1 verkligheten är det emellertid ganska osannolikt, att ovannämn
da 180 icke redovisade gymnaster i stort sett skulle haft gynnsammare arbets
förhållanden än de, som besvarat frågeformuläret. 

Den relativa betydelsen av olika inkomstkällor for de kvinnliga gymnastik-
direktörerna. Nedanstående tablå utvisar fördelningen efter inkomstens storlek 
bland kvinnliga gymnastikdirektörer med olika slags sysselsättning: 

1 Minst 8 månader eller »läsår>. — 2 Eventuellt därjämte annan eller andra anställningar och 
(eller) privat praktik. — 3 Mindre än 8 månader. — 4 Eventuellt därjämte privat praktik. 
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Tablån, som avser endast gymnastikdirektörer, vilka enligt det föregående 
kunna anses ha utövat gymnastisk verksamhet såsom sitt huvudsakliga yrke 
under hela redovisningsåret, utvisar, att bland de gymnastikdirektörer, som 
uppnått de högsta inkomsterna (3 000 kr. eller därutöver), flertalet äro så
dana, som åtnjutit inkomst av heltidsanställning vid skola eller sjukhus under 
större delen av året (eventuellt därjämte inkomst av annan eller andra an
ställningar samt privat praktik) . De heltidsanställda vid skolor och sjukhus 
äro relativt många (över V3) även bland dem, som uppnått en inkomst av 2 000 
à 3 000 kr., ehuru inom denna inkomstklass liksom i de lägre inkomstklasserna 
flertalet utgöras av sådana, som haft en eller flera anställningar med kortare 
tjänstgöring än 20 timmar per vecka (eventuellt heltidsanställning under en
dast någon tid av året, t. ex. kortare vikariat eller anställning under sommar
månaderna vid badort). I de högsta inkomstklasserna äro de, som haft in
komst endast av privat praktik, ett fåtal, medan bland dem, som haft mindre 
än 1 000 kronors inkomst, sistnämnda kategori omfattar över 1h. 

En uppdelning av de å frågeformulären angivna inkomstposterna ger bl. a. 
vid handen, att ungefär 70 % av de kvinnliga gymnastikdirektörernas samlade 
inkomster härrörde av anställning. Emellertid var nämnda andel betydligt 
mindre i de lägre inkomstklasserna (för gymnastikdirektörer med mindre än 
500 kronors inkomst endast 36 %) för att med stigande inkomst tillväxa och i 
den högsta inkomstklassen (3 000 kr. och däröver) uppgå till nära 85 %. J u 
mindre inkomsten är, av desto större relativ betydelse synes däremot den andra 
inkomstkällan, nämligen privatpraktiken, vara. Även de nyexaminerade gym
nastikdirektörerna synas till stor del ha kunnat tillgodogöra sig inkomst av 
anställning. Detta beror delvis därpå, att man såsom anställning räknat en 
del mer eller mindre varaktiga engagemang, som ge arbete endast ett par tim
mar i veckan, t. ex. instruktörssysslan i gymnastik- och idrottsföreningar. 

Gymnastlkdirektiirernas inkomster i förhållande till deras arbetsprestationer. 
De tillgängliga uppgifterna äro icke tillräckligt ingående för att ge en full
ständig belysning av sambandet mellan arbetsförtjänst och arbetsprestation 
inom gymnastyrket. I frågeformuläret begärde man visserligen upplysning 
om det antal arbetstimmar per vecka, som varje särskild anställning samt upp-
giftslämnarnas privata praktik omfattade. Svaren på dessa frågor äro emel
lertid ofta mycket obestämda, i synnerhet då det gäller privatpraktiken. Van
ligen framhålla uppgiftslämnarna, att det antal arbetstimmar, som privatprak
tiken tar i anspråk, varierar i mycket hög grad och därför icke kan bestämt 
angivas. Följaktligen har man icke kunnat på grundval av det föreliggande 
materialet beräkna arbetsförtjänsten per timme vid privat praktik. Några 
uppgiftslämnare meddela, att de försöka hålla taxa av 4 kr. per timme men 
ofta måste finna sig i att reducera detta pris, någon gång på grund av patien
tens bristande betalningsförmåga men vanligen, emedan de i annat fall ej skulle 
få några patienter överhuvudtaget till följd av konkurrensen från de icke legi
timerade sjukgymnasterna. 

Endast för en del av de redovisade anställningarna ha lämnats så pass full-
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ständiga upplysningar, att man kunnat sammanställa uppgifterna angående 
arbetstid och arbetslön. I nedanstående tablå meddelas resultatet härav i fråga 
om sådana anställningar, som äro nog talrikt företrädda, för att mera generella 
slutsatser skola kunna dragas av de ifrågavarande uppgifterna, nämligen an
ställningar vid sjukhus, skolor och gymnastikföreningar: 

Det bör framhållas, att de i tablån anförda lönesiffrorna, betraktade var 
för sig, måste anses relativt otillförlitliga, enär de trots allt äro grundade på 
ett rätt litet antal uppgifter. Sinsemellan förete de emellertid avsevärda skill
nader, vilka kunna antagas vara signifikativa för förhållandena vid resp. in
stitutioner. Av tablån framgår sålunda, att de i regel mera arbetskrävande 
anställningarna vid sjukhusen på det hela taget äro betydligt sämre avlönade 
än anställningarna vid skolor. Vid skolorna avlönas heltidsanställningar, sy
nes det, med i medeltal något över 300 kr. per månad, medan den genomsnitt
liga månadslönen för anställningar med motsvarande timantal (20—40 timmar 
per vecka) vid sjukhus utgör endast hälften därav. På grund av det förhål
landet, att endast en mindre del av anställningarna vid skolor äro heltidstjän
ster, kommer visserligen den genomsnittliga månadslönen vid samtliga dessa 
anställningar att rätt obetydligt överstiga genomsnittslönen för samtliga i ta
bellen redovisade anställningar vid sjukhus, men om medelförtjänsten per tim
me beräknas, finner man, att denna utgör vid skolorna 2-91 kr., vid sjukhusen 
däremot endast 1.18 kr. 

I fråga om anställningarna vid sjukhus bör emellertid följande anmärkning 
göras: E t t par av de vid sjukhus anställda (ej medtagna i översikten här ovan) 
meddela, att de utom den ordinarie lönen kunnat tillgodoräkna sig rätt avse-

1 Per 4 veckor utgjorde den genomsnittliga arbetsförtjänsten 85 kr. 
- > :, » > 1 i > 74 > 
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värda extra inkomster tack vare betalande poliklinikpatienter samt andra pa
tienter, för vilka lasarettsläkaren ordinerat sjukgymnastik eller massage. 
Ehuru närmare uppgifter härom saknas, är det likväl tydligt, att praxis vid 
sjukhusen med avseende på hänvisning av betalande patienter till den anställ
da sjukgymnasten är synnerligen växlande. I ett par fall angives uttryckligt, 
att vederbörande icke tillätes ha betalande patienter. 

Endast i undantagsfall synes betalning per timme förekomma för de vid 
sjukvårdsanstalter anställda gymnasterna, medan däremot vid skolor fackgym
naster rätt ofta anställas som timlärare. Avlöningen för dylika timlärartjän-
ster uppgick till i genomsnitt något över 3 kr. per timme. Det genomsnittliga 
antalet arbetstimmar per vecka utgjorde emellertid endast 6'8, varför arbetsför
tjänsten, per 4 veckor räknad, stannade vid 85 kr. Även instruktörsarbetet i 
gymnastikföreningar betalas i allmänhet per timme. Eör anställningar av det-
1a slag uppgick medelförtjänsten per timme till något över 4 kr. I genomsnitt 
omfattade dessa anställningar 4-6 timmar per vecka, och medelförtjänsten per 4 
veckor utgjorde 74 kr. Emellertid bör framhållas, att den genomsnittliga tim-
förtjänsten liksom antalet timmar per vecka blivit så pass högt endast tack vare 
det förhållandet, att en del befattningar vid större, välorganiserade föreningar 
i de större städerna medräknats. 1 mindre städer och orter bildas gymnastik
föreningar ofta på initiativ av gymnasterna själva, vilka även få svara för att 
deltagarantalet i avdelningarna hålles uppe, så att avgifterna täcka de med 
verksamheten förbundna kostnaderna (lokalhyra, ljus e t c ) . Instruktörens ar
mode, vilket kommer i sista hand, torde på grund härav ej sällan reduceras till 
2 à 3 kr. per timme eller ännu mindre, vilket även bekräftas av ett par upp-
giftslämnare. 

Endast beträffande ett fåtal anställningar vid bad- och kuranstalter samt 
privatkliniker föreligga så pass fullständiga uppgifter, att avlöningens stor
lek i förhållande till arbetsprestationen kan bedömas. Ehuru några generella 
slutsatser icke kunna dragas på grundval av dessa uppgifter, synas de likväl 
utvisa, att förhållandena vid anställningar av detta slag äro i hög grad väx
lande. En del bad- och kuranstalter i landsorten synas betala 75 à 175 kr. per 
månad jämte fritt vivre (eller 150 à 350 kr. per månad utan vivre), varvid ar
betstiden i regel uppgår till minst 8 timmar per dag. Om den totala, redovi
sade arbetsförtjänsten (inklusive det uppskattade värdet av naturaförmåner
na) slås ut på antalet arbetstimmar, finner man, att den genomsnittliga arbets
förtjänsten per timme vid hithörande anställningar utgjorde jämnt 1 kr. 
Även vid s. k. privatkliniker synas avlöningsvillkoren vara mycket växlande. 
Den lägsta redovisade lönen för anställning av detta slag utgjorde 100 kr. 
per månad för 42 timmars arbete per vecka, medan den högsta redovisade 
lönen utgjorde c:a 350 kr. per månad (287-50 kr. jämte fri kost) för 48 tim
mars arbete per vecka. Fördelad på antalet arbetstimmar uppgick den genom
snittliga arbetsförtjänsten till 1-20 kr.1 

1 Som esempel på hur arbetsförhållandena understundom ställa sig vid anstalter av ifråga
varande slag, må nämnas, att vid en badanstalt i Stockholm lönen utgick med 50 kr. per månad i 
allt, varvid arbetstiden utgjorde 48 timmar per vecka: vid en privatklinik (likaledes i Stock
holm) var lönen 125 kr. per månad och urbetstiden 60 timmar per vecka (i arbetet ingick även 
städning, fönstertvätt, golvboning, tvätt av lakan, handdukar, mattor etc). 
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Det aktuella lägret på de kvinnliga gymnastlkdlrektörernas arbetsmarknad. 
i enlighet med vad som förut anförts kan konstateras, att en stor del av de 
utexaminerade kvinnliga gymnastikdirektörerna efter en tämligen kort tid 
lämna gymnastyrket. Orsaken är vanligen, att vederbörande ingå äktenskap 
och i samband därmed upphöra att utöva gymnastisk verksamhet. Till största 
delen torde denna företeelse kunna betraktas som normal, men det bör ihåg-
kommas, att avgången ur yrket i åtskilliga fall, även då den sker i samband 
med äktenskap, kan vara direkt eller indirekt orsakad av bristande arbetstill-
gång. Det är icke osannolikt, att de ogynnsamma förhållanden, som synas ha 
varit rådande på gymnasternas arbetsmarknad under senare år, medfört att av
gången varit större än tidigare, liksom det är tänkbart, att förbättrade möjlig
heter för de fackutbildade gymnasterna att utnyttja sina kunskaper kunde 
medföra en minskad avgång. 

Bland de i yrket kvarvarande kvinnliga gynmastikdirektörerna synas in
komst- och arbetsförhållandena vara mycket olika. Det är icke möjligt att 
ange någon bestämd inkomstnivå, motsvarande minimikraven på dräglig för
sörjning, utan närmare kännedom om bl. a. gymnasternas ekonomiska förhål
landen i övrigt (speciellt deras studieskulder) samt levnadskostnaderna på de 
olika orter, där de äro verksamma. Om man likväl godtyckligt sätter denna 
gräns till 2 000 kr. per år, finner man enligt det föregående, att endast V;i " 2/s 

av de gymnastikdirektörer, vilka under år 1934 till huvudsakligt yrke hade 
gymnastisk verksamhet, haft så pass stor arbetsförtjänst, att den kan antagas 
ha räckt till för deras uppehälle. Bland dessa återfinnas i främsta rummet de, 
som haft anställning med heltidstjänstgöring vid skolor eller sjukhus under 
större delen av året, liksom några, vilka på liknande villkor varit anställda vid 
bad- och kuranstalter eller privatkliniker (vilket icke hindrar, att dylika an
ställningar i vissa fall äro mycket dåligt avlönade). Over 2 000 kronors in
komst har även uppnåtts av en del gymnaster, vilka kunnat kombinera två eller 
flera anställningar med mindre omfattande tjänstgöring eller innehaft flera 
lillfälliga anställningar under året och eventuellt därjämte utövat privat prak
tik. Den privata praktiken enbart synes endast sällan ha givit sina utövare 
full försörjning. 

Angående orsakerna till det aktuella läget på arbetsmarknaden ha gymna
sterna själva den uppfattningen, att under senare år alltför många gymnastik
direktörer blivit utexaminerade i förhållande till de arbetsmöjligheter, som 
överhuvudtaget ge någon eller åtminstone en tillfredsställande inkomst. Till
fällena till avlönat arbete uppgivas på många håll vara mycket sällsynta, 
främst emedan läkarna icke ha förståelse för sjukgymnastikens betydelse. 
Bristande kontakt mellan läkare och sjukgymnaster är det vanligaste klago
målet bland de kvinnliga liksom bland de manliga gymnasterna. Detta för
hållande torde även utgöra den förnämsta orsaken till att de legitimerade sjuk
gymnasterna ofta äro underlägsna i konkurrensen med de icke legitimerade. 
Det framhålles. att man för att med framgång kunna bedriva privat praktik 
måste antingen samarbeta med en eller helst flera läkare, vilket synes vara 
förunnat relativt få gymnaster, eller också tillämpa de »examinerade»1 sjuk-

1 Ej legitimerade. 
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gymnasternas reklammetoder, upprätta ett »institut» och anskaffa apparatur 
för fysikaliska behandlingar m. m., vilket torde innebära en kapitalinvestering, 
som många av de legitimerade sjukgymnasterna ej äro i stånd att göra. I 
fråga om de avlönade befattningar, som stå gymnasterna till buds, är det å 
ena sidan tydligt, att sådana anställningar, som ge sin innehavare full försörj
ning, finnas endast i begränsat antal. Å andra sidan är det knappast tänk
bart, att alla mer eller mindre arbetslösa gymnaster skulle ens med ådagaläg
gande av den största energi kunna erhålla en eller ett par timlärartjänster, 
en eller ett par anställningar i gymnastikföreningar, dessutom något tillfälligt 
vikariat eller anställning under sommarmånaderna vid badort, vilket synes 
vara nödvändigt för att komma upp till en något så när rimlig årsförtjänst. 

Åtskilliga av de redovisade gymnasterna hade under år 1934 utfört oavlö
nat arbete vid sjukhus. At t sjukhusen i största utsträckning utnyttja hospite-
rande sjukgymnasters arbetskraft framhålles av flertalet uppgiftslämnare så
som en av de förnämsta orsakerna till de rådande svårigheterna. Den merit, 
som tjänstgöring vid ett sjukhus innebär för de arbetssökande, synes ofta icke 
nämnvärt öka deras möjligheter att erhålla avlönat arbete. Som exempel kan 
nämnas, att en av uppgiftslämnarna, utexaminerad 1932, praktiserat i två år 
vid sjukhus och under denna tid erhållit avlöning endast för ett 14 dagars vi
kariat. De inkomna uppgifterna äro likväl icke nog fullständiga för att när
mare belysa dessa förhållanden. 

Flera av de uppgiftslämnare, som sökt slå sig fram genom att utöva privat 
praktik och eventuellt därjämte erhållit några timmars instruktionsarbete i 
gymnastikföreningar eller tillfälliga vikariat vid skolor och sjukhus, meddela, 
att de icke skulle ha kunnat uppehålla sig av detta arbete, därest de icke haft 
förmånen att kunna bo hos sina anhöriga eller erhållit hjälp hemifrån. Några 
uppge sig ha varit nödsakade att tidvis antaga privatplatser, vilka varit för
enade med hushållsarbete. 



13 

Förslag till lantarbetstidslag. 

Genom remiss den 9 oktober 1935 h a r socialstyrelsen anmoda ts a t t före den 
1 j anua r i 1936 ti l l socialdepartementet inkomma med y t t r ande rörande det av 
sä rsk i l t t i l lka l lade sakkunn iga ( lan ta rbe t s t idsu t redningen) den 30 september 
1935 avgivna be tänkande med förslag ti l l l ag om arbets t iden i jo rdbruk och 
t rädgårdsskö t se l m. m. ( lan ta rbe ts t ids lag , S ta tens offentl iga u t redn . 1935 : 4 8 ) . 
Med anledning h ä r a v h a r socialstyrelsen anför t följande. 

I den statistiska undersökning rörande åttatimmarslagens verkningar, vilken av 
socialstyrelsen framlades år 1925 (Statens offentl. utredn. 1925: 45), lämnades 
bl. a. en översikt över, i vilken utsträckning vid denna tid åttatimmarsdagen för
verkligats inom det svenska näringslivet genom den allmänna arbetstidslagen, ge
nom lagstiftning i annan ordning samt genom mellan arbetsgivare och. arbetare 
träffade kollektivavtal. Det befanns därvid, att av de cirka 1-2 milj. arbetare inom 
jordbruk, industri och hantverk, handel och samfärdsel samt husligt arbete, som 
torde finnas inom vårt land, omkring hälften ansågos hava en arbetsvecka av 48 
timmar eller mindre. Den återstående gruppen fick sin prägel genom jordbruksbe
folkningen, vilken torde omfatta inemot hälften av totalbefolkningen och en föga 
mindre del av löntagarna, om med jordbruksarbetarna sammanräknades arbetsta
garna inom det husliga arbetet, vilka delvis stå lantarbetarna nära. Hantverkarna 
och med dem jämställda smärre yrkesutövare hade såsom i regel sysselsättande 
mindre än 5 arbetare undantagits från arbetstidslagen, men torde i städer och indu
strisamhällen merendels tillämpa åtta timmars arbetsdag på grund av ingångna 
kollektivavtal. 

Den gräns, som sålunda i arbetstidsavseende befunnits gå mellan å ena sidan 
jordbruksnäringen, tagen i vidaste bemärkelse, och å den andra de industriella 
yrkena, var dock enligt utredningen ingalunda fast, utan stadd i ständig förskjut
ning beträffande olika orter och yrkesgrupper. Härvid försiggick en brottning 
mellan tvenne principer i fråga om arbetstidens längd och kanske än mer i fråga 
om dess fördelning, av vilka den ena sökte sitt berättigande i industriarbetets 
jämna, maskinmässiga gång, medan den andra bottnade i jordbruksarbetets oregel
bundenhet och nära beroende av väder och vind samt av årstidernas växling. I ut
redningen konstaterades, att den industriella arbetstiden, särskilt i närheten av stä
der och industrisamhällen, haft inflytande på tiderna för lantarbetet, men att dessa 
i sin tur återverkat på åtskilliga till jordbruket knutna hantverk och industriella 
arbeten, bl. a. byggnadsarbete för lantbrukets behov. 

Sedan tiden för denna undersökning har nu ett årtionde förflutit, men de för
ändringar, som därunder inträffat på arbetstidsområdet, synas icke vari t av någon 
större omfattning och betydelse. Den industriella arbetstiden är alltjämt grundad 
på åttatimmarsdagen? princip, och de skiftningar de faktiskt utgjorda arbetstim
marna förete sammanhänga — förutom med individuella orsaker, såsom frånvaro 
på grund av semester, sjukdom e. d. — med konjunkturernas skiftningar, vilka än 
föranleda permittering och korttidsarbete, än påkalla arbete på övertid. De perio
diska undersökningar, som socialstyrelsen sedan år 1932 verkställt rörande syssel
sättning och arbetstid inom de industriella yrkena, ge vid handen, at t under de 
senaste åren den verkliga arbetstiden per arbetare utgjort i genomsnitt 46—47 
timmar per vecka samt 2 100—2 200 timmar per år. 

Vad nu sagts gäller närmast om det direkt produktiva arbetet, medan i fråga 
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om det indirekt produktiva, som har till uppgift att ombesörja industriprodukter
nas lagring och transport, vakthållning, expedition o. s. v., icke föreligga samma 
möjligheter till arbetets koncentrering och intensifiering som för driftarbetarna. 
Delvis i än högre grad gäller detta om sådana näringsgrenar, vilkas hela personal 
kan betecknas eåsom. förrättande dylika »tjänster», nämligen handelsverksamhet 
och kommunikationsväsen, hotell- oeh restaurangrörelse, vårdanstalter av olika slag 
o. d. I vårt land äro visserligen hithörande personalgrupper till övervägande delen 
undantagna från arbetstidslagen, men detta utesluter icke, att man beträffande åt
skilliga av dem sökt på annan väg bringa normalarbetsdagens principer i till-
lämpning. 

Strävandena att inom samtliga näringsgrenar anpassa arbetet efter arbetstids-
lagstiftningens krav pläga väl vanligen motiveras med sociala skäl, men de ge 
även uttryck för ett karakteristiskt drag i våra dagars ekonomiska samhällsliv, 
nämligen att de särskilda arbetsområdena stå i starkt beroende av och livlig växel
verkan med varandra. I detta näringslivets inbördes samarbete har åttatimmars-
dagens partiella genomförande inom näringslivet tvivelsutan åstadkommit vä
sentliga rubbningar. Från jordbrukets sida klagas sålunda över den förkortade ex
peditionstiden hos trafikverken, och likaså uppgivas jordbrukare ha svårigheter 
med att anpassa sina leveranser efter de arbetstider, som tillämpas i spannmåls
handlarnas magasin oeh vid sockerfabrikernas betvågar. Å andra sidan belyser en 
av socialstyrelsen nyligen framlagd undersökning av arbetstidsförhållandena inom 
detaljhandeln, hurusom affärstiderna på landet inom butiksstängningslagens täm
ligen vida ram bestämmas genom lantbefolkningens av jordbruksarbetet betingade 
speciella köpvanor. Handelsbodar med dylik kundkrets måste ibland öppna redan 
kl. 7 på morgonen eller t. o. m. förr med hänsyn till de tidiga mjölkskjutsarna, 
och understundom utsträckes butikens öppethållande till kl. 19, då lantbrukarna 
och deras arbetare ha lättast att komma ifrån arbetet på aftonen. Under de se
naste, åren synas emellertid åtskilliga faktorer, däribland särskilt den starka utbred
ningen av busstrafiken, medverkat till en utjämning av affärstiderna på landet och 
i städerna. 

Arbetstidsförhållaiidena inom jordbruket. Alltjämt få emellertid landsbygdens 
arbetstidsförhållanden inom vida kretsar sin prägel av de arbetsvillkor, som genom 
naturförhållanden och traditioner utbildat, sig bland jordbrukets utövare. H u r u 
dessa arbetsvillkor äro gestaltade vid småbruket och småbondebruket, vilka samman
tagna representera över "j10 av de c:a 300 000 bruksdelar (över 2 ha åker), som 
finnas i vårt land, därom saknas detaljerad kännedom, väsentligen beroende därpå 
att arbetsvillkoren härvidlag näppeligen äro tillgängliga för statistisk analys. 

I äldre tider plägade inom jordbruket överhuvud dagens göromål fullgöras som 
de kommo, utan närmare planläggning. Bakom arbetslivets traditionsbundna for
mer lågo emellertid i mycket naturförhållandenas ofrånkomliga krav. Hänsynen 
till husdjurens behov medförde, att hithörande sysslor måste fördelas över större 
delen av dygnets 24 timmar, låt vara med mellantider, då föga eller intet arbete 
förekom. Om kreatursskötseln tog något så när samma tid i anspråk året om, före
tedde däremot det egentliga jordbruksarbetet de största växlingar under årets lopp, 
så att arbetsdagen skördetiden kunde vara dubbelt längre än vintertid. I äldre 
tider arbetade man, särskilt vid sådd och skörd och då gynnsam väderlek rådde, 
från tidigt på morgonen till sent på kvällen, medan vid otjänligt väder och under 
mindre arbetskrävande tider arbetstiden kunde betydligt förkortas. 

Alltjämt torde vid de till antalet, dominerande smärre brukningsdelarna, där ar
betet i huvudsak påvilar brukaren och hans familjemedlemmar, arbetstimmarna 
nära anpassas efter växlingarna i de för tillfället föreliggande arbetsuppgifterna. 
Däremot har på de större brukningsdelarna, där arbetet övervägande utföres med 
lejd arbetskraft, arbetstiden under de senaste årtiondena i ganska stor utsträck-
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ning fixerats och normaliserats. Detta har skett närmast under inverkan av från 
lantarbetarna framkomna krav på en reglering av arbetstiden, vilken toge hänsyn 
jämväl till arbetarnas behov av mera regelmässig arbetstid och större ledighet. 
Att dessa krav vunnit beaktande bör ses i sammanhang med å ena sidan industriens 
konkurrens om landsbygdens arbetskraft och lantarbetarnas fackliga organisations
rörelse, å den andra lantarbetsgivarnas växande intresse för jordbruksdriftens 
organisering och rationalisering. 

Ehuru svårigheterna att statistiskt mäta jordbrukets arbetstid genom denna ut
veckling successivt förminskats vad de större brukningsdelarna angår, kvarstå allt
jämt vissa vanskligheter, särskilt om man vill vinna en fördjupad inblick i lant
arbetarnas arbetstidsförhållanden och söka mäta omfattningen ej enbart av arbetet 
på fälten, i lador, logar o. s. v., utan även av annat, arbete, i första hand syss
lorna i stall och ladugård. 

H u r arbetstiden under senare år gestaltat sig på gärdar med i någon mån genom
förd arbetsfördelning, framgår av nedanstående siffror ur socialstyrelsens lantarbe-
tarstatistik, vilken grundar sig på uppgifter, som erhållits t. o. m. 1928 från 
landskommunernas kommunalstämmoordförande och sedermera från hushållnings
sällskapens underavdelningar: 

Härav framgår, att under åren .19.13—1920 för egentliga jordbruksarbetare soni-
mararbetstiden — den kortare vinterarbetstiden har i stort sett varit tämligen 
oförändrad hela redovisningsperioden — minskats med i genomsnitt en halv timme 
eller c:a 6 % medan samtidigt den industriella arbetstiden beräknas ha nedgått 
med e:a 15 %. Otvivelaktigt står utvecklingen på dessa arbetsområden i viss ge
menskap, och vad jordbruket beträffar torde den förnämsta drivkraften för arbets
tidsinskränkningen — liksom för den samtidigt inträdda lönestegringen — varit 
den under dessa år starkt expanderande industriens framgångsrika konkurrens om 
arbetskraften på landsbygden. När denna sugning upphörde under inverkan av 
1921—22 års industriella arbetslöshetskris och de följande årens »rationaliserings-
konjunktur», avsiutades också arbetstidens reducering inom jordbruket. 

Tabellen ger också en ungefärlig bild av arbetstidens förändringar för körkar
lar, som ha hästar att sköta, samt för egentliga kreatursskötare, låt vara att för 
dessa grupper arbetstimmarna äro skäligen svåra at t fastställa, särskilt med led
ning av så summariska uppgifter som de, vilka ligga till grund för här ifrågava
rande sammanställning. Enligt denna skulle sålunda arbetstiden för körkarlar 
knappt ha reducerats alls, men detta beror på, att tiden för rykt och stallrengöring 
först fr. o. m. 1920 noggrannare redovisades på formulären; sättes efter sannolik
hetsberäkning arbetstiden år 1913 till i genomsnitt 11-3 timmar, framträder även 
härvidlag en reducering med c:a 6 %. För de egentliga kreatursskötarna ger ta
bellen vid handen en nedsättning av de härvidlag av naturliga skäl särskilt svår-
beräkneliga verkliga arbetstimmarna med c:a 7 % såväl för sommar som vinter. 

Parallellt med arbetstidens förkortning har gått dess normalisering, innebärande 
en utjämning av äldre tiders skiftande arbetssedvänjor inom olika bygder och pä 
olika lantegendomar. Medan år 1913 sommararbetsdagen inom jordbruket (obe
räknat raster) räknade under 9-ö tim. i (ki % av samtliga härad (och liknande in
delningar), 9-r>—!)•(> tim. i 2-0%, 10-0—10-4 tim. i 47-0 %, 10-r,—lO-o tim. i 28o % samt 
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ll-o tim. och däröver i 12-7 % voro år 1928 motsvarande relationstal 11-5, 57-3, 29-0, 
1-4 och 0-8 %'. Dessa talserier belysa emellertid ej blott den starkare koncentra
tionen av normalarbetsdagen kring vissa icke oväsentligt lägre t imgrupper, u tan 
även de svåröverstigliga gränser, som möta en vidaregående normalisering av ar
betevillkoren inom jordbruket genom de olika naturförhållanden, brukningatyper 
och driftsformer, som förefinnas i skilda delar av vårt vidsträckta land. Även 
andra faktorer spela in, såsom då man exempelvis i Sydsverige även vid tiotimmars-
dag nöjer sig med en enda arbetsdagen tudelande middagsrast på c:a 11j2 tim., me
dan man i övriga landsdelar dessutom vill ha ett par kortare kafferaster på för- och 
eftermiddag, vilka tre måltidsraster tillhopa upptaga 2—2 1j2 tim. Särskilda förhål
landen möta bl. a. i övre Norrland, där vegetationsperiodens korthet föranleder utta
gandet av en mycket lång arbetstid särskilt under slätter och skörd. — Nämnas må 
även, at t betydande svårigheter nästan allestädes mött införandet av den inom in
dustrien vanliga »engelska veckan» med dess fria lördagseftermiddag, ty kortare 
lördagsarbetstid synes inom jordbruket knappt tillämpas i hälften av landskommu
nerna, och i dessa synes förkortningen sällan överstiga en timme. 

Frivillig arbetstidsreglering genom kollektivavtal. De mellan lantarbetsgivarnas 
och lantarbetarnas huvudorganisationer ingångna kollektivavtal, vilka sedan år 
1919 reglerat arbetsvillkoren inom det större jordbruket å vissa egendomar och 
inom vissa landsdelar, ha givetvis i hög grad medverkat till lantarbetstidens fort
skridande normalisering. Såsom framgår av den redogörelse lantarbetstidsutred-
ningen meddelar (sid. 34 o. f.), ge emellertid kollektivavtalen uttryck jämväl för 
den begränsning härvidlag, som föranledes av naturförhållanden och traditioner. 
Belysande härför äro de åtta arbetstidstablåer, som ingå i det sedan november 1935 
gällande riksavtalet och enligt vilka nettoarbetstiden per dag under olika månader 
(och delar av månader) växlar från 7—8 tim. under vintern till 10 tim. under som
marsäsongen. Summeras dessa arbetstidstablåer, befinnes årsarbetstiden växla mel
lan cirka 2 660 tim. för Sydsverige och 2 625 tim. för Mellansverige (sid. 46). 
Härvid har avdrag gjorts för fridagar (för årsanställda 7 semesterdagar, 1 maj 
samt 5 helgdagsaftnar), men däremot ej beaktats den förlängning av arbetstiden 
(bortsett från vanlig övertid), varom arbetsgivare i viss utsträckning äger träffa 
uppgörelse mot särskild ersättning. 

At t 2 000—2 700 arbetstimmar per år torde ge ett någorlunda riktigt uttryck 
för nuvarande arbetstiden vid det större jordbruket ej blott inom kollektivavtalens 
relativt begränsade giltighetsområde (jfr nedan) utan i allmänhet, synes framgå 
därav, att i socialstyrelsens statistik (Lönestatistisk årsbok 1934, sid. 15) genom
snittliga nettoarbetstiden beräknats till c:a 58 tim. per vecka under sommaren 
och 47 t immar under vintern, vilket ger en årsarbetstid av något över 2 700 tim., 
varifrån avgå något 100-tal timmar genom fridagar o. d. 

Beaktas bör emellertid, att nu angivna arbetstid knappast torde tillämpas för 
hälften av jordbrukets fasta arbetare. Kördrängar och andra arbetare, som köra 
dragare, äro enligt riksavtalet skyldiga at t alla morgnar (även å sön- och helg
dagar men ej å fridagar) rengöra spiltor för och rykta högst tre hästar (eller oxar). 
H u r mycken tid detta arbete kan taga i anspråk beror givetvis till stor del på 
omständigheterna i det särskilda fallet, men enligt socialstyrelsens förut berörda 
statistik torde rykt och stallrengöring taga i anspråk i genomsnitt 1/2—1 timme 
per dag. Detta skulle innebära, at t veckoarbetstiden för körkarl kan uppskattas 
till i medeltal omkring 62 timmar sommartid och 53 timmar vintertid, d. v. s. 
per år över 2 900 t immar eller med avdrag för fridagar drygt 2 800 timmar. 

Riktas uppmärksamheten på de egentliga kreatursskötarna, föreskriver riksavtalet 
ej annat, än at t den ordinarie arbetstiden skall vara den tid, som erfordras för 
djurens rationella skötsel och vård, och att denna tid i regel ej får överskrida 10 
timmar per dag. Årsanställd kreatursskötare skall erhålla var tredje sön- och helg-
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dag fri (ev. var fjärde samt sex söckendagar), varjämte han liksom de egentliga 
jordbruksarbetarna äger åtnjuta sju fridagar samt ledighet 1 maj och vissa helg
dagsaftnar, om tjänsten ej hindrar. I lantarbetstidsutredningen beräkna ett par 
reservanter (sid. 105) ledighetsdagarnas antal till c:a 30, och i Svenska lantarbets-
givareföreningarnas tidskrift (årg. 1935, sid. 125) ha de beräknats till 28 eller 29 
per år. Härigenom skulle man komma till en genomsnittlig årlig arbetstid av 
3 300—3 400 t immar per år. Dessa tal avse ej endast kollektivavtalens giltighets
område, u tan torde ha en viss allmängiltighet, enär en specialundersökning av so
cialstyrelsen för år 1925 tydde på en veckoarbetstid för kreatursskötare av 66 à 
67 timmar. 

Behov av lagstadgad arbetstidsreglering inom jordbruket. Såsom i lantarbets-
tidsutredningens betänkande framhålles, beröra jordbrukets kollektivavtal (exkl. 
avtalen för betskötare) något över 20 000 arbetare, vilket är endast omkring en 
tiondel av landets samtliga i jordbruk sysselsatta lönearbetare. Tillgängliga upp
gifter tyda dock på, att arbetstidsförhållanden jämförliga med de i kollektivavta
len stadgade tillämpas för ett stort antal av de arbetare, som stå utanför avtalen; 
till socialstyrelsens lantarbetarstatistik har uppgivits, att kollektivavtalens bestäm
melser gälla eller tillämpas inom mellan en tredjedel och hälften av landets samt
liga härad (och liknande indelningar), ehuru inom dessa i huvudsak endast å de 
etörre egendomarna. Utbredningen av en frivillig, mera genomförd arbetstidsregle
ring torde sålunda icke vara så stor, at t den i och för sig kan sägas utesluta behovet 
av en lagstadgad reglering. Vidare är, såsom lantarbetstidsutredningen framhållit, 
den frivilliga regleringen icke socialt tillfredsställande, enär lantarbetarna genom 
sin långa arbetstid i viss utsträckning avstängas från de sociala och kulturella för
måner, som åttatimmarslagen innebär för andra arbetare. Särskilt kännbar är 
bristen på lördagsledighet, ty även med den genom 1935 års kollektivavtal stad
gade begränsningen till 8 t immar blir jordbrukets lördagsarbetstid omkring 21j2 

t immar längre än den sedvanliga lördagsarbetstiden inom industrien. 
När sålunda lantarbetstidsutredningen funnit, att lagstadgad reglering av ar

betstiden inom jordbruket är önskvärd, kan socialstyrelsen ansluta sig till denna 
uppfattning. De orsaker, som föranlett, at t jordbruket hittills ställts utanför 
arbetstidslagstiftningen, synas under den senaste tiden i avsevärd mån förlorat sin 
giltighet. Grundade farhågor för att en allmänt genomförd förkortning av ar
betstiden skulle komma att beröva jordbruket erforderlig arbetskraft torde så
lunda knappast kunna hysas under en tid, då arbetslöshet icke längre är okänd på 
jordbrukets arbetsmarknad och ett genomförande av reglerad arbetstid inom denna 
näring synes snarare ägnat a t t öka benägenheten att där taga anställning. 

Då socialstyrelsen ansluter sig till principen om lagstadgad arbetstidsreglering 
för jordbruket, har styrelsen ingalunda förbisett, att därmed måste bliva förenade 
tekniska och ekonomiska svårigheter, vilkas övervinnande i väsentlig grad blir 
beroende av på vad sätt och i vad mån arbetstiden beskäres. 

Arbetstidsregleringens principer. Att ett mera schematiskt överförande på jord
brukets område av den industriella normalarbetsdagen skulle medföra vansklig
heter torde få anses ligga i öppen dag med hänsyn till vad i det föregående anförts 
rörande lantbrukets speciella, av naturförhållanden o. d. betingade arbetsvillkor. 
Detta förbises ej heller av de båda reservanter, hrr Andersson och Johansson, vilka 
i princip yrkat likställighet mellan arbetstiden för egentliga jordbruksarbetare 
(jämte trädgårdsarbetare) och den industriella arbetstiden. Normalarbetsdagen 
föreslås sålunda icke till 8 utan till 10 t immar och den normala arbetsveckan icke 
till 48 utan till 41—54 timmar, medan huvudvikten lägges vid årsarbetstiden, vil
ken ej skulle få överstiga 2 400 timmar för en tidrymd av tolv månader i följd. 

När de sakkunnigas majoritet avböja detta förslag, motiveras detta ställnings
tagande icke allenast med de svårigheter en så betydande arbetstidsförkortning 

2—355172. Soc. Medd. 1936. 
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skulle medföra f.ör jordbruksdriften, u tan även med det genom jordbruksekono
miska undersökningar bestyrkta faktum, at t inom jordbruket störningar och andra 
avbrott i arbetet utöva en så betydande inverkan på förhållandet mellan arbetstid 
och arbeteeffekt, a t t enligt verkställda tidsstudier den effektiva arbetstiden i ge
nomsnit t ej ens uppgick ti l l 70 % av nettoarbetstiden. 

Av dessa skäl kan socialstyrelsen i fråga om ordinarie arbetstidens längd — 
liksom även beträffande förändrad arbetstid, övertid m. m. — ansluta sig till 
sakkunnigemajoritetens mening. Styrelsen vill härvid framhålla, at t även en maxi-
miarbetstid av 2 600 t immar per år och 10 t immar per dygn skulle innebära en 
icke oväsentlig förkortning av den nuvarande arbetstiden såväl för de lantarbetare, 
vilkas arbetsvillkor regleras genom kollektivavtal, som framför allt för den väsent
ligt talr ikare grupp av sådana, vilka i arbetstidshänseende äro ogynnsammare 
ställda. Särskilt må understrykas de möjligheter till kortare lördagsarbetstid, som 
ligga bakom de föreslagna bestämmelserna om veckoarbetstidens maximering ti l l 
46—56 (vid sådd och skörd i vissa fall 59) t immar. 

Arbetstidsbegränsning för kreatursskötare m. fl. När socialstyrelsen håller före, 
at t en arbetstidsreglering för egentligt jordbruksarbete (samt trädgårdsskötsel) icke 
för närvarande bör göras snävare än nu angivits, bör detta ses i samband med, 
att styrelsen icke anser sig kunna dela sakkunnigemajoritetens mening, att arbete, 
som innefattar djurskötsel, bör undantagas från lagens ti l lämpning. I likhet med 
reservanterna hr r Andersson och Johansson håller styrelsen före, att en lagstadgad 
reglering av arbetstiden inom jordbruket, som ej inbegriper kreatursvården, icke 
endast lider av det felet, att den lämnar en mycket betydande grupp av lantarbetare 
så gott som utan arbetstidsreglering, utan även minskar arbetstidsbegränsningens 
värde för många av de arbetare, som skulle inbegripas under regleringen, enär de 
utöver körslor och andra jordbrukssysslor ha at t ombesörja utfodring, vattning, rykt, 
stallrengöring m. m. De sakkunniga ha beräknat stall- och ladugårdspersonalen 
till c:a 20 % av den totala arbetsstyrkan, men denna uppskattning, som synes återgå 
på en av socialstyrelsen för mer än ett årtionde sedan verkställd specialundersök
ning, är säkerligen för låg för nuvarande förhållanden. Under de senaste tio åren 
torde arbetsåtgången ha genom driftens rationalisering nedbragts med 15—20 % 
(se Statens offentl. utredn. 1930: 14, sid. 8, 23), men minskningen torde nästan 
uteslutande falla på det egentliga jordbruksarbetet, medan kreatursskötselns per
sonal snarast ökats (om man bortser från de genom mjölkningsmaskiner till god 
del överflödiggjorda mjölkerskorna). Enl igt uppgifter, som socialstyrelsen i och 
för förevarande utlåtande införskaffat från hushållningssällskapen (jfr nedan), 
skulle kreatursskötarna utgöra åtminstone en fjärdedel av totala arbetsstyrkan, 
och andelstalet ökas till omkring hälften, om all personal medräknas, som har 
at t besörja rykt, stallrengöring o. d. 

Såsom framgår av vad tidigare anförts och av reservanterna hr r Andersson och 
Johansson understrukits , har den reglering av kreatursskötarnas arbetstid, som 
hittil ls kunnat uppnås på det fria avtalets väg, ej inneburit mycket av arbetstids
begränsning. Anledning finnes ock at t antaga, att man ej heller framdeles skulle 
komma avsevärt längre enbart på frivillighetens väg. Visserligen anser de sak
kunnigas majoritet (3id. 70), att därest deras arbetstidsförslag upphöjes till lag, 
blotta tillvaron av denna skulle komma att utöva ett sådant inflytande på krea
turskötarnas arbetsavtal, at t de reella motsättningarna mellan deras och övriga 
jordbruksarbetares arbetsvillkor komma att utjämnas så at t säga av sig självt. Men 
med samma skäl kunna de nyssnämnda reservanterna anföra (sid, 103), at t därest 
de egentliga jordbruksarbetarna i lag finge sig tillförsäkrade en väsentlig förkort
n ing av arbetsdagen, medan kreatursskötarna ställdes utanför lagstiftningen, bleve 
klyftan mellan dessa varandra närstående grupper än mer påfallande än nu, ett för
hållande som för lantbruket självt kunde komma att medföra oförmånliga verk
ningar. Den nuvarande bristen på kreatursskötare torde till väsentlig del bero på, 
att många arbetare icke vilja acceptera nu gällande långa arbetstid. Detta leder 
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till et t begränsat urval av arbetskraft för kreatursvården, vilket arbete doek av 
sina utövare fordrar et t stort måt t av ansvarskänsla och omtanke. 

Socialstyrelsen anser sig kunna understryka detta uttalande särskilt med stöd av 
erfarenheterna frän den offentliga arbetsförmedlingen. Med hänsyn till den do
minerande betydelse kreatursskötseln och särskilt mjölkhushållningen har för det 
svenska jordbruket, måste det anses önskvärt at t genom åstadkommande av gynn
sammare arbetsvillkor söka bereda donna gren av jordbruket bättre tillgång till kva
lificerad arbetskraft än för närvarande. Det må vidare framhållas, att djurskö
tarnas fasta anställning erbjuder förhållandevis goda förutsättningar för en effek
tiv lagtillämpning, i alla fall bättre än i fråga om annan arbetskraft, vilken nu
mera på lantgårdar i stigande utsträckning endast beredes säsonganställning. 

Reservanterna hrr Andersson och Johansson ha föreslagit, att för arbetare, som 
är anställd uteslutande som kreatursskötare, ordinarie arbetstid ej må överstiga 
för dygn 8 timmar, för vecka 56 t immar och för en tidsrymd av tolv månader i 
följd 2 640 timmar. I motiveringen framhålles, att särskilt med hänsyn till mjölk-
ningsarbetet tidsrymden mellan arbetets början och slut i regel icke kan nedbringas 
under 13 timmar, men att i ladugårdar med normal arbetsstyrka nettoarbetstiden 
bör kunna reduceras till 4 sammanhängande timmar på morgonen och 4 på efter
middagen, åtskilda av 4—5 timmar, da kreatursskötarnas arbete i regel kan ligga 
nere. 

Enl igt socialstyrelsens mening torde det kunna ifrågasättas, huruvida man verk
ligen kan åstadkomma en dylik reducering av nettoarbetstiden utan att äventyra 
ladugårdsarbetets rationella bedrivande — för så vitt man vill behålla den vid 
annan arbetstidslagstiftning gällande definitionen, att arbetstid är den tid arbe-
raren står till arbetsgivarens förfogande. För närvarande är, som förut anförts, 
kreatursskötseln i bästa fall baserad på 10 timmars nettoarbetsdag, och det före
faller, som om man skulle vara nödsakad att åtminstone tills vidare bibehålla denna 
beräkningsgrund. Gör man detta, synes den enda möjligheten att väsentligt re
ducera kreatursskötarnas arbetstid vara att utöka fridagarna från de nuvarande 
c:a 30 till ungefär tredubbla arftalet eller c:a 85. Härigenom skulle årsarbetstiden 
nedbringas från 3 300—3 400 (jfr ovan) timmar till c:a 2 800 timmar, vilket tim
antal synes stå i en t. o. m. något förmånligare relation till den föreslagna arbets
tiden för vanliga jordbruksarbetare än de arbetstider, vilka föreslagits av reservan
terna. I olikhet med vad nämnda reservanter föreslagit synes däremot knappast 
någon bestämd veckoarbetstid böra fastställas. Måhända skulle djurvårdens sär
skilda förhållanden möjliggöra att stipulera viss arbetstid för en längre tidsperiod, 
exempelvis 216 t immar för fyra på varandra följande veckor, en tidsbegränsning 
som kan synas önskvärd bl. a. ur kontrollsynpunkt. Det må dock understrykas, att 
ytterligare utredning erfordras såväl på denna punkt som beträffande åtskilliga 
andra i fråga om eventuell arbetstidsreglering för kreatursskötare. 

Godtages uppfattningen, at t arbete, som innefattar djurskötsel, bör inbegripas 
under lagen, följer härav, at t såsom ordinarie arbetstid bör räknas körkarlars o. d. 
regelmässiga dagliga arbete med rykt o. d., såsom redan sker i lantarbetarstatisti-
ken (jfr ovan). Däremot bör givetvis undantag göras för arbete av extraordinär 
natur, exempelvis sådant, som vållas av födelser eller sjukdomsfall bland boskapen. 

Socialstyrelsen har icke förbisett, att nu föreslagna reducering av kreatursskö
tarnas arbetstid med drygt 15 % måste särskilt under övergångstiden medföra bety
dande svårigheter av ekonomisk och praktisk art. Det förefaller emellertid, som om 
den föreslagna metoden att reducera arbetstiden genom inskjutande av ökat antal 
fridagar skulle vara den ur arbetsekonomisk synpunkt enklaste och minst kost
samma, detta dock under förutsättning att arbetstidsregleringen kunde inskränkas 
till sådana något större brukningsdelar, vilka äga möjligheter att växla om med 
arbetsuppgifterna och skaffa erforderliga fridagsersättare. 

Lantarbetetidslagens omfattning. Vad nu senast anförts har varit en huvudan
ledning till att styrelsen icke kunnat ansluta sig till sakkunnigemajoritetens för-
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slag, at t den ifrågasatta arbetstidslagen, borde äga t i l lämpning å varje jordbruk, 
varest till arbete för arbetsgivares räkning i regel användas flera än två arbetare 
(exkl. medlemmar av arbetsgivares familj). Styrelsen föreslår sålunda, a t t lant-
arbetstidslagens t i l lämpning åtminstone till at t börja med inskränkes på sätt före
slagits i hr r Jeppssons och Löfvanders reservation, nämligen till jordbruksföretag, 
varest i regel användas flera än fyra arbetare. Såsom stöd härför anföra reservan
terna dels att nämnda gränstal kommit till användning i den allmänna arbetstids
lagen, dels at t den föreslagna lantarbetstidslagen borde inskränkas till större jord
bruk och icke utsträckas till medelstora och mindre, där lagen kan medföra icke 
önskvärda komplikationer. De komplikationer, som dessa reservanter sålunda be
fara skola uppkomma vid ett genomförande av majoritetsförslaget, skulle uppenbar
ligen i hög grad försvåras, om lagstiftningen, i motsats mot vad nämnda reser
vanter föreslagit, skulle utvidgas till at t avse jämväl djurskötseln. 

E n exakt beräkning av den föreslagna lagens räckvidd är icke möjlig till följd 
av at t man i vårt land ännu saknar en företagsräkning för jordbruket, som även in
nehåller uppgifter om antalet anställda arbetare å de särskilda brukningsdelarna. 
Lantarbetstidsutredningen har dock framlagt vissa summariska kalkyler, vilka ge 
vid handen, att de jordbruk, å vilka i regel användas flera än två lejda arbetare, 
skulle till antalet vara 20 000 à 25 000 (i regel om 25 ha åker och däröver) och 
sysselsätta det stora flertalet av de c:a 200 000 varaktigt anställda lönearbetare, 
som antagas förefinnas i landet (sid. 60). Inskränkes arbetstidsregleringen till 
at t avse jordbruksenheter med flera än 4 arbetare, skulle brukningsdelarnas antal 
minskas till 7 000—8 000 (i regel om över 50 ha) samt de berörda lönarbetarna till 
c:a 75 000 (sid. 97). 

För at t erhålla material för en något närmare beräkning av lantarbetstidslagens 
sannolika räckvidd enligt de båda nämnda alternativen hänvände sig socialstyrel
sen till samtliga hushållningssällskaps förvaltningsutskott med anhållan om upp
gifter enligt ett särskilt formulär rörande dels ungefärliga antalet lantarbetare 
(såväl inom jordbruket som inom djurskötseln) på brukningsdelar tillhörande olika 
storleksklasser, dels storleken (i ha åker) av de minsta brukningsdelar, på vilka i 
regel användes dels 2 eller flera, dels 4 eller flera lejda arbetare. 

Svaren på sistnämnda frågepunkt meddelas här nedan: 
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Enligt dessa uppgifter skulle den ifrågasatta lantarbetstidslagens omfattning 
bliva skäligen växlande i olika landsdelar, oavsett vilket av de båda alternativen 
man komme att välja. Jämföras gränstalen för egendomar med flera än 2, resp. 
4 arbetare med uppgifterna om brukningsdelarnas faktiska storleksfördelning, be
finnas i vissa landsdelar, exempelvis i Norrland, mycket få jordbruk komma upp 
ens till det lägre strecket. 

Utgår man från nämnda båda gränstal samt uppgifterna om antalet bruknings
delar (överskridande gränstalen i storlek) och arbetarantalet å dessa, kan antalet 
arbetare å brukningsdelar med 3 eller flera (d. v. s. flera än 2) lejda arbetare be
räknas uppgå till nära 150 000 och på sådana med 5 eller flera arbetare till c:a 
77 000. Dessa resultat synas i huvudsak bekräfta lantarbetstidsutredningens före-
nämnda beräkningar. 

Då inom jordbruket finnas över 300 000 brukningsdelar (om över 2 ha åker) och. 
c:a 1 miljon yrkesutövare, skulle tydligen en arbetätidsbegränsning först efter hand 
och i vissa avseenden kunna tänkas påverka arbetssedvänjorna inom jordbruket i all
mänhet. I smådriftens dominerande betydelse framträder en olikhet mellan jord
bruket och de industriella näringsgrenarna, där de på grund av ringa arbetarantal 
från den allmänna arbetstidslagen undantagna småföretagen tillhopa ej torde räkna 
mer än en tredjedel av de inom hela näringsgruppen sysselsatta. 

Större direkt betydelse kan en lantarbetstidslag tänkas få med avseende på den 
knappa tiondel av brukningsdelarna, vilka i nämnvärd utsträckning sysselsätta lejd 
arbetskraft. Lönearbetarna med fastare anställning uppgå till ett antal av c:a 
200 000, varav ungefär hälften kommer på det större jordbruket. Även en lant
arbetstidslag, som begränsas till brukningsdelar med flera än fyra lejda arbetare, 
kommer att bliva direkt tillämplig å den övervägande delen av det större jordbru
kets arbetare. Det kan då, efter erfarenheterna från det senaste årtiondets kollektiv-
avtalsreglering av arbetsvillkoren inom vissa landsdelar, med sannolikhet förväntas, 
att arbetstidslagens förefintlighet inom ett så stort och betydelsefullt område kom
me att ha sådan inverkan på avtalen för övriga jordbruksarbetare, att även deras 
arbetstid småningom komme att i görligaste mån anpassas efter lagens bestämmel
ser. Man skulle på detta sätt, utan lagstadgad reglering för det mindre och medel
stora jordbruket, där en sådan med hänsyn till de smärre brukningsdelarnas sär
skilda förhållanden skulle innebära speciella svårigheter, kunna utöva en successivt 
verkande påtryckning i lagstiftningens syfte, som väl närmast kan anses innebära 
en opinionsyttring från samhällets sida till förmån för bättre arbetsvillkor för vissa 
betungade grupper av yrkesutövare. 

Sammanfattning. Såsom en sammanfattning av vad i det föregående anförts 
vill socialstyrelsen framhålla följande. Otvivelaktigt tala sociala skäl för, 
att en lagstadgad arbetstidsbegränsning inom jordbruket bör givas vidsträckt 
tillämpning och särskilt beakta de arbetargrupper, vilkas nuvarande arbetstids-
förhållanden merendels torde vara mest ogynnsamma, nämligen dels kreaturs
skötare, dels lantarbetare vid smärre jordbruk, där ingen arbetstidsreglering 
ägt rum genom kollektivavtal eller på annat sätt. Vid övervägande av möjlig
heterna att giva en tillämnad arbetstidslag en så vid utsträckning ha emeller
tid framträtt mångahanda praktiska tillämpningssvårigheter, vilka synts göra 
det nödvändigt att åtminstone till en början inskränka arbetstidsregleringen 
till brukningsdelar med så stor personal, att möjligheter föreligga att genom
föra viss arbetsfördelning och växla om med arbetsuppgifterna. Därest, så
som synes önskvärt, djurskötseln skulle indragas under arbetstidsregleringen, 
torde en arbetstidslag knappast kunna göras tillämplig på andra jordbruk än 
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sådana, där i regel användas flera an fyra lejda arbetare. Det må emellertid 
framhållas, att en arbetstidsreglering sådan som den nu ifrågasatta kan be
räknas komma att omfatta ett föga mindre antal lantarbetare än en lagstift
ning, vilken skulle avse alla jordbruk med flera än två arbetare, men där
vid utesluta samtliga lantarbetare, som helt eller delvis sysselsättas med djur
skötsel. 

Under hänvisning till vad sålunda anförts vill socialstyrelsen understryka 
vad de sakkunnigas majoritet uttalat, nämligen att införandet av lagstadgad 
arbetstid på ett sådant område som jordbrukets mer eller mindre måste bliva 
ett experiment. De sakkunniga föreslå därför, att den tillämnade lagen gives 
temporär karaktär, så att den skulle tills vidare gälla under en tidsrymd av tre 
år med den 1 november som begynnelsedag. Socialstyrelsen ifrågasätter, om 
icke denna tidsrymd är väl kort för att erforderlig erfarenhet skulle kunna 
vinnas och tillgodogöras för en förnyad behandling av frågan och vill därför 
förorda, att giltighetstiden måtte utsträckas till fem år. 

De särskilda paragraferna i lagförslaget ha givit socialstyrelsen anledning 
till följande erinringar. 

1 §. 
Paragrafens första stycke inbegriper under den föreslagna lagens tillämpning, 

med undantag av djurskötsel, samtliga de slag av verksamhet, som i den allmänna 
arbetstidslagens 1 § h) undantagas från denna sistnämnda lags tillämpning. Den 
gemenskap i negativt avseende, som lagstiftaren sålunda åstadkommit beträffande 
ifrågavarande verksamhetsgrenar, kan emellertid givetvis icke utgöra någon rätts
grund för att inbegripa dessa verksamhetsgrenar under en gemensam, positiv ar
betstidsreglering; bärande praktiska skäl tala även i åtskilliga fall mot en dylik 
anordning. Redan lagförslagets särskilda bestämmelser, i 5 § 3 mom. och 7 § 1 mom., 
rörande trädgårdsskötsel utgöra ett erkännande härav. Ännu tydligare framträder 
önskvärdheten av en från det egentliga jordbruksarbetet avvikande arbetstidsan
ordning för en del vanliga binäringar till jordbruket. Beträffande t. ex. mejeri-
och sågverksdrift samt legomalning och -körslor giva arbetsförhållandena knappast 
anledning att följa den för jordbruksarbetet påkallade, varierande arbetstidsfördel
ningen. Särskilda omständigheter, såsom hänsyn till tågtider för mejerierna och be
hovet att utnyttja vårfloden för en del små sågar och kvarnar, nödvändiggöra ej 
sällan speciell anordning av arbetstiden. Vad särskilt angår byggnadsarbete för 
jordbruk, vilket arbete under alla förhållanden är undantaget från den allmänna 
arbetstidslagens tillämpning, finnes tydligtvis, då det bedrives av självständig före
tagare, föga skäl att inbegripa detsamma under jordbrukets arbetstidsreglering. Av 
utskottsmotiveringen vid 1923 års riksdag, då här ifrågavarande undantag tillkom, 
framgår också, att denna lagstiftningsåtgärd väsentligen grundade sig på en ön
skan att från lagstadgad arbetstidsbegränsning fritaga dessa byggnadsarbeten, som 
ofta måste utföras under brådskande förhållanden och med arbetare, som tillkallats 
från andra orter och önska att snarast möjligt slutföra sina arbetsuppgifter. 

Genom orden »allt för så vitt i rörelsen •— användas» har den före
slagna lagens tillämpning begränsats till sådana slag av verksamhet, som äro att 
anse såsom »rörelse». En följd härav torde bl. a. bliva, att trädgårdsskötsel i vad 
angår parker och prydnadsträdgårdar samt väl även begravningsplatser kommer 
att falla utom lagen. 

Bestämningen »i regel», som förorsakat åtskillig osäkerhet vid den allmänna ar-
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betstidslagens til lämpning, måste otvivelaktigt komma att göra så i ännu större 
utsträckning vid t i l lämpning av den föreslagna lagen. Dels torde nämligen tviste
frågor om lagens tillämplighet med hänsyn till arbetarantalet kunna förväntas 
oftare förekomma inom jordbruket med dess relativt små företag, och dels har ju 
jordbruket på grund av sin starkt säsongbetonade karaktär mycket växlande behov 
av arbetskraft under olika årstider. I vad mån torpare med dagsverksskyldighet 
och statares familjemedlemmar, som anlitas för vissa göromål, skola beaktas vid 
beräknandet av arbetarantalet, lär väl även komma att i många fall påkalla arbets-
rådets prövning. — I fråga om det antal arbetare, som lämpligen bör vara av
görande för lagens tillämplighet, hänvisas till den allmänna delen av styrelsens 
yt trande. 

Beträffande paragrafens första stycke må slutligen påpekas, at t ordet »och» å rad 
3 torde böra utbytas mot »eller». 

1 andra stycket undantages från lagens tillämpning arbete, som i regel utföres 
mot ackordsersättning. Av sakkunnigas skäl för detta undantag, som bestämt stri
der mot den allmänna arbetstidslagen, torde såsom bärande endast kunna anses den 
omständigheten, att det ofta måste ställa sig omöjligt för arbetsgivaren att kon
trollera arbetstiden. Denna uppfat tning är otvivelaktigt riktig, men synes den, 
i överensstämmelse med arbetarskyddslagen och den allmänna arbetstidslagen, alle
nast motivera ett undantag för arbete, som bedrives »under sådana förhållanden, att 
det ej kan anses tillkomma arbetsgivaren att vaka över arbetets anordnande». F rån 
arbetarskyddssynpunkt torde arbetstidsbegränsning få anses särskilt välmotiverad 
j fråga om ackordsarbete, som ju vanligen mer eller mindre forceras. Det före
slagna undantaget, som för övrigt knappast kan anses på tillfredsställande sätt 
preciserat, kan också befaras giva anledning till missbruk. 

Undantaget för husligt arbete, vilket endast avser dylikt arbete i den mån det
samma kan anses ingå i jordbruksrörelsen, har icke av de sakkunniga på något sätt 
motiverats och synes också tämligen opåkallat. 

Rörande frågan om lämpligheten att under lagen inbegripa djurskötsel har sty
relsen redan förut i yt trandet angivit och motiverat sin ståndpunkt. I samband 
därmed har även framhållits behovet av särskild arbetstidsreglering för dylikt ar
bete. 

2 §. 
De sakkunniga ha i lagförslaget använt uttrycket »befattningshavare med upp

gift at t leda och fördela arbetet» i stället för den allmänna arbetstidslagens be
teckning »befattningshavare i överordnad ställning». Då det torde vara lämpligt 
at t i förevarande avseende åvägabringa pari tet mellan de båda lagarna, vilket även 
de sakkunniga säga sig åsyfta, synes den förra termen böra utbytas mot den se
nare, vilken av arbetsrådet, i enlighet med arbetstidskommitténs motivering, tol
kats på sådant sätt, att från den allmänna arbetstidslagens tillämpning endast ute
slutits sådana överordnade befattningshavare, som icke alls eller endast undan
tagsvis deltaga i arbetet. 

4 §. 
Denna paragraf synes, då de däri angivna beteckningarna icke göras till föremål 

för något definierande, tämligen överflödig. Genom dess uteslutande skulle man 
även vinna, at t efterföljande paragrafer kunde numreras i överensstämmelse med 
den allmänna arbetstidslagen. 

Om nu berörda förslag godtages, bör möjligen följande paragraf ändras, så att 
ett förbud mot arbetares användande till ordinarie arbete utöver i lagen medgiven 
arbetstid kommer till tydligt uttryck. 

5 §. 
Det i 1 mom. angivna sättet för begränsning av arbetstiden per år, d. v. s. sa 

at t ej vid någon t idpunkt den sammanlagda arbetstiden under de tolv senaste må-
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naderna överstiger 2 600 timmar, är givetvis principiellt r iktigt , men torde i prak
tiken medföra besvärande ölägenheter. Arbetsgivaren tvingas nämligen genom ett 
dylikt sätt för begränsningen att ständigt hålla reda på den växlande summan av 
de olika arbetarnas arbetstid under den upplupna tidrymden av tolv månader. Tyd
ligen måste han tillika se till, a t t han åtminstone för den närmaste framtiden 
har tillräckligt med så at t säga sparad tid till undgående av årsbegränsningens 
överskridande. Med hänsyn till nu berörda förhållande synes det — om nu årsbe-
gränsningen skall bibehållas -— finnas skäl ifrågasätta, om icke denna begräns
ning skulle kunna kalendariskt fastläggas och avse exempelvis t idrymden 1 novem
ber—31 oktober. Skulle sådan förläggning föreskrivas i lagen, borde arbetsrådet 
äga at t med hänsyn till särskilda omständigheter medgiva ändring. 

Beträffande 2 mom., som gemensamt reglerar arbetstiden för samtliga i 1 § för
sta stycket angivna verksamhetsgrenar med undantag av trädgårdsskötsel, får sty
relsen hänvisa till sina mot sistnämnda lagrum riktade er inringar . 

Den detaljerade reglering av arbetstiden, som meddelas i 5 § och kan på olika 
sätt modifieras genom til lämpning av efterföljande paragrafer, tyder på at t de 
sakkunniga riktigt bedömt jordbrukets behov av arbetstidens anpassning efter olika 
förhållanden och sökt bereda möjligheter därtill. E t t beaktande i lagstiftningen av 
detta behov måste emellertid leda till arbetstidssystem av så komplicerad och skif
tande beskaffenhet, att kontrollen såväl å deras överensstämmelse med lagen som 
å deras ti l lämpning i hög grad försvåras. Ändock synes man ha anledning tveka, 
om de sakkunnigas förslag i förevarande avseende är tillfyllestgörande. 

En utväg att bättre tillgodose behovet av arbetstidens anpassning och tillika un
derlätta kontrollen i nyssnämnda två avseenden skulle måhända vara at t finna i 
en reglering, som inskränkte sig till at t stadga maximiarbetstid för en 12-måna-
dersperiod, kalendariskt förlagd, samt för dag men i övrigt lämnade arbetsgivaren 
full frihet att fördela arbetstiden — sålunda bland annat på olika sätt för skilda 
slag av arbete. Såsom villkor härför skulle dock föreskrivas skyldighet för arbets
givaren att före början av berörda 12-månadersperiod på lämplig plats å arbetsstäl
let anslå ett arbetstidsschema, som såvitt möjligt fullständigt utvisade de olika ar-
betstagarkategoriernas arbetstider under nämnda period. I mån av behov, såsom vid 
upptagande av nya slag av arbete, skulle schemat fullständigas, och uteslutet skulle 
ej heller vara, att arbetsgivaren, där skälig anledning så påkallade, finge i detsamma 
vidtaga ändring. På klagomål från arbetarsidan borde arbetsrådet kunna föreskri
va ändringar i eller tillägg till schemat. 

6 §. 
Då det stundom kan visa sig påkallat at t företaga sådan förlängning av arbets

tiden, som avses i 1 mom., i fall där detta behov ej kunnat förutses, vill det synas, 
som om kompenserande förkortning av arbetstiden borde, åtminstone med arbets-
rådets medgivande, få vidtagas även efteråt. — Den i momentets första stycke till 
21j2 eller 5 t immar preciserade förlängningen förefaller något egendomlig och synes 
böra utbytas mot en begränsning av högst 5 timmar. 

7 och 8 §§. 
Dessa paragrafer synas lämpligen, till vinnande av överensstämmande paragraf-

följd med den allmänna arbetstidslagen, böra byta plats. 
Beträffande 7 § 1 mom. kan ifrågasättas, om förberedelse- eller avslutningsarbe

ten i egentlig mening i någon avsevärd omfattning förekomma inom jordbruket. 
Uppenbarligen kunna åtminstone ej dit hänföras de i samma lagrum omtalade 
trädgårdsarbetena. 

9 §. 
Skyldigheten at t föra övertidsjournal avser givetvis att skapa et t hjälpmedel 

för lagens rätta efterlevnad. För så vitt journalen riktigt föres, utgör den också 
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otvivelaktigt ett betydelsefullt sådant hjälpmedel. Det lärer emellertid vara at t 
befara, att förandet av övertidsjournal kommer at t vålla svårigheter. Särskilt gäl
ler detta i fråga om mindre jordbrukare, som i allmänhet besitta ringa färdighet 
i bokföring. Av vikt är därför, såsom de sakkunniga framhålla och såsom även 
understrykes i yrkesinspektörernas yttranden, at t journalföringen blir i möjligaste 
mån enkelt beskaffad. Å andra sidan är det emellertid även angeläget, at t överti
den bokföres så, a t t svårigheter icke möta för kontrollen av densamma. Det kan 
ifrågasättas, huruvida det icke vore lämpligt at t föreskriva olika journalföring 
för större och mindre arbetsställen, en utförligare för exempelvis arbetsställen med 
fem arbetare eller därutöver och en enklare för andra arbetsställen. 

För underlättande av tillsynen är det av betydelse, at t övertidsjournalen förvaras 
så, at t den lät t kan åtkommas. Det synes önskvärt, att en bestämmelse härom in
föres i förevarande paragraf. 

Enl ig t allmänna arbetstidslagen gäller, att övertid, som uttages för utförande av 
i 7 § 1 mom. i nämnda lag avsedda förberedelse- och avslutningsarbeten, icke behö
ver journalföras, där övertiden upptagits i ett i lagen föreskrivet arbetetidssehema. 
Det synes önskvärt, at t motsvarande möjlighet beredes arbetsgivare enligt före
varande lag. 

10 §. 
Enl igt denna paragraf skall tillsynen å efterlevnaden av lagen utövas av yrkes

inspektionens befattningshavare och skall därvid i tillämpliga delar lända till efter
rättelse vad som finnes stadgat rörande tillsyn å efterlevnaden av lagen om arbetar
skydd den 29 juni 1912. 

Yrkesinspektörerna framhålla i sina yttranden enstämmigt, a t t någon effektiv 
kontroll av lantarbetstidslagens efterlevnad ej kan åstadkommas med de arbetskraf
ter, som för närvarande stå t i l l yrkesinspektionens förfogande. Tillsynen bleve 
visserligen mindre betungande, om lagens tillämpningsområde inskränktes till att 
omfatta rörelser med minst fem arbetare, men även i sådant fall kunde en tillfreds
ställande övervakning icke komma till stånd med nuvarande personal utan at t be
fattningshavarnas huvudsakliga tillsynsuppgifter bleve eftersatta. 

Styrelsen måste för sm del vitsorda riktigheten av vad yrkesinspektörerna så
lunda framhållit. Någon fortlöpande tillsyn av lantarbetstidslagens efterlevnad 
kan icke utövas av yrkesinspektionens befattningshavare utan eftersättande av yr
kesinspektionens tillsynsuppgifter beträffande särskilt arbetarskyddslagen och där
till hörande författningar. 

Styrelsen vill emellertid erinra om innehållet i 25 § sistberörda lag. Enligt före
skrift i nämnda lagrum skall tillsynen enligt arbetarskyddslagen i främsta rummet 
ägnas sådan verksamhet, vari arbetet måste anses medföra fara för olycksfall, 
ohälsa eller annat missförhållande. Kan i avseende å viss verksamhet dylik fara i 
regel anses utesluten, är vederbörande tillsynsorgan ej förpliktat företaga inspek
tion å arbetsställe, där sådan verksamhet utövas, såvida ej anmälan eller annan 
särskild omständighet giver skälig anledning därtill. Syftet med detta stadgande 
synes beträffande lantarbetstidslagen kunna förverkligas på det viset, att yrkes
inspektionens befattningshavare vid sina inspektioner enligt arbetarskyddslagen av 
jordbruks- och andra företag, vara lantarbetstidslagen äger tillämpning, jämväl 
skola vara skyldiga at t kontrollera iakttagandet av sistnämnda lags bestämmelser 
men att de i övrigt icke skola behöva taga befattning med tillsynen å lagens efter
levnad i andra fall än då anmälan inkommer, att lagens bestämmelser ej efterföljas 
vid visst arbetsställe, eller eljest särskild anledning till kontroll uppkommer. I 
sistnämnda fall böra vidare de kommunala tillsynsorganen enligt arbetarskyddsla
gen, d. v. s. hälsovårdsnämnderna, för övervakande av den föreslagna lagens efter
levnad utöva kontroll jämväl å arbetsställen, som enligt instruktionen för yrkes
inspektionen eljest ej falla under deras tillsyn. Nämnda instruktions 5 § torde för 
sådant ändamål böra ändras. 
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Styrelsen förutsätter härvid, att det varit avsett, at t de kommunala tillsynsorga
nen skulle utöva tillsyn å efterlevnaden av lantarbetstidslagen vid de arbetsställen, 
som de hava at t övervaka enligt lagen om arbetarskydd. För at t detta skall bliva 
fullt tydligt torde emellertid i förevarande paragraf orden »yrkesinspektionens be
fattningshavare» böra utbytas mot »yrkesinspektionen». 

Slutligen anser sig styrelsen i förevarande sammanhang icke kunna underlåta 
påpeka, att det av arbetsrådets erfarenhet att döma ej så alldeles sällan förekommer 
fall, då en arbetare av samma arbetsgivare användes till arbete inom såväl indu
strien som jordbruket eller med andra ord dels till arbete, som är underkastat den 
allmänna arbetstidslagen och dels till arbete, vara den föreslagna lagen skulle äga 
tillämpning. Skulle nu åsyftade fall lämnas obeaktade av lagstiftaren, bleve följ
den den, att arbetsgivaren kunde använda arbetaren till vartdera arbetet under så 
lång tid, som respektive lag medgiver, och utan hänsyn till det andra arbetet — 
arbetarens sammanlagda arbetstid skulle sålunda fullt lagenligt kunna komma att 
uppgå till ungefär två gånger den normala arbetstiden. • Till förekommande av nu 
berörda, stötande konsekvens borde måhända i den föreslagna lagen intagas en be
stämmelse, som i här åsyftade fall ålägger arbetsgivaren at t beträffande den sam
manlagda arbetstiden iakttaga den lagstadgade begränsning, som gäller för arbete, 
vartill arbetaren i övervägande mån användes. 

Särskilt yttrande av herr Hagman: 

Då det synes mig i hög grad önskvärt, att en reglering av arbetstiden för 
jordbrukets arbetare får den omfattning och det innehåll, som angives i den 
av herrar Andersson och Johansson avgivna reservationen, förordar jag, att 
nämnda reservanters förslag måtte läggas till grund för lagstiftning i ären
det. 
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Lag angående skydd mot vräkning vid arbetskonflikter. 

Genom remiss den 10 september 1935 anbefalldes socialstyrelsen a t t avgiva 
y t t r a n d e över et t av bostadsutredningen för landsbygden den 15 augus t i 1935 
.avgivet förs lag t i l l l ag angående skydd mot v r äkn ing vid arbetskonfl ikter . 
Med anledning h ä r a v anförde s tyrelsen i u t l å t ande den 7 december 1935 föl
j a n d e . 

Det ligger i sakens natur, att det i lagförslaget åsyftade vräkningsförfarandet 
ïir i sig självt osympatiskt och ägnat att väcka betänkligheter ur social synpunkt. 
Detta är framför allt fallet, där vräkningsåtgärder påkallas såsom ett led i strids
åtgärder i intressekonflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det har också 
förekommit — åtminstone inom jordbruket — att vräkningar föranledda av ar
betskonflikter blivit verkställda och at t sålunda uppsägning till avflyttning med 
åtföljande vräkningsåtgärd spelat en roll såsom påtrycknings- och stridsmedel i 
arbetskonflikt. 

Belysande för den omfattning, i vilken vräkning i sådant sammanhang före
kommit, är i någon mån den utredning i ämnet, avseende åren 1923—1924, som 
år 1925 verkställts av socialstyrelsen — veterligen den senast företagna utrednin
gen i berörda hänseende. F rån den 24 oktober 1924 till efter årsskiftet 1924/1925 
rådde arbetskonflikt inom jordbruket, vilken konflikt var mest utbredd i Malmöhuä 
län. Antalet sökta (S), beviljade (B) och verkställda (V) vräkningar i detta län 
under åren 1923 och 1924 var följande: 

Enbar t under fjärde kvartalet 1924 — alltså under arbetskonfliktens gång — 
uppgick antalet ansökningar om vräkning i Malmöhus län till 273, medan mot
svarande antal år 1923 utgjorde allenast 6. 

I fråga om rättsgrunden för vräkningsförfarandet innehåller berörda utredning 
följande uppgifter från Malmöhus läns landsbygd: 

Den starkt ökade frekvensen under 1924 av vräkningsinstitutets användning hän
förde sig sålunda nästan uteslutande till orsaken »arbets- eller tjänsteavtals upp
hörande», vilket förhållande synbarligen berodde på den då inträffade konflikten 
inom jordbruket. 

De nu anförda siffrorna hänföra sig till händelser, som ligga mer än tio år 
tillbaka i tiden och vilka torde få anses redan då hava utgjort undantagsfall. Ut
vecklingen har inom skilda arbetsområden gått i r iktning mot ett alltmera min
skat användande av vräkningsåtgärder i samband med arbetskonflikter, så att, så
som bostadsutredningen själv framhåller, inom industrien bostadsupplåtelse och 
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bostadsirmehav numera helt upphört att betraktas såsom fackliga stridsmedel. Sty
relsen kan icke dela bostadsutredningens uppfat tning, at t för lantarbetarnas 
vidkommande motsvarighet till denna utvecklingslinje skulle saknas. Erfarenhe
ten torde tvärtom visa, att jämväl inom jordbruket vräkningsåtgärder i samband 
med arbetskonflikter bliva alltmer sällsynta och att det förefinnes grundad anled
ning antaga, at t den opinionsbildning, som får anses hava varit den huvudsakliga 
drivkraften till denna utveckling, kommer at t leda därhän, att, såsom angeläget 
är, jämväl i fråga om lantarbetarna vräkningsförfarande helt upphör att spela en 
roll vid konflikter. Styrelsen anser sig med hänsyn härti l l böra ifrågasätta, huru
vida de föreslagna lagstiftningsåtgärderna kunna anses numera vara av behovet 
påkallade eller ens lämpliga. Det synes nämligen vara mera rationellt, at t den 
spontana utveckling, som enligt styrelsens förmenande tydligt gjort sig gällande, 
får ostörd fortsätta och at t man icke vidtager av de faktiska förhållandena knap
past motiverade lagstiftningsåtgärder, vilka såsom i det följande angives, kunna 
medföra icke avsedda och föga önskvärda verkningar. 

Den omständigheten, at t det föreliggande lagförslaget synes innebära avsevärda 
möjligheter till kringgående, torde i allt fall vara ägnad ingiva principiella be
tänkligheter mot at t förslaget i dess nuvarande avfattning lägges till grund för 
lagstiftning i ämnet. Det torde nämligen ligga nära till hands, at t en arbetsgi
vare, som vill undandraga sig lagens verkningar, icke upplåter bostäderna direkt 
till arbetstagarna, u tan att upplåtelsen sker genom särskilt hyresavtal via en tredje 
man, t. ex. et t bolag eller en förening med arbetsgivaren såsom huvudintressent. 
Sådana anordningar träffas ofta redan nu ehuru i fullt legitima syften och möta 
därför i allmänhet ej någon opposition. I den mån de åter vidtagas i uppenbart 
syfte a t t kringgå en social skyddslagstiftning, skulle de skapa et t irritationsmo
ment i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare icke blott inom jordbru
ket, varom här närmast är fråga, utan, då ju lagen skulle äga generell giltighet, 
jämväl på de områden, där enligt bostadsutredningen något skydd i förevarande 
hänseende icke är påkallat. 

Bostadsutredningen synes hava tagi t sikte uteslutande på förhållandena inom 
jordbruket. Enl igt styrelsens förmenande hade det varit önskvärt, om i moti
veringen kunnat till behandling upptagas frågan om lagförslagets inverkan jäm
väl på förhållandena inom andra arbetsområden, som kunna komma att beröras 
av en dylik lagstiftning. Styrelsen vill i detta sammanhang endast erinra, at t 
det allmänna i stor utsträckning tillhandahåller bostäder åt personalen vid sjuk
hus och liknande inrät tningar och att bostadsförmåner oftast ingå i exempelvis 
portvakters lönevillkor. 

Utredningen, har icke till behandling upptagi t vare sig spörsmålet om kollek
tiva stridsåtgärders inverkan å det individuella arbetsavtalet eller frågan, huru
vida rät ten ti l l bostaden kan vara beroende av avtalets bestånd. Bland annat av 
undantagsstadgandet i lagförslagets 2 §, första stycket, som i fråga om på obe
stämd tid ingångna avtal föreskriver, att huvudregeln i 1 § icke skall gälla sedan 
tre månader förflutit efter det arbetsavtalet upphört, vill det synas, som om 
bostadsutredningen utgåt t från at t arbetsinställelse bryter det individuella av
talet och att därmed jämväl rät ten till bostaden upphör. Om avsikten icke är den
na u tan tvärtom, at t det individuella arbetsavtalets upphörande är beroende på 
särskild uppsägning, även i det fall, at t den vidtagna stridsåtgärden ur kollek
tivavtalslagens synpunkt är otillåten, borde detta, enligt styrelsens mening, hava 
kommit till uttryck i lagen. Frågan, huruvida och i vad mån arbetsinställelse 
medför rät t at t häva det individuella arbetsavtalet, har icke heller behandlats vare 
sig i lagförslaget eller motiven. I detta sammanhang må allenast erinras, att kom
mittén angående privatanställda i sit t nyligen avgivna betänkande med förslag till 
lag om arbetsavtal beträffande frågan om rätten till lönebostad anför: »Ett sär
skilt spörsmål är, huru bör förfaras med bostadsförmåner vid strejk och lockout. 
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E n sådan åtgärd medför enligt gängse uppfat tning icke i och för sig, at t arbets
avtalet upphör. Men även om arbetsavtalet består, är därmed frågan om bosta
dens bibehållande under arbetsinställelsen icke avgjord.» E t t klarläggande av frå
gan om det individuella arbetsavtalets bestånd vid arbetsinställelse synes styrel
sen vara så mycket mer av behovet påkallat, som man i sådant hänseende knap
past kan hämta tillräcklig ledning av hittillsvarande rättspraxis. 

Î syfte att förhindra, at t vräkningsinstitutet kommer till användning såsom 
stridsmedel i arbetskonflikter, har i förslaget uppställts den huvudregeln, at t 
förordnande om vräkning icke skall kunna meddelas under den tid arbetaren, som 
yrkandet avser, deltager i strejk eller är föremål för lockout, oavsett vilken rätts
grund som åberopas för åtgärden och oavsett huruvida arbetsinställelsen utgör en 
lovlig stridsåtgärd eller icke. 

Bostadsutredningen har utsträckt denna huvudregel at t gälla även gentemot 
tredje man, till vilken fastigheten under konflikten övergår. Det kan ifrågasät
tas, huruvida det — i fall då lagstiftningen ej är påkallad av ett oavvisligt behov 
— kan anses lämpligt at t på dylikt sätt införa begränsningar i förfoganderätten 
till fast egendom. Med den formulering stadgandet erhållit synes inskränkningen 
komma att gälla för utomstående, vilken före konflikten träffat avtal om köp av 
företaget men som til l träder detsamma, sedan konflikt utbrut i t . 

Det torde kunna ifrågasättas, huruvida icke bland undantagen från huvudregeln 
bort upptagas jämväl de i lagen om nytt janderätt till fast egendom angivna anled
ningar till hyresrättens förverkande, som icke avse underlåtenhet att utgöra ar
bete, möjligen med undantag av förverkande på grund av bristande hyresbetalning, 
vartill styrelsen återkommer i annat sammanhang. Det synes styrelsen icke före
ligga och har ej heller i motiven anförts något bärande skäl för att en arbetsta
gare skall under tiden för arbetsinställelsen i viss mån försättas i bättre ställning 
än en vanlig hyresgäst. E n dylik anordning synes dessutom hava så mycket mind
re fog för sig, som de ifrågavarande anledningarna till hyresrättens förverkande 
torde bero uteslutande ay arbetstagaren-hyresgästen själv och, med nyssnämnda 
undantag, vara oavhängiga av arbetskonflikten. 

Med den föreslagna utformningen av lagen skulle det för dess tillämplighet vara 
utan betydelse, om vräkningsyrkandet framställts före eller under konflikttiden. 
Vräkningsskyddet skulle kunna åberopas, så snart konflikt inträffar, och sålunda 
även i de fall, då uppsägning skett i vederbörlig ordning före konfliktens början 
och utan sammanhang med denna. Det vill till och med synas, som om en arbets
tagare, som själv uppsagt arbetsavtalet, skulle kunna med åberopande av vräk
ningsskyddet tvinga sig till att få bo kvar i arbetsgivarens hus under en efter upp
sägningen inträffad konflikt. Detta är måhända av praktiska skäl lämpligt, men 
stadgandet synes, enligt styrelsens förmenande, vara ägnat att i vissa fall leda 
till knappast rimliga konsekvenser. 

Vad angår de särskilda i 2 § av förslaget uppställda undantagsstadgandena, före
faller det styrelsen, som om bestämmelsen i 2 § a) skulle i praktiken bliva ganska 
illusorisk. Regeln torde vara avsedd att lämna arbetsgivaren möjlighet at t be
reda bostad åt arbetsvilliga, men det lärer ytterst sällan förekomma, att några 
till tiden bestämda avtal träffas mellan en i konflikt indragen arbetsgivare och 
arbetsvilliga. I motiven förklaras uttryckligen, at t genom undantagsbestämmel
sen i fråga icke är avsett a t t medgiva vräkning för att möjliggöra härbärgerande 
av tillfällig arbetskraft, vilket torde i hög grad begränsa regelns tillämplighet, 
då enligt gängse uppfat tning arbetsvilliga jämväl av arbetsgivaren torde betrak
tas såsom allenast tillfälligt anställda. 

Beträffande förslagets 2 § b) och c) anser sig styrelsen böra framhålla, att ut
nyttjandet av den omständigheten, att arbetstagaren under en konflikt med åt
följande ekonomisk påfrestning för honom icke kan erlägga hyra, kommer att 
framstå såsom en .synnerligen brutal åtgärd, framför allt om konflikten har sin 
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grund i en otillåten lockout. Den arbetsgivaren i 4 § i förslaget tillförsäkrade 
rät ten till särskild hyressättning för den tid vräkningsskyddet varar, synes i prak
tiken komma at t fa ganska ringa betydelse, då frågan om utgivande av dylik er
sät tning, varti l l skyldighet lärer föreligga redan enligt allmänna rät tsgrundsat
ser, i fortsättningen liksom hitt i l ls torde komma at t upptagas och avgöras i sam
band med en blivande uppgörelse om återgång i arbete. At t i detta sammanhang-
i lag fastslå rät ten till hyresersättning torde för övrigt vara ägnat at t göra arbets
givarna beuägna at t vid framtida konfliktuppgörelser göra sin rä t t därut innan 
gällande i större utsträckning än som hit t i l ls vari t fallet. Därest en arbetsgivare 
skulle använda sig av den honom enligt 2 § b) och c) medgivna rät ten at t få ar
betstagare avhyst på grund av underlåtenhet från dennes sida att erlägga berörda 
ersättning eller eventuellt avtalad hyra, lärer man i många fall hava anledning 
antaga, att åtgärden närmast är avsedd såsom ett stridsmedel i konflikten, helst 
som de ersättningsbelopp, varom kan bli fråga, torde bli relativt obetydliga. 

Vad slutligen angår bestämmelsen i 2 § e), enligt vilken vräkningsskydd icke 
tillkommer arbetstagare, som, sedan arbetet inställts i anledning av konflikt, ut
nytt jar kvarboendet vid arbetsplatsen till sådan handling, a t t han skäligen icke 
längre bör tillgodonjuta dylikt skydd, synes det styrelsen, som om fordran på at t 
den åsyftade handlingen skall hava skett under »utnyttjande av kvarboendet» in
nebär en onödig begränsning och därjämte torde medföra svårigheter vid tillämp
ningen av stadgandet. Det borde vara tillräckligt att arbetstagare, som bor i ar
betsgivarens hus, över huvud gör sig skyldig till sådan handling, som exemplifie
ras i motiven — trakassering av arbetsvilliga etc. — för att med fog kunna anses-
hava förverkat det skydd, som lagen erbjuder. Vidare kan det ifrågasättas, huru
vida skyddet icke borde anses förverkat jämväl i fall, där sådan handling, varom 
här är fråga, vidtages av någon av arbetstagarens familj. 

P å g r u n d av vad ovan anförts , anser sig s tyrelsen — även om en lags t i f t 
n ing i förevarande hänseende skulle anses påka l l ad — icke k u n n a t i l l s t y rka , 
a t t remi t te rade förslaget u t an omarbetning i väsent l iga delar lägges t i l l grund, 
för l ags t i f tn ing i ämnet . 

Internationella arbetsorganisationen. 
Amerikansk arbetskonferens. 

Den 2 januari 1936 öppnades i Santiago-de-Chile en arbetskonferens. 
Denna amerikanska arbetskonferens hade inkallats genom beslut av internatio

nella arbetsbyråns styrelse på förslag av Chiles regering, som åtagit sig at t bestrida 
större delen av kostnaderna. 

Konferensen var den första sammankomst av detta slag, som hitt i l ls anordnats 
av internationella arbetsorganisationen. Den hade sammankallats för at t tillmö
tesgå det ofta särskilt från utomeuropeiskt håll framförda önskemålet att, inom 
arbetsorganisationens universella ram, problem av speciellt intresse för vissa delar 
av världen skola studeras ur synpunkten av de där rådande förhållandena. Alla 
de amerikanska stater som äro medlemmar av internationella arbetsorganisationen 
hade inbjudits till denna konferens, och flertalet deltogo, nämligen: Argentina, 
Bolivia, Brasilien, Canada, Chile, Columbia, Cuba, Dominikanska republiken, 
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Ecuador, Förenta staterna, Hai t i , Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela. 
Costa Rica, ehuru icke medlem av organisationen, lät sig representeras genom en 
delegation av observatörer. 

Varje i konferensen deltagande stat var representerad av två regerings-, ett arbets-
givar- och ett arbetarombud, biträdda av nödigt antal sakkunniga rådgivare. 

Som första punkt på konferensens dagordning stod frågan om de hittills antagna 
internationella arbetskonventionernas ratifikation och ti l lämpning i ifrågavarande 
länder med särskilt beaktande av de konventioner och rekommendationer som röra 
socialförsäkring samt kvinno- och barnarbete. 

Konferensen diskuterade vidare följande spörsmål som föreslagits av olika del
tagande regeringar såsom särskilt lämpliga a t t göras till föremål för behandling 
vid kommande internationella arbetskonferenser: 

Höjning av minimiålder för barns användande till arbete till 16 år (förslag f rå» 
Förenta staterna) ; 

Rationalisering av samt arbetstidsförkortning inom textilindustrien (Förenta 
staterna) ; 

Arbetarklassens näringsförhållanden (Chile); 
Yrkesinspektionens tekniska organisation, dess s truktur och funktion; utbyggnad 

av de föreskrifter i ämnet som finnas i den av arbetskonferensen redan antagna re
kommendationen (Chile) ; 

Frågan om minimilöner sedd speciellt ur synpunkten av garanterandet av en 
tillfredsställande levnadsstandard för individen och familjen (Chile) ; 

Lantarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden (Chile). 
De beslut som fattades vid denna regionala arbetskonferens, komma at t i form av 

resolutioner eller rapporter tillställas internationella arbetsorganisationen. Konfe
rensens språk voro engelska och franska, arbetsorganisationens officiella språk, 
samt dessutom spanska och portugisiska. 

Den förberedande sjöfartskonferensen i Genève 1935. 

Den förberedande sjöfartskonferens, som öppnades i Genève den 25 november, 
avslutades den 6 december. De rapporter, som antogos beträffande dels de sam
manhängande frågorna om arbetstiden ombord och fartygs bemanning, dels frågan 
om semester för sjöfolk, äro avsedda at t tjäna internationella arbetsbyrån till 
ledning vid utarbetande av förslag till den särskilda sjöfartskonferens, som inter
nationella arbetsorganisationen skall hålla hösten 1936. 

Sjöfartskonferensen, som endast var av förberedande och teknisk natur, före
tedde en utpräglad representativ karaktär. Den var nämligen sammansatt av ombud 
och experter för de sexton mest framstående sjöfartsidkande nationerna, vilka till
sammans äga 50 miljoner bruttoton av världens hela tonnagebestånd, uppgående till 
c:a 63'/s miljoner ton. De vid konferensen företrädda länderna voro: Amerikas för
enta stater, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Indien, Japan, Jugo
slavien, Kina, Nederländerna, Norge, Portugal , Spanien, Storbritannien och Sverige. 
För Sveriges del hade Kungl. Maj:t utsett följande personer att deltaga i konfe
rensen: för regeringen såsom ombud byråassistenten för sjöfartsärenden hos social
styrelsen, sjökaptenen E. Eggert och såsom expert notarien hos kommerskollegium 
(i. Böös; för redarna såsom ombud verkställande direktören i Sveriges redareför
ening O. A. Nordborg och såsom expert rederiinspektören F . Carman; för sjöfolket 
susom ombud ordföranden i svenska sjöfolksförbundet S. Lundgren samt såsom ex
perter ombudsmannen i nämnda förbund J . Svensson och redaktören Sven Back
lund. 
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Arbetstid och bemanning: ombord. Rapporten angående arbetstids- och beman
ningsfrågan ger en objektiv sammanfattning av diskussionen inom den kommitté, 
som handlade dessa ärenden och vilken var sammansatt av konferensens samtliga 
medlemmar. 

Sjöfolkets representanter gåvo under diskussionen uttryck för behovet av en in
ternationell reglering av arbetstid och bemanning med hänsyn till rättvisa, huma
nitet, säkerhet och internationell konkurrens. Regleringen av arbetstiden i land 
hade såväl nationellt som internationellt gjort stora framsteg under de sista sexton 
åren. 48-timmarsveckan, beslutad av Washingtonkonferensen 1919, tillämpades 
numera inom nästan hela industrien, inbegripet landtransport, och för närvarande 
förbereddes t. o. m. en 40-timmarsvecka. Denna utveckling hade gått sjömännen 
fullständigt förbi under de 15 år, de väntat på en internationell reglering, och 
de hoppades nu at t framgångens stund äntligen voie för handen. I vissa länder 
hade sjömännens arbetsförhållanden alls icke förbättrats, och under de senaste 
årens ekonomiska kris framträdde en tendens till såväl kvantitativ som kvalitativ 
underbemanning, utgörande en fara för såväl fartygsbesättningarna som för den 
stora allmänheten. Kraven på en internationell reglering voro grundade på allmän
mänskliga synpunkter och kunde icke få bestämmas uteslutande av ekonomiska 
bevekelsegrunder. 

Regleringen av bemanningen, som i första hand vore en sjöfartssäkerhetsfråga 
men dessutom en gärd av rättvisa för sjömännen och ett allmänt intresse, berodde 
icke helt och hållet på ekonomiska och finansiella hänsyn, ett förhållande som 
alltid hävdats i samband med motståndet mot varje socialt reformarbete. Om man 
ville göra gällande, at t lönespörsmålet vore beroende av arbetstids- och beman
ningsproblemen, bleve sjömännens svar, at t i vissa länder, där hög lönestandard 
vore rådande, härskade icke dess mindre en hög standard beträffande arbetstid och 
bemanning. I syfte at t undvika internationell konkurrens på sjömännens bekost
nad vore det önskvärt, at t en dylik hög standard infördes även i andra länder, vil
ket endast kunde uppnås genom en internationell reglering. Det vore för övrigt 
lämpligt at t just nu utarbeta en internationell överenskommelse, enär det vore 
sannolikt, at t under de närmaste åren ett stort antal nya fartyg komme att byggas, 
varvid det vore önskvärt, att dessa fartyg redan från början inrättades för en 
ökad besättningsstyrka. Representanten för de indiska sjömännen framhöll dess
utom med skärpa, at t då så många indiska sjömän voro anställda å främmande 
fartyg, kunde deras skyddande endast säkerställas genom internationella åtgärder. 

Bland skeppsredarna erinrade den brittiske representanten därom, at t brittiska 
redare voro emot en internationell reglering av arbetstid och bemanning annat 
än i samband med lönereglering. Internationella arbetsorganisationens grund
syfte vore at t minska den internationella konkurrens, som uppstode på grund 
av oskäliga arbetsförhållanden. Varje reducering av arbetstiden och varje ök
ning av bemanningen kunde nationellt sett mötas genom en lönereduktion. Dess
utom skulle varje ökning av bemanning och övertid medföra en motsvarande ök
ning av den skillnad i arbetskostnaderna, som för närvarande är utmärkande för 
olika länder. Man skulle med andra ord snarare åstadkomma en ökning än en 
minskning i den internationella konkurrensen och på så sätt omintetgöra inter
nationella arbetsorganisationens primära syfte. Då det emellertid för närvarande 
vore praktiskt outförbart a t t genomföra en internationell lönereglering, syntes 
den enda utvägen vara at t reglera arbetstid och bemanning genom nationella åt
gärder, därvid regleringsmetoderna kunde lämpas efter varje lands säregna för
hållanden, antingen genom lagstiftning eller, som de brittiska skeppsredarna före-
drogo, genom kollektivavtal. Detta innebure naturl igtvis icke, att de brittiska 
skeppsredarna motsatte sig internationella konventioner på alla områden. I själva 
verket hade de röstat t i l l förmån för sex av de åtta sjöfartskonventioner, som hit
tills antagits. Då de brittiska skeppsredarna sålunda icke ansågo at t arbetstid 
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ocii bemanning kunde bli föremal for internationell reglering annat än i samband 
med en lönereglering, komme de icke att i fortsättningen taga någon aktiv del i 
diskussionerna annat än i samband med de ekonomiska synpunkter, som bleve en 
följd av kortare arbetstid eller ökad bemanning. 

Andra skeppsredare gjorde sig till förespråkare för kollektivavtal och fram-
liöllo de ekonomiska och finansiella svårigheter, under vilka sjöfartsnäringen haft 
a t t arbeta under de senaste åren, ett förhållande som gjorde det vanskligt att ge
nomföra de av sjöfolksrepresentanterna fordrade reformerna. Visserligen existe
rade en avsevärd olikhet mellan arbetsförhållandena i olika länder, men avsikten 
med varje internationell reglering skulle väl snarare vara att höja de efterblivna 
länderna till de mera framskridnas standard än att lägga en ännu tyngre börda 
på de sistnämnda. Andra redare åter uttryckte sin beredvillighet att under
handla på grundval av de punkter, som förelagts kommittén, men ansågo, at t den 
lagstiftning, de arbetsavtal och den praxis, som tillämpades i deras egna länder, 
utgjorde den yttersta gräns, till vilken man kunde gå ifråga om internationell 
reglering. I varje fall kunde arbetstiden ombord icke regleras efter samma linjer 
som arbetstiden i land (t. ex. med hänsyn till veckovilan), varjämte sjöfartsnärin
gens säregna förhållanden måste tagas i betraktande. De franska skeppsredarnas 
representant antydde, a t t han skulle vilja medverka till utarbetandet av en inter
nationell konvention rörande arbetstiden. En sådan vore nämligen det enda med
let att uppnå likställighet mellan de olika länderna. 

Majoriteten av regeringsrepresentanterna syntes vara av den uppfattningen, att 
<let nu vore tid på att söka uppnå en internationell överenskommelse, vartill de nu 
rådande förhållandena dessutom voro lämpliga. Den spanske regeringsrepresen
tanten understödde sjömännens önskan om en sådan överenskommelse grundad på 
säkerhet och sociala hänsyn i syfte at t utjämna konkurrensen mellan de sjöfaran
de nationerna. Han framhöll, att de flesta säkerhetsfrågor på sjöfartens område 
redan varit föremål för internationell reglering och ansåg, at t med arbetstid och 
bemanning borde förfaras på samma sätt. 

Den franske regeringsrepresentanten framhöll med eftertryck, att en begräns
ning av arbetstiden ombord och en reglering av bemanningen vore ägnade att lindra 
<len arbetslöshet bland sjömän, som förorsakats av den tekniska utvecklingen i 
samband med konstruktionen och driften av fartyg, t. ex. genom ett ökat använ
dande av brännolja på kolets bekostnad, större hastighet hos moderna fartyg och 
•en tilltagande tendens at t bygga större fartyg. Dessutom kunde man anse att 
sjöfarten, om ock långsamt, återhämtade sig från den ekonomiska krisen. Om 
skeppsredarna vidare fortsatte att organisera sig (som t. ex. redan ägt rum i fråga 
om tanksjöfarten) för at t åstadkomma en ekonomisk förbättring av sin affärsrö
relse, borde det icke ligga utom deras förmåga att internationellt organisera ar
betsförhållandena för de ombord anställda. 

Ingen röstning förekom inom kommittén. Denna förklarar i sin rapport att 
sammanfattningen av och protokollen över förhandlingarna äro tillräckliga att 
tjäna både internationella arbetsbyrån och de olika regeringarna till ledning vid 
ställningstagandet till de olika punkterna. 

F r å n ovannämnda sammanfattning och protokoll är det möjligt at t draga vissa 
slutsatser rörande do viktigaste punkter, som arbetsbyrån synes böra taga i be
traktande vid utarbetande av sina förslag. 

Dessa punkter äro följande: 
1) Antal befäl och manskap, som skall föras â däck. 
2) Antal befäl och manskap, som skall föras i maskin och eldrum. 
3) Antal kökspersonal. 
4) Antal radiotelegrafister. 
5) Kvalifikationer för däcks- och maskinmanskap. 
6) Begränsning av antalet jungmän (boys), lärlingar etc. 

3—355172. Soc. Afedd. 193P. 
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7) Användande av en och. samma person för mera än en befattning ombord. 
8) Antal vakter för befäl och radiotelegrafister. 
9) Antal vakter för däcksmanskap. 

10) Antal vakter för maskinmanskap. 
11) Arbetstid per dag och/eller vecka för däcksbefäl, radiotelegrafister och däcks

manskap: till sjöss, i hamn samt å ankomst- och avgångsdagar. 
12) Arbetstid per dag och/eller vecka för maskinbefäl och maskinmanskap : till 

sjöss, i hamn samt å ankomst- och avgångsdagar. 
13) Arbetstid per dag och/eller vecka för köks- och expeditionspersonal: till 

sjöss, i hamn samt å ankomst- och avgångsdagar. 
14) Definition av »arbetstid». 
15) Allmänna arbetsförhållanden ombord, såsom kollämpning till sjöss m. m. 
16) Anställande av läkare ombord å fartyg över en viss storlek och med hänsyn till 

resans längd. 
17) Veckovila eller ersättning därför. 
18) Förbud mot at t använda unga personer till nattarbete. 
19) Sammanstämmande föreskrifter angående löner, bostadsförhållanden, spisord

ningar och andra anställningsförhållanden. 
20) Åtgärder, som böra vidtagas för at t säkerställa tillämpningen av reglerna 

angående arbetstid och bemanning. 
21) Paritet iska kommittéer (nationella eller internationella) i syfte at t handlägga 

ärenden, vilka kunna uppstå i samband med til lämpningen av de internatio
nella reglerna. 

22) Allmänna och särskilda undantag. 
Rapporten slutar med följande ut talande: Det synes vidare framgå, at t diskus

sionen varit av en utomordentligt stor nytta samt at t många av de synpunkter, 
vilka framförts av representanter för alla tre grupperna, innehålla vissa allmänna 
grundvillkor, som utvisa at t en förståelse för arbetstids- och bemanningsfrågornas 
reglering börjat framträda. 

Semester för sjömän. Frågan om semester för sjömän diskuterades likaledes 
av en särskild kommitté, som tog under övervägande alla de punkter, vilka an-
sågos nödvändiga i och för en internationell reglering av ämnet i fråga. 

Skeppsredarnas representanter förklarade, att ett införande av semester vore 
oförenligt med grundbetingelserna i sjömännens anställningsavtal, som i allmänhet 
gällde för resa eller bestämd tid. De ansågo det dessutom vara ologiskt att söka 
reglera denna fråga internationellt, så länge lönefrågan ej var internationellt regle
rad. Hela semesterproblemet torde kunna reduceras till att vara en lönefråga. Den 
omständigheten, att semesterbestämmelser redan tillämpades i ett flertal länder, 
finge ej tagas till intäkt för att skeppsredarna i alla dessa länder vore för sådana 
bestämmelser. De föredrogo, at t frågan reglerades genom nationella kollektiv
avtal. 

Det hävdades dessutom att ett allmänt införande av semesterbestämmelser skulle 
komma att ytterligare skärpa olikheten mellan de bördor, som rederiföretagen finge 
bära i länder med höga hyror, jämfört med dem som måste bäras i länder med 
lägre hyror. 

F rån sjömännens sida framhölls, att det förhållande at t semesterbestämmelser 
tillämpades i bortåt 75 procent av de europeiska länderna, antingen för såväl be
fäl som manskap eller för endast befäl, visade att en internationell reglering av 
problemet i fråga var varken ologisk eller outförbar. Ej heller hade den omstän
digheten att höga hyror tillämpades i vissa länder förhindrat just dessa länder 
från att samtidigt reglera semesterfrågan. 

Det hävdades dessutom, att humanitära synpunkter samt uppfattningen om so
cial rättvisa redan för länge sedan borde ha skapat denna reform. Det fram-
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ginge vidare av existerande lag ock praxis i fråga om semester för sjömän, att 
säregenheten hos sjömännens anställningsavtal icke utgjorde något hinder för att 
tillämpa semesterbestämmelser även för sjömännen. 

Den omständighet, att det inom sjömanskretsar icke givits uttryck för något 
livligare missnöje i samband med denna fråga, finge icke förstås så, at t densamma 
icke vore av stor betydelse för sjömännen. Den internationella arbetsorganisatio
nens uppgift vore säkerligen att förhindra nationella stridigheter, vilka kunde 
tänkas utbryta om frågan icke reglerades i Geneve. 

Vissa regeringsrepresentanter uttalade sig till förmån för en internationell reg
lering, dock med förbehåll för vissa undantag. 

Kommittén utgick ifrån, a t t diskussionen av semesterfrågan i likhet med de 
diskussioner som ägt rum i samband med arbetstids- och bemanningsfrågorna 
skulle anses utgöra första behandlingen av dessa problem. Som en följd härav 
skulle diskussionerna vid den internationella arbetskonferensens sammanträde år 
1936 anses såsom den andra och slutliga behandlingen av dessa frågor. 

Det svenska regeringsombudet framhöll redan vid den principdebatt, som ägde 
rum under konferensens första skede, att de båda huvudfrågorna — arbetstiden 
och bemanningen — borde, åtminstone till en början, diskuteras var för «ig och 
att härvid, utgående från arbetstiden, huvudsakligen sociala synpunkter borde vid 
behandlingen vara vägledande för den förstnämnda oeh sjöfartssäkerhetssynpunk
ter för den sistnämnda av dessa frågor. De motiv, vilka anfördes härför, stodo 
i full överensstämmelse med den redogörelse i samband med bemanningsfrågans 
utredning, som återfinnes i Kungl. Maj :ts proposition nr 240 till 1934 års riks
dag angående förslag till ny sjöarbetstidslag. Detta procedurförfarande stöddes 
redan från början av de danska och finska regeringsrepresentanterna samt senare 
under konferensförhandlingarna jämväl av andra regeringsombud, men kommitténs 
majoritet ansåg att ett dylikt särskiljande av frågorna, vilka ägde så många gemen
samma beröringspunkter,' icke vore önskvärt. 

Den internationella arbetslagstiftningens framsteg under 1935. 

Den 1 januari 1935 hade inregistrerats 636 ratifikationer av internationella arbets-
konventioner (häri ej inräknat den s. k. Bernkonventionen angående vit fosfor, 
vilken hittills ratificerats av 31 stater). Vid årsskiftet 1935—1936 hade antalet 
stigit till 679 — därav 11 s. k. villkorliga — och antalet ratifikationer ökades sålunda 
under det gångna året med 43 (mot 58 nästföregående år). 

För att belysa ratifikationsarbetets fortskridande meddelas här några jämförande 
uppgifter om antalet verkställda, beslutade eller föreslagna ratifikationer vid slutet av 
de nio senaste åren : 

En närmare överblick av ratifikationsarbetets fortgång i olika stater lämnas i ta
bellen å sid. 36—37. 
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Ratifikationsarbetets fortgång 
(R betyder, att ratifikation verkställts. — V = villkorlig ratifikation. — 

1 Bernkouventionon ratificerad redan före 19L9 års arbetekonferens. — 4 Upphävd på grund av rati-
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intill 1936 ärg början. 
b = beslut föreligger om ratifikation. — f = förslag föreligger om ratifikation.) 

iikation av annan konvention. 
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Kortare meddelanden. 

— Arbetslön — 

Lönestatistisk årsbok för Sverige 1934. En ny årgång av Lönestatistisk årsbok har 
i slutet av december månad 1935 utkommit från trycket . Årsboken, som innehåller den 
definitiva redogörelsen för arbetslönerna år 1934 inom Sveriges jordbruk och skogsbruk 
m. m. samt för löneförhållandena under samma år inom industri och hantverk, handel och 
transportväsen, allmän t jänst m. m., ansluter sig i fråga om uppställning och innehåll i 
a l l t väsentligt till föregående årgång. 

Prel iminära siffror rörande löneförhållandena inom jordbruket och inom industrien m. m. 
år 1934 ha t idigare publicerats i denna t idskrift (årg. 1935, sid. 73 o. f. samt 372 o. f.). 

— Arbetsmarknad och arbetslöshet — 

De erkända arbetslöshetskassorna. En av t rä indust r iarbetarna bildad arbetslöshets
kassa har den 19 december 1935 av socialstyrelsen antagi ts till erkänd arbetslöshetskassa 
fr. o. m. den 1 januar i 1930. Kassan, som har si t t säte i Stockholm, beräknas komma a t t 
omfatta omkring 17 000 medlemmar. 

Statens arbetslöshetskommissions verksamhet under november 1935. Antalet till kommia-
sionon rapporterade h j ä l p s ö k a n d e a r b e t s l ö s a uppgick vid slutet av november till 54 167. Under 
de 12 närmast föregående månaderna har motsvarande antal hjälpsökande varit följande: 

Vid slutet av d e c e m b e r månad 1935 uppgick antalet hjälpsökande arbetslösa enligt föreliggande 
preliminära uppgifter till omkring 58 000. Under december har sålunda antalet hjälpsökande ökats 
med c:a 7'1 % 

Yrkesfördelningen och ökningen (resp. minskningen) under november 1935 framgå av nedan
stående sammandrag: 
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Ur geografisk synpunkt fördelade sig de rapporterade hjälpsökande arbetslösa samt antalet hjälpta 
p l följande sätt: 

Fördelningen pä olika hjälpåtgärder beträffande de arbetslösa, som under månaden i en eller 
annan torm erhållit hjälp av stat eller kommun, framgår av följande tablå: 

Statens brut toutgif ter för arbetslöshetens bekämpande uppgingo under november till 4'4 mil
joner kronor och under årets elva första månader till 65'0 miljoner kronor. 

1 Antalet vid de statliga reservarbetena sysselsatta är enligt arbetsplatsernas styrkebeaked 
13 876. Häri ingår ett antal specialarbetare, vilka icke av vederbörande lokala arbetslöshetsorgan 
hänvisats till statligt reservarbete. 
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— Socialförsäkring — 
Pensionsförsäkringen år 1934. Till belysning av den allmänna pensionsförsäkringens utveck

ling kunna meddelas följande uppgifter ur penaionsstyrelsens nu föreliggande berättelse för år 
1934, sammanställda med motsvarande siffror för närmast föregående år. 

1 Preliminära siffror. — " Utan hänsyn till vad kommunerna sedan äterbekommit av de för
säkrade. — 3 Häri äro iuräkDade ansökningar om återbetalning av erlagda pensionsavgifter enligt 32 § 
pensionsförsäkringslagen. — 4 Här inräknas även ansökningar om nybeviljande av pensionstillägg 
till personer, som förut åtnjutit enbart avgiftspension. — 6 Härav erlägga landsting och kommuner 
l/t samt staten övriga '/«• 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling under december 1935. 

Översikt av verksamheten vid de särskilda anstalterna. 

Översikt av verksamheten för huvudgrupper av arbete. 

Utanför resp. lånsfbrmedlingsanstalters rapporteringsområden tillsattes under 
månaden 957 platser, varav 794 manliga och 1H3 kvinnliga; motsvarande 
tal under samma månad föregående år voro resp. 1141, 924 och 217 samt 
under nästlidna månad resp. 1 748, 1 441 och 307. 
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under december månad 1935. 43 
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UNDER DECEMBER MÅNAD 1935 (forts.). 45 



46 SOCIALA MEDDELANDEN 1 9 3 6 , NR 1 

Arbetslösheten inom arbetarorganisationerna 
den 30 november 1935. 

Antalet arbetslöshetsveclcor (d. v. s. pä grund av arbetslöshet fristämplade 
veckor) har under november månad uppgivits till inalles 362 203, vilket i genom
snitt motsvarar 4-7 veckor per varje å månadens sista dag arbetslös medlem. 
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Arbetsmarknad och arbetslöshet i utlandet. 

1 Reviderade siffror. — s Ofullständiga siffror. 
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Levnadskostnader under fjärde kvartalet 1935. 

Prisstatistik och indexberäkningar. 

På grundval av från 49 ombudsorter inhämtade prisuppgifter har social
styrelsen verkställt beräkningar rörande levnadskostnadernas förskjutningar 
sedan kvartalsskiftet september—oktober 1935 och därpå grundade indexbe
räkningar. 

I indexberäkningen ingående huvudposter. 

Livsmedel, bränsle och lyse. De prisuppgifter, som beträffande livsmedel, 
bränsle och lysc användas vid indexberäkningen, avse samtliga kvartalets 
sista månad. För l i v s m e d e l insamlas uppgifter varje vecka å färskvaror 
(smör, ägg, kött, fläsk och fisk), varefter medeltal tagas för samtliga veckor 
under månaden; övriga varor noteras en gång i månaden, omkring den 15. Vid 
sistnämnda tidpunkt inhämtas jämväl noteringar å b r ä n s l e - och 1 y s e-
a r t i k l a r . Under hänvisning till sammandragstabellen för livsmedelspri
serna (sid. 58—-59) och tabellerna över kreaturs-, kött- och fiskpriser i vissa 
större städer (sid. 57 och 64) må följande anföras rörande de under kvartalet 
iakttagna prisväxlingarna å de särskilda varuslagen. 

Medelpriset å mjölk, som i september undergick höjning från 21 till 22 öre 
per liter för oskummad vara, har varit oförändrat under det nu gångna kvar
talet, och priset å separerad vara är likaledes detsamma som vid förra kvartals
skiftet, 7 öre per liter. Å en del ombudsorter ha emellertid höjningar skett 
även under den senaste kvartalsperioden. Oskummad mjölk har sålunda sti
git i pris i Jönköping, Borås och Karlstad med 1 öre per liter samt i Växjö 
och Tidaholm med 2 öre, varemot sänkning skett i Malmberget med 2 öre. Sist
nämnda ombudsort uppvisar fortfarande det högsta noterade priset, 26 öre 
per liter. Smör priserna, som under förra kvartalet visade nedgång till följd 
av partiprisets sänkning, ha under fjärde kvartalet icke undergått några nämn
värda förändringar. 

Däremot ha ostpriserna stigit rätt kraftigt, särskilt i parti. Sveriges all
männa lantbrukssällskaps partinotcring för helfet västgötaost med c:a fyra må
naders lagring utgjorde i december T55 kr. per kg mot T25 i september. Upp
gången i detaljpriserna har som vanligt i fråga om ost gått långsammare, 
och prissättningen är för närvarande mycket olika å skilda orter. De högsta 
noteringarna å helfet ost med intill fyra månaders lagring uppvisa Västervik, 
Norrköping och Visby med resp. 2-20, 211 och 2-09 kr. per kg, de lägsta Kri
stianstad och Landskrona med resp. 170 och 172 kr. Medelpriset för samtliga 
ombudsorter var i december 191 kr. per kg för helfet och 1-40 kr. för halvfet vara 
mot resp. 17G och 1-28 kr. i september samt 171 och 1-28 kr. ett år tidigare. 
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Färska agg ha undergått den tör årstiden vanliga prisutvecklingen. Lant
brukssällskapets partinotering, som vid förra kvartalsskiftet stod i l-26 kr. per 
kg (1 tjog = 1-2 kg) , steg till 174 kr. i slutet av oktober men sjönk i december 
till 154 kr. Medelpriserna utgjorde i detaljhandeln under resp. kvartalsmåna
der 2-38, 2-64 och 2-46 kr. per tjog mot 1&9 kr. i sistlidne september och 238 kr. 
i december 1934. 

Potatispriserna ha sjunkit med i medeltal 2 öre per 5 liter sedan förra kvar
talet. Medelpriset för december utgjorde 44 öre mot 38 öre ett år tidigare. 
Gula ärter utvisa ingen nämnvärd prisförändring sedan september men ligga 
för närvarande nära 15 % under prisnivån för ett år sedan. Bruna bönor, 
som ytterligare stigit något i pris, äro däremot c:a 15 % dyrare än i fjol. Havre
gryn och risgryn förete en helt obetydlig stegringstendens under det gångna 
året. 

Mjölnoteringarna utvisa varken i parti eller detalj några nämnvärda föränd
ringar under kvartalet. I stort sett torde detta kunna sägas även om bröd
priserna, om ock en svag stegringstendens för vissa brödsorter kan för
märkas. Av större intresse är att iakttaga prisfördyringen å mjöl och bröd 
sedan förkrigstiden. Under det att sammalet rågmjöl är endast c:a 15 % samt 
vetemjöl och rågsiktmjöl c.-a 25 % dyrare än 1914, utgör ökningen för grovt 
spisbröd och mjukt vetebröd, bakat med mjölk, c:a 45 %, för sötlimpa och 
grovbröd (surlimpa, ankarstock) c:a 50 %, mjukt vetebröd, bakat med vatten, 
c:a 65 % samt för skorpor c:a 75 °/«. Prisfördyringen å bröd utgör sålunda 
under sagda tid i genomsnitt c:a 55 % mot c:a 20 % för mjöl. 

De under den gångna kvartalsperioden, ävensom under året i sin helhet in
träffade prisfluktuationerna å slaktdjur samt å kött och fläsk framgå av föl
jande sammanställning, varvid emellertid direkta jämförelser mellan parti
priserna och detaljhandelspriserna böra göras endast med beaktande av att 
dessa senare gälla vissa särskilda köttkvaliteter. 

Som synes ha de under kvartalet inträffade prisförskjutningarna i stort sett 
icke haft större betydelse, varemot prisnivån under loppet av det gångna året 
utmärkes av en genomgående och delvis väsentlig uppgång. Denna uppgång 
har kraftigast berört priserna å slaktdjur samt å kött och fläsk i parti. Inom 
detaljhandeln har stegringen i allmänhet varit väsentligt mindre. Fläskprisets 
uppgång torde dock få anses ganska kraftig även i minut. 

Färsk fisk utvisar under kvartalet en del mindre förskjutningar i övervä
gande nedåtgående riktning, varemot salt sill ytterligare fördyrats till följd 
av höstens dåliga fångster; medelpriset härå i december utgjorde 87 öre per 
kg mot 72 öre vid förra kvartalsskiftet och 47 öre ett år tidigare. 

4—355/72. Soc. Medd. 193fi. 
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Livsmedelskostnadernas (inkl. bränsle och lyse) förändringar 1931—december 1935. 
Indextal (1931 = 100). 

Kaffepriserna ha i stort sett icke undergått någon förändring inom detalj
handeln sedan förra kvartalsskiftet, och medelpriset å rostad santosblandning 
kvarstår oförändrat vid 2-87 kr. per kg. E t t år tidigare stod medelnoteringen 
i 302 kr. 

Priserna å frukt och grönsaker ha undergått en del förskjutningar i väx
lande riktning, delvis av säsongartad natur. Äpplen ha sålunda stigit i pris 
med i medeltal 27 öre per kg och apelsiner ha sjunkit med i genomsnitt 14 öre 
per dussin. Vidare ha bananer undergått prissänkning med i medeltal 30 öre 
per kg och katrinplommon med 9 öre. Decemberpriserna å äpplen och apel
siner ligga i genomsnitt 6 % över fjolårets prisnivå, under det att bananer och 
katrinplommon äro c:a 10 % billigare än för ett år sedan. 

Vad slutligen bränsle och lyse beträffar, ha de under kvartalet inträffade 
prisförändringarna varit av mindre betydelse, och indextalet för denna post 
kvarstår, liksom ett kvartal tidigare, vid 138 mot 137 vid förra årsskiftet. 

Sammanfattning av livsmedelsprisernas förändringar. Till belysande av de 
allmänna förändringar, som med avseende å livsmedelspriserna (inberäknat 
bränsle och lyse) ägt rum i detaljhandeln från och med 1931 till och med de
cember 1935, meddelas i tabellen här ovan en serie »vägda» indextal, vilka ut
arbetats med användande av samma kvantitetstal för de särskilda varuslagen 
som vid uträknandet av levnadskostnadsindex. Beträffande prisutvecklingen 
för tiden före 1931 hänvisas till Soc. Medd. årg. 1932, sid. 72 samt efterföljande 
serie av indextal för livsmedel, bränsle och lyse, som beräknats på liknande 
sätt som indextalen för samtliga levnadskostnader. 

1 Beträffande grupperingen av de olika varuslagcn hänvisas till Soc. Medd. årg. 1932, sid. 32G. 
Livsmedelsposten har kompletterats pä sätt som angivits i samma arg. sid. 320. 
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Jämför man indextalen för de olika varugrupperna under fjärde kvartalet 
med 1931 års prisnivå, befinnes det, att bränsle och lyse sjunkit med 10 en
heter, rotsaker och frukt med 8 samt mjöl och bröd med resp. 3 och 5 en
heter. Kött visar däremot uppgång med 11 enheter, specerier och maltdrycker 
med resp. 6 och 4 enheter samt mejeriprodukter och ägg, ävensom fisk med 1 
enhet. Den kraftiga prisstegringen å kött, som inträffat under det senare halv
året, torde till stor del bero på de prisreglerande åtgärderna från statens sida, 
vilka jämväl torde ha bidragit till den stigande tendensen för mejeriprodukter 
och ägg. 

Bostads och skatteposterna ha vid detta tillfälle icke blivit föremål för om
räkning. 

Beklädnad. Uppgifterna avse de priser, som gällde omkring den 15 i kvar
talets sista månad. I fråga om insamlingsförfarandet hänvisas till Soc. Medd. 
årg. 1920, sid. 549 och årg. 1922, sid. 155 samt årg. 1932, sid. 321. 

Den nu slutförda undersökningen visar, att prisnivån inom detaljhandeln 
stigit något sedan förra kvartalsskiftet, huvudsakligen beroende på höjda pri
ser å skodon. Det särskilda indextalet för beklädnadsposten steg sålunda från 
167 till 168, vilket utvisar samma prisnivå som vid förra årsskiftet. 

Örriga utgifter. Beräkningarna grunda sig på dels priser omkring den 15 
i kvartalets sista månad, dels taxor såvitt möjligt fr. o. m. kvartalsskiftet. 
Den nu avslutade undersökningen visar, att den genomsnittliga prisnivån icke 
undergått någon förändring sedan förra kvartalet, och indextalet för hela ut
giftsposten kvarstår därför vid 173 mot 174 för ett år sedan. Till nedgången 
under året ha bland annat bidragit något billigare priser å inventarier, tvätt 
och järnvägsbiljetter ävensom Yågre räntesatser. 

Sammanfattning. Levnadskostnadsindex. 

Under det att de å sid. 50 angivna indextalen, vilka framräknas månat-
ligen, endast gälla de förändringar, som drabbat priserna å l i v s m e d e l , 
b r ä n s l e och l y s e , avser socialstyrelsens vid varje kvartalsskifte med
delade l e v n a d s k o s t n a d s i n d e x förutom nyssnämnda poster jämväl 
kostnaderna för bostad, beklädnad, skatter och »övriga utgifter» samt åsyftar 
närmast att belysa förhållandena inom städer och stadsliknande samhällen. 

Den nu senast utförda beräkningen rörande levnadskostnadernas förskjut
ningar avser prisläget omkring den 1 januari 1936 och hänför sig närmast till 
förhållandena inom arbetar- och lägre tjänstemannafamiljer samt därmed jäm
ställda samhällsklasser med en utgiftsstat före kriget av cirka 2 000 kr. och 
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Socialstyrelsens levnadskostnadsindex 1914—1936. 

1931 av omkring 3 500 kr. Beträffande tillvägagångssättet vid framräknan-
det av denna indexserie hänvisas till Soc. Medd. årg. 1932, sid. 318. 

Resultatet av indexräkningen redovisas i ovanstående tabell. 
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Utgår man till en början från medelprisnivån år 1931 = 100, finner man, 
att jämförelsetalet vid senaste kvartalsskifte kvarstår vid 99. Anknytes vidare 
denna serie till indexberäkningarna med utgångspunkt från juli 1914, befin-
nes, att indextalet stigit sedan förra kvartalsskiftet med en enhet från 157 till 
158. Av de i beräkningarna ingående sex huvudposterna ha emellertid 
denna gång endast livsmedel och beklädnad stigit med vardera 1 enhet, var
emot övriga poster kvarstå oförändrade. 

En jämförelse mellan pa.rti- och minutprisernas utveckling lämnas i efterföl
jande tabell. 

Indextal för levnadskostnader och partipriser i Sverige. 

Riksbankens konsumtionspvisindex. 

Prisutvecklingen under det förflutna året för de olika konsumtionsgrupper, 
som ingå i riksbankens konsumtionsprisindex, framgår av tabellen å sid. 55, 
som utgör en fortsättning av förut publicerade liknande tabeller (se Soc. Medd. 
årg. 1934, sid. 65 och sid. 498, och 1935, sid. 50). 

Då det är av intresse att jämföra konsumtionsprisnivåns förändring under 
det gångna året med utvecklingen under närmast föregående år, har nedan 
gjorts en sammanställning av generalindextalets årliga förändringar: 
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De indirekta skatter, vilkas prishöjande effekt här beräknats, avse nästan 
uteslutande skatterna å sprit- och maltdrycker, viner och tobak. Margarin-
accisen liksom de övriga åtgärder, vilka ingå i stödåtgärderna för jordbruket, 
ha ej medtagits. Dessa senare åtgärder kunde fram till juni 1934 beräknas 
ha höjt generalindextalet med cirka 2 %; under den därpå följande tiden kan 
deras effekt kanske anslås till 1-5 %, varför totaleffekten skulle uppgå till 
cirka 3-5 %, räknat från början av år 1932 till innevarande tid. Med hänsyn till 
att dessa åtgärder varit av en annan karaktär och haft ett annat syftemål än 
de vanliga indirekta konsumtionsskatterna, synes det vara lämpligt att hålla 
isär deras inverkan på den allmänna prisnivån. 

Vad som frapperar i denna översikt är, att prisnivån föll så kraftigt under 
år 1933, trots att mjölkregleringen redan under detta år trätt i kraft och ver
kat i prishöjande riktning. Botten nåddes under slutet av år 1933, alltså tre 
kvartal efter omslaget i partiprisutvecklingen. Det prisfall, som ägde rum 
under år 1933, har sedan kompenserats av prisstegringarna under 1934 och 
1935, så att prisnivån nu ligger på ungefär samma höjd som vid slutet av år 
1932, om de indirekta skatternas prishöjande effekt frånräknas. 

Generalindextalets höjning under år 1934 beror dels på mjölkregleringen, 
dels på den prisstegring för kött (14 %) och fläsk (10 %), som då pågick, sedan 
årets början, vartill kommer en höjning av textilpriserna. För den procentuellt 
lika stora höjningen under år 1935 spelar mjölkregleringen ej någon roll; den 
fortsatta prisstegringen för kött (17 %) och fläsk (30 "/») blir nu av större be
tydelse, vartill komma nya prishöjningar för gruppen ägg och fisk (i genom
snitt cirka 16 %) och gruppen potatis, mjöl och bröd (9 %), bränsle och lyse 
(2%). 

Av det ovan anförda framgår, att prishöjningen under år 1935 varit nästan 
helt lokaliserad till grupperna födoämnen samt bränsle och lyse. De övriga 
grupperna ha tvärtom visat en tämligen genomgående prissänkning. 

Under 1935 års första kvartal visade priserna inom detaljhandeln en påfallan
de stabilitet. Generalindextalet i riksbankens konsumtionsprisindex förblev 
hela tiden 1000 (sept. 1931 = 100). Under april började emellertid de stat
liga stödåtgärderna för vissa jordbruksprodukter att göra sig mera gällande: 
Fläskpriset blev föremål för en betydande höjning och samtidigt inträdde även 
en stegring av köttpriset. Trots dessa höjningar förblev generalindextalet dock 
oförändrat i ÎOO'O under april, beroende på att äggpriset just då nådde botten-
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läget för året samt att det av socialstyrelsen under denna månad publicerade 
indextalet for bostad visade en sänkning av 1-3 % i förhållande till föregående 
uppgift. 

Under andra och tredje kvartalet fortsatte oavbrutet prisstegringen för fläsk 
och kött. Oaktat smörpriset den 1 juli sänktes med 15 öre per kg. nådde gene-
ralindextalet under juli den högsta siffran (101-3) sedan sommaren 1932. Om 
man emellertid eliminerar den säsongmässiga stegringen av priset på trädgårds
produkter, som i fråga om här medräknade varuslag är kraftigast framträdande 
under denna månad, reduceras generalindextalet till 1007. 

Under sensommaren medförde den kraftiga sänkningen av priset på grön
saker en tillfällig nedgång av generalindextalet, som för september utvisade 
siffran 100-3. 

Årets sista kvartal medförde åter en höjning av generalindextalet, som vid 
årsskiftet 1935/36 steg till 101-0. Fläskpriset nådde visserligen sitt hög
sta läge redan under november månad och har därefter på grund av den till 
Sverige öppnade importen av fläsk visat en mindre reducering. Denna i för
ening med den alltsedan september förekommande prisnedgången på vissa ko
lonialvaror har icke helt förmått kompensera den sedan oktober pågående höj
ningen av priset på vissa mejerivaror och de till största delen av säsongen orsa
kade prishöjningarna på ägg och grönsaker. 

Bränsle och lyse har under så gott som hela året varit föremål för en sakta 
stigande prisrörelse, medan de återstående i indexen ingående grupperna, be
klädnad, inventarier och »övriga utgifter» på det hela taget rönt en utveckling 
i motsatt riktning med undantag av skodon, som under årets sista månader un
dergått en liten höjning — en följd av de under senare halvåret höjda läder
priserna. 
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Kreaturs- och köttpriser för Stockholm, Linköping, Norrköping, 
Malmö och Göteborg 1913 samt 1932—december 1935. 

1 För 1913 föreligga inga uppgifter frän Linköping och Norrköping. För vissa varuslag gaknas 
uppgifter tillfälligtvis eller under längre perioder för en eller flera av orterna. — 8 Fr. o. m. april 
1935 saknas noteringar för Stockholm. 



58 Livsmedelspriser (i öre) i 

1 Uppgifterna avse sidfläsk t. o. m. januari 1935. 
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61 olika orter i riket under december 1935. 



62 Livsmedelspriser (medelpris i öre) å 



63 olika orter i riket under december 1935. (Forts.) 
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Fiskpriser i Stockholm och Göteborg oktober 1934—december 1935. 
Partipriser (öre pr kg) för slaktad fisk ar ordinär storlek (där ej annat uppgives).1 

1 iSioc/r/joJms-noteringarna avse de priser, som av partihandlare i fisk betingats vid försäljning 
till minuthandlare i Stockholm. Ifrågavarande noteringar avse sålunda vara, som oftast passerat 
en ellor flera mellanhänder. De från Göteborg erhållna noteringarna åter avse de priser, som av 
flskeriidkarna erhållits vid flskhamnsauktionerna i Göteborgs stads fiskhamn, och äro sålunda att 
betrakta såsom förstahandspriser utan inräknande av några transport- eller distributionskostnader. 
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Arbetsmarknaden under januari månad 1936. 
Såsom i föregående häfte påpekats, har vid årets början den förändringen 

vidtagits vid beräkningen av relationstalet mellan arbetsansökningar och le
diga platser, at t man numera bortser från reservarbetsplatserna och endast 
medtager de platser, som stå till buds i den öppna arbetsmarknaden. Med an
ledning härav och för ernående av full jämförelse med föregående beräknings
tillfällen äro samtliga å nästföljande sida upptagna relationstal sedan 1926 
månad för månad omräknade. De sålunda erhållna talen äro självfallet högre 
än de förut publicerade men torde giva en mera tillförlitlig bild än dessa av 
den faktiska förändringen av arbetsmarknadsläget. 

Enligt den offentliga arbetsförmedlingens rapporter kommo i genomsnitt 
under januari 370 arbetsansökningar på 100 lediga platser, mot 442 under 
december. Det sammanlagda antalet lediga platser uppgick till 31 320 mot 
22 328 i december. I icke ringa grad ha väderleksförhållandena bidragit till 
de ökade arbetstillfällena, i det att på grund av inträffade snöfall arbetet i 
skogarna kommit i gång samt tillfällig sysselsättning med snöskottnings
arbete beretts åt diverse arbetskraft — enbart i Stockholm fingo 6 971 per
soner dylikt arbete under ett större eller mindre antal dagar. En jämförelse 
med åren 1935 och 1934, då januarisiffrorna voro 485 och 735, ger vid handen, 
att läget avsevärt förbättrats. Arbetslöshetskommissionens siffra för antalet 
hjälpsökande arbetslösa, som vid slutet av december belöpte sig till 57 965, 
steg under januari till c:a 62 000. Då fjolårets januarisiffra var 93 419, 
kommer även här en gynnsam utveckling till synes. Den av fackföreningarna 
rapporterade arbetslösheten utgjorde vid månadsskiftet december 1935/januari 
1936 21-3 % mot 14-9 % en månad tidigare och 237 % motsvarande tid i 
fjol. At t märka är, att under årets sista vecka tillfälliga permitteringar pläga 
förekomma inom vissa fack, och härigenom blir arbetslöshetsprocenten vid års
skiftet i regel relativt hög. 

Vid jordbruket var efterfrågan på arbetskraft ovanligt stor med hänsyn till 
årstiden. På en del håll ha redan uppgörelser träffats för den stundande 
säsongen, något som tyder på att arbetsmarknaden kommer att bli livlig. I 
södra delarna av landet kunde under månadens senare del ett flertal platser 
för såväl ladugårdsskötare som yngre drängar ej besättas i brist på sökande. 
Äldre drängar och daglönare hade däremot svårt att få anställning. Inom 
skogsbruket voro arbetsförhållandena gynnsammare än föregående månad, 
men avverkningarna ha, särskilt norrut, i hög grad hämmats genom de alltför 
ymniga snöfallen, i all synnerhet som snön mestadels fallit på ofrusen mark 
och transporterna härigenom försvårats. 

Inom gruppen industri och hantverk noterades för flertalet yrkesgrenar en 
viss förbättring av relationstalen i jämförelse med såväl föregående månad 
som motsvarande tid förra året. Mekaniska verkstadsindustrien visade någon 
ökning i efterfrågan på yrkesarbetare, synbarligen i samband med de slutförda 
avtalsförhandlingarna. Ansökningssiffrorna inom byggnadsverksamheten hade 
visserligen stigit, men då ökningen i platstillgången var förhållandevis större, 
blev resultatet en gynnsammare relation. Även trävaru- och pappersindustri-
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erna syntes, åtminstone på vissa platser, ha kunnat bereda arbete i ökad ut
sträckning. 

Sjöfarten, som tack vare den blida väderleken i december obehindrat kunde 
uppehållas, har nu med vintersäsongens inbrott måst inskränkas, och en mängd 
uppläggningar förekommo, vilka hade till följd ökad arbetslöshet inom fler
talet specialgrupper. I Göteborg var dock arbetsmarknaden god för maskin
befäl, och brist rådde på yngre maskinister med l :a och 2:a klass examen. 
Sjömanshusen redovisade sammanlagt 3141 påmönstringar och 3 657 av-
mönstringar. Motsvarande siffror för januari 1935 voro 2 512 och 4 279. 

Inom de till handel och samfärdsel hänförliga yrkena ökades som vanligt 
efter årsskiftet sökandefrekvensen särskilt bland affärs- och lagerpersonalen, 
men även för transportarbetare medförde månaden en ej obetydlig försämring. 
Inom hotell- och restaurangfacket var läget i stort sett oförändrat. 

På den kvinnliga arbetsmarknaden ha sedan en tid tillbaka examinerade 
barnsköterskor och sjukbiträden rönt livlig efterfrågan. Tilltagande platstill
gång rapporterades för kunniga hembiträden, under det att tillfällig hjälp för 
rengöringsarbete erfordrades i långt mindre utsträckning än i december. 

Antalet ansökningar om arbete på 100 lediga platser vid de offentliga ar
betsförmedlingsanstalterna under januari 1936 samt under föregående måna
der och år framgår av följande sammanställning. 

Växlingarna på arbetsmarknaden under de senaste åren framgå även av 
efterföljande tablå, avseende antalet arbetslösa inom fackföreningarna i pro
cent av hela det redovisade medlemsantalet: 
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Arbetstillgången under fjärde kvartalet 1935 
enligt uppgifter från industriidkare m. fl. 

Följande översikt över arbetstillgàngen m. m. inom olika yrken och närings
grenar under fjärde kvartalet år 1935 är, liksom föregående redogörelser av 
samma slag, huvudsakligen grundad på uppgifter, som å särskilda frågeformu
lär inhämtats från arbetsgivare inom olika näringsgrenar. 

För fjärde kvartalet ha besvarade formulär inkommit från 2 389 arbets
givare med 318 918 arbetare inom industri och hantverk samt transportarbete, 
vartill kommer ett mindre antal uppgiftslämnare från jordbruk och andra 
näringsgrenar. En bearbetning av de inkomna svaren har givit vid handen, 
att arbetstillgàngen under fjärde kvartalet 1935, i j ä m f ö r e l s e m e d 
s a m m a k v a r t a l f ö r e g å e n d e å r , ansågs : 

såsom bättre av 715 arbetsgivare med 119 067 arbetare (37 %), 
såsom oförändrad av 1444 arbetsgivare med 173 456 arbetare (55 0/°), 
såsom sämre av 230 arbetsgivare med 26 395 arbetare (8 %). 
Av de redovisade arbetarna ha 71 % varit anställda hos arbetsgivare, vilka 

angivit arbetstillgàngen såsom mer än medelgod, medan 21 % haft medelgod 
och 8 % mindre än medelgod arbetstillgång. Motsvarande siffror närmast före
gående kvartal voro resp. 68, 23 och 9 samt för fjärde kvartalet 1934 resp. 64, 
25 och 11. 

Arbetstillgångens växlingar under senare år framgå av efterföljande tablå, 
i vilken mycket god arbetstillgång motsvarar poängsiffran 5 och siffrorna 
4, 3, 2 och 1 i tur och ordning beteckna god, medelgod, mindre god och dålig 
arbetstillgång. 

Den för det gångna kvartalet framräknade konjunktursiffran 3-76 är något 
förmånligare än motsvarande genomsnittstal för årets tredje kvartal (3-73). 
Uppgången är dock i och för sig obetydlig och ger knappast anledning till 
antagandet, att arbetstillgàngen nu skulle ha nämnvärt förbättrats, men med 
hänsyn till den säsongenliga tillbakagång, som vid denna tid alltid framträ
der inom vissa viktigare näringsgrenar och som i sin mån bidrager till att sänka 
konjunktursiffran, har man rätt att anse denna siffra som ett uttryck för att 
svenskt näringsliv alltfort arbetar under mycket goda förhållanden, även om 
oroligheterna ute i världen vållat viss osäkerhet på exportmarknaden. Arbets
lösheten har under året gått väsentligt tillbaka, och fackföreningarnas månat-
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liga arbetslöshetsstatistik visar för det tilländalupna kvartalet lägre siffror än 
fjolårets. 

På 100 lediga platser kommo å arbetsförmedlingskontoren i genomsnitt föl
jande antal ansökningar om arbete: 

Enligt den offentliga arbetsförmedlingens siffror var förhållandet mellan 
tillgång och efterfrågan på arbetskraft under redovisningskvartalet avsevärt 
bättre än under motsvarande period förra året. Förbättringen var mera fram
trädande inom jordbruk och skogshushållning än i fråga om de under »övriga 
näringsgrenar» hörande industriella yrkena, ehuru även här utvecklingen gått 
i gynnsam riktning. Platstillgången för årspersonal inom jordbruket var i år 
större än i fjol, och i betodlingsdistrikten var efterfrågan på tillfällig arbets
kraft livligare än vanligt, ehuru behovet i flertalet fall lätt kunde tillgodoses. 
Om man undantar det alltjämt aktuella kravet på kvinnlig ladugårdspersonal 
och yngre mjölkningsvilliga drängar, var jordbrukets arbetsmarknad mot slu
tet av kvartalet ganska tyst. På grund av det rådande blidvädret och från
varon av snö i större delen av landet kunde timmerdrivningarna ej komma or
dentligt i gång, vadan skogsarbetarna hade ganska små sysselsättningsmöj
ligheter. 

För ett tydligare åskådliggörande av konjunkturväxlingarna inom de olika 
industrigrenarna under senaste året ha i tabellen å sid. 76—77 angivits kon
junktursiffrorna för redogörelsekvartalet ävensom jämförelsetal för närmast 
föregående kvartal och för fjärde kvartalet år 1934. Sammanföras de i tabellen 
återgivna siffrorna för v i s s a s t ö r r e i n d u s t r i g r u p p e r , erhållas 
följande konjunktursiffror: 

Inom gruppen malmbrytning och metallindustri ha endast obetydliga för
skjutningar ägt rum, och den genomsnittliga konjunktursiffran kvarstod i det 
närmaste oförändrad från föregående kvartal. M a l m g r u v o r n a företedde 
nu en svag tillbakagång, men arbetstillgången var bättre än ett år tidigare 
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och kan i stort sett anses som medelgod. För m a l m f ö r ä d l i n g s v e r k e n 
rapporterades fortfarande god sysselsättning, och järnmarknaden visade ökad 
livaktighet. En viss avmattning förmärktes emellertid i exporten av tack
järn samt handelsfärdigt järn och stål, samtidigt som importen av ifrågava
rande varor stegrades. Ordertillgången vid de svenska järnbruken torde f. n. 
vara tillfredsställande. Brist på yrkeskunnig arbetskraft förekom vid en del 
företag för tillverkning av j ä r n - o c h s t å l m a n u f a k t u r samt vid m e-
k a n i s k a v e r k s t ä d e r , och övertidsarbete tillämpades i viss utsträck
ning. Uppsägningen av verkstadsavtalet och ovissheten om utgången av de 
med anledning härav förda förhandlingarna ha enligt uppgift i någon mån 
verkat hämmande på produktionen, men verkstadsindustrien har dock väl kun
nat hävda sin ställning, trots de stora exportsvårigheterna inom vissa grenar 
av densamma. S k e p p s v a r v e n redovisade ökad arbetstillgång, och den 
e l e k t r o m e k a n i s k a i n d u s t r i e n s konjunktur siffra var alltjämt den 
gynnsammaste inom gruppen. 

Den säsongmässiga försämring, som vid denna tid på året plägar träffa 
vissa industrigrenar inom gruppen jord- och stenindustri, uteblev ej heller i år 
men hade ej den vanliga omfattningen. Vid t e g e l b r u k e n inskränktes 
driften helt naturligt efter den egentliga kampanjens avslutande, och efter 
bränningens slutförande förekommo ytterligare permitteringar. T o r v i n d u-
s t r i e n däremot synes, efter konjunktursiffran att döma, ej ha haft nämn
värd känning av säsongsvängningen. G a t s t e n s t i l l v e r k n i n g e n käm
pade med svåra förhållanden, och även g l a s b r u k e n hade minskad syssel
sättning. K a k e l - o c h p _ o r s l i n s i n d u s t r i e n har successivt förbätt
rat sin position och uppvisade nu en konjunktursiffra, som var högre än för nå
gon annan näringsgren. Vid k a l k b r u k e n har med hänsyn till den mör
ka årstiden delvis tillämpats förkortad arbetstid. Avsättningen av jordbruks
kalk har, enligt vad som upplysts, ökat på grund av jordbrukets förbättrade 
ställning. 

Inom trävaruindustrien konstaterades en om ock svag återhämtning för s å g 
v e r k e n , vilkas marknad mot slutet av kvartalet tedde sig gynnsammare än 
tidigare under året. Prisläget visade tendens till stabilisering, vartill bidra
git den mellan Europas exporterande länder träffade överenskommelsen att 
begränsa exporten efter avnämarnas beräknade behov. Årets totalförsäljnin
gar av trävaror till utlandet nådde ej upp till fjolårets. S n i c k e r i - o c h 
m ö b e l f a b r i k e r arbetade under goda betingelser, gynnade av den även 
detta kvartal ganska livliga byggnadsverksamheten. 

Inom pappers- och grafisk industri uppvisade samtliga näringsgrenar sti
gande arbetstillgång. C e l l u l o s a m a r k n a d e n var i stort sett god. Sär
skilt gällde detta sulfat, som rönte stark efterfrågan och kunde säljas till för
månligare priser än förut. I fråga om sulfit var prisläget mindre gynnsamt. 
Försäljningarna gingo dock normalt, med tydliga tecken till ökad avsättning. 
De inskränkningar, som företagits i slipmasseproduktionen, ha verkat i prisför
bättrande riktning. Även på p a p p e r s m a r k n a d e n förmärktes större 
livaktighet, och fabrikerna fingo mottaga ökade order, dock till priser som 
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ännu icke kunna anses tillfredsställande. Exporten av såväl massa som papper 
överträffade väsentligt fjolårets resultat. B o k t r y c k e r i e r och b o k b i n-
d e r i e r angåvo som vanligt årets sista kvartal som det bästa, och övertids
arbete förekom mångenstädes. 

För livsmedelsindustrien ha inga större förändringar iakttagits; arbetstill-
gången var god och jämn. Med hänsyn bl. a. till at t betkampanjen infallit un
der kvartalet har s o c k e r f a b r i k e r n a s konjunktursiffra stigit. 

Den uppgång, som under föregående period konstaterades inom textil- och 
beklädnadsindustrien, fortsatte även under redovisningskvartalet och var sär
skilt framträdande för b o m u l l s i n d u s t r i e n s vidkommande, vars kon
junktursiffra nu kommit upp i ungefärlig nivå med övriga branschers inom 
denna huvudgrupp. T r i k å f a b r i k e r n a hade på grund av den blida vä
derleken ej så stor avsättning för sina alster, som vid denna årstid plägar vara 
fallet. 

Inom läder-, hår- och gummivaruindustrien förmärktes någon tillbakagång 
utom för g u m m i v a r u f a b r i k e r n a , som nu förbättrat sin förut ganska 
svaga ställning. Vid en del s k o f a b r i k e r förekom visserligen övertids
arbete, men i övervägande grad måste inskränkningar i driften företagas, var
för konjunktursiffran sjönk. Skomarknaden var dock bättre än under motsva
rande period ett år tidigare. 

Den kemisk-tekniska gruppen var som förut den minst gynnade, beroende på 
att arbetstillgången vid tändsticksfabrikerna betecknas som mindre god. 

Beträffande övriga här redovisade näringsgrupper belysa jämförelsesiffror
na den med årstiden inträdande avmattningen i byggnadsverksamheten ävensom 
den mot årets slut regelmässigt ökade omsättningen inom handel och varulager. 
Den höga siffran för land- och sjötransport torde delvis ha sin förklaring däri, 
att sjöfarten på grund av den blida väderleken kunde pågå i nästan oförmin
skad utsträckning hela kvartalet. 

Sedan 1932 har socialstyrelsen på grundval av uppgifterna om arbetarantalet 
vid de i denna statistik medtagna företagen uträknat en sysselsättningsindex1. 
Vid den nu verkställda beräkningen ha kunnat medtagas 1 282 företag, vilka 
sysselsatt tillsammans 225 288 arbetare, motsvarande 71 % av hela det i kvar
talsredogörelsen redovisade arbetarantalet. Sysselsättningsindex för 1935 års 
fjärde kvartal har blivit 104-4 mot 104-6 ett kvartal tidigare och 98-8 för fjärde 
kvartalet 1934. Vid de av denna statistik berörda företagen, vilka samtliga 
varit i verksamhet och avgivit rapporter sedan 1926 (eller dessförinnan), var 
sysselsättningen sålunda nu större än i genomsnitt för åren 1926—-1930. Ned
gången i förhållande till föregående kvartal är som synes helt obetydlig. 

För ytterligare belysning av sysselsättningsförhållandena ha fr. o. m. 1935 
införskaffats uppgifter å utbetald lönesumma under första avlöningsperioden 
i varje kvartals sista månad. Med användande av dessa uppgifter ha uträk
nats löneindextal, vilka tillsvidare givits rörlig basperiod. Härvid ha sum-

1 Den av socialstyrelsen här beräknade sysselsättningsindexen angiver antalet under rapport-
kvartalet sysselsatta arbetare i procent av det antal arbetare som, vad samma företag beträffar, 
voro i inedeltal anställda under femårsperioden 1926—1930. Jfr Soc. Medd. årg. 1932, sid. 364 
o. f. och 764. 
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merats de lönebelopp, som utbetalats av identiskt samma företag under jäm
förelsekvartalens avlöningsperioder, och angivits lönesummans storlek under en 
period i förhållande till den närmast föregående. Indextalen utgöra alltså en 
s. k. kedjeindex och avse att visa förändringarna i utbetald lönesumma från det 
ena kvartalet till det andra. Förskjutningarna härvidlag ge knappast några 
upplysningar om lönenivåns rörelser i och för sig, men äro en känslig konjunk
turmätare så tillvida, att förändringarna äro icke endast beroende av ändrade 
lönesatser och arbetarantal utan även av huruvida en till antalet oförändrad 
arbetarstam företer förändrad sammansättning efter yrkes- och lönegrupper, 
om den sysselsatts på övertid resp. förkortad arbetstid o. s. v. I nedanstående 
tablå återgivas de på detta sätt framTäknade indextalen dels för samtliga redo
visade företag och dels för vissa huvudgrupper. 

I undersökningen ingå för andra och tredje kvartalen 2 160 och för tredje 
och fjärde kvartalen 2 166 företag med c:a 300 000 arbetare. lAv tablån fram
går, at t den lönesumma, som utbetalats av samtliga företag, ökats under varje i 
undersökningen ingående kvartal, ehuru från tredje till fjärde kvartalet rela
tivt obetydligt eller med 0-3 %. Av de olika huvudgrupperna redovisa bl. a. livs
medelsindustri, där särskilt kampanjen vid råsockerbruken spelat in, samt i 
mindre mån land- och sjötransport, malmbrytning och metallindustri högre 
lönebelopp under fjärde kvartalet än under närmast föregående kvartal, medan 
man för vissa andra huvudgrupper finner ett indextal understigande 100, allt
så angivande minskning i den utbetalda lönesumman. Detta gäller särskilt för 
de säsongbetonade grupperna byggnadsverksamhet, där minskningen uppgick 
till ej mindre än 32-4 %, samt trävaruindustri med en nedgång av 102 %. 
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Arbetstillgång och arbetslön inom jordbruket år 1935. 
På grundval av de frän hushållningssällskapens högre underavdelningar 

eller häradsombud intill början av januari 1936 inkomna primäruppgifterna 
till den årliga lantarbetarstatistiken har utarbetats efterföljande redogörelse 
för läget på jordbrukets arbetsmarknad i slutet av år 1935. Samtidigt med
delas resultaten av vissa preliminära beräkningar rörande arbetslönerna inom 
jordbruket under sagda år. En utförligare redogörelse för jordbrukets löne
förhållanden kommer att lämnas i den senare utkommande lönestatistiska års
boken för 1935. 

Tillgång pa arbete och arbetskraft inom jordbruket. Efter 1921/22 års in
dustriella arbetslöshetskris gjorde sig en genomgripande förändring gällande 
på jordbrukets arbetsmarknad. Den tidigare rådande bristen på arbetskraft 
försvann så gott som alldeles, åtminstone vad manliga arbetare beträffar, och 
i stället blev arbetslöshetsproblemet av betydelse även för jordbruksarbetarnas 
vidkommande. Under de senaste åren ha emellertid nya förskjutningar in
trätt på jordbrukets arbetsmarknad, innebärande att brist på arbetskraft åter 
börjat göra sig gällande i viss omfattning. För att i görligaste mån belysa 
växelverkningarna mellan nu berörda delvis motstridiga utvecklingstendenser 
ha å lantarbetarstatistikens frågeformulär införts vissa frågor rörande till
gången å ena sidan på arbete och å den andra på arbetskraft. 

I första hand har sålunda, liksom under de närmast föregående åren, efter-
sports, dels huruvida arbetslöshet förekommit i större utsträckning bland 
manliga lantarbetare, som önskade årstjänst, och om brist rådde på tillfäl
liga arbetsförtjänster inom länt- och skogsarbete, dels huruvida svårigheter 
att bereda ungdomen arbete eller anställning inom jordbruket eller inom 
andra näringsgrenar medfört, att arbetskraften på vissa brukningsdelar kun
de anses vara väl stor i förhållande till det normala arbetskraftbehovet. En 
sammanställning av de erhållna svaren lämnas för särskilda län och hushåll
ningssällskapsområden i tab. 1. 

För att i möjligaste mån eliminera de ojämnheter, som föranledas av det 
något växlande antalet uppgiftslämnare inom olika hushållningssällskapsom
råden, ha i efterföljande tablå uträknats procenttal för hela riket, vägda med 
antalet socknar inom resp. områden, varjämte i jämförelsesyfte meddelats mot
svarande siffror för de sex närmast föregående åren: 
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Tab. 1. Uppgifter rörande arbetstillgången inom jordbruket år 1936. 

Av tablån framgår, att arbetslösheten, i den mån den kommit till synes i 
denna redovisning, under åren 1930—1933 uppvisade en så gott som oavbru
ten stegring, men därefter under åren 1934 och. 1935 gått betydligt tillbaka. 
De i tablån ävenledes sammanställda siffrorna rörande förekomsten av över
skott på ungdomlig arbetskraft å vissa brukningsdelar förete en liknande ut
veckling. Såsom tab. 1 närmare utvisar, har dylikt överskott, liksom även ar
betslöshet i större utsträckning för egentliga jordbruksarbetare, huvudsak
ligen redovisats från Bergslagen och vissa delar av Norrland. 

À frågeformuläret uppmanades vederbörande uppgiftslämnare att utöver de 
direkta svaren på ovan angivna spörsmål även meddela andra iakttagelser 
rörande arbetslösheten på landsbygden och dess orsaker. Enligt vad som fram
går av de stundom rätt utförliga upplysningar i detta avseende, som lämnats 
à formulären, har den fortsatta förbättringen av lantbrukets konjunkturläge 
under redovisningsåret medfört en ytterligare minskning av arbetslösheten. 
Inom södra och mellersta Sverige uppges arbetslösheten inom jordbruket i all-
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mänhet så gott som alldeles ha försvunnit och på vissa håll t. o. m. efterträtts 
av brist på arbetskraft. Genom de stundom rätt omfattande indragningar av 
arbetskraft, som tidigare företogos under jordbrukskrisens tryck, blevo vis
serligen ett avsevärt antal lantarbetare utan arbete, men dessa uppges ha efter 
hand erhållit sysselsättning vid vägarbeten o. d., såväl av reservarbetska-
raktär som å öppna marknaden, och sedermera merendels visat sig mindre be
nägna att åter taga tjänst vid jordbruket mot där gällande löner. Likaså 
lär det i lantarbetar- och jordbrukarhemmen på åtskilliga orter finnas gott 
om vuxna ungdomar, som särskilt vissa tider av året gå utan arbete men som 
icke kunna förmås att antaga mera stadigvarande anställning som tjänare 
el. dyl. De tidvis tämligen rikliga arbetstillfällena vid byggnads-, väg- och 
andra anläggningsarbeten på landsbygden uppgivas småningom ha höjt an
språken hos landsbygdens arbetare i fråga om löner, fritid och arbetsför
hållanden i övrigt och därigenom bidragit att minska hågen för det lägre av
lönade och mera bundna jordbruksarbetet. Då härtill kommer, att de nämnda 
arbetenas högsäsong sammanfaller med jordbrukets, blir följden ofta helt na
turligt den, att jordbrukare, som reducerat sin fasta personal i syfte att un
der de bråda tiderna kunna anskaffa tillfällig hjälp, ofta lära ha svårt att 
fylla sitt behov av arbetskraft till skörde- o. d. arbeten. 

Av nu anförda skäl hade på sina håll brist på arbetskraft gjort sig gäl
lande. Till närmare belysning härav hade å det hösten 1935 utsända formu
läret efterfrågats, huruvida inom respektive områden förefanns otillräcklig 
tillgång på vissa slag av lantarbetare och i så fall vilka. Då den tidigare 
framträdande bristen på kvinnlig arbetskraft vore att anse som tämligen all
män, framför allt vad angår lands- och mjölkjungfrur, skulle uppgifterna före
trädesvis avse manliga arbetare. I efterföljande tablå lämnas en sammanställ
ning landsdelsvis av de erhållna svaren beträffande trenne kategorier av man
liga arbetare, å vilka bristen synes ha varit mest framträdande. De i tablån 
meddelade procenttalen för olika landsdelar resp. för hela riket äro vägda med 
antalet socknar inom de olika länen. 

De sålunda erhållna upplysningarna rörande tillgången på arbetskraft sy
nas giva vid handen, att brist framför allt råder på ladugårdspersonal av 
olika slag. Då det på många håll visat sig allt svårare att få kvinnlig ar
betskraft till mjölkning o. d., har detta arbete alltmer måst överlämnas till 
manlig personal, och i samband därmed ha mjölkningsmaskiner alltmer kom
mit till användning. Men även manliga kreatursskötare lär det numera 

1 Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Östergötlands län. — 9 Jönköpings, 
Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. — 3 Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län. — 4 Hallands, 
Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län. — 5 Kopparbergs, Gävle
borgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
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vara tämligen ont om. Såsom tablån utvisar, ha 2/5 av uppgiftslämnarna 
angivit tillgången på manliga kreatursskötare såsom otillräcklig. Särskilt upp
ges brist råda på yngre ogifta djurskötare och kvalificerad ladugårdsper
sonal i allmänhet, i synnerhet i östra och södra Sverige. Inom det norr
ländska jordbruket, där kvinnor av gammalt haft hand om de merendels 
små kreatursbesättningarna, uppges det erbjuda stora svårigheter att fylla 
behovet av kvinnliga kreatursskötare; i övre Norrland rekrjrteras »ladugårds
sköterskor» delvis från Finland. Såsom orsak till att särskilt ladugårdsarbe
tet blivit allt mindre eftersökt anges framför allt bundenheten vid arbets
platsen samt den långa arbetstiden. — Liknande skäl synas även ligga bakom 
den från en del håll framhållna motviljan mot anställning vid mindre jord
bruk. Sålunda har det i vissa trakter varit svårt att anskaffa tjänare och 
särskilt drängpojkar, som är den till dylika jordbruk mest efterfrågade 
arbetskraften. Av den nyss anförda tablån framgår, att bristen på manliga 
tjänare varit särskilt utpräglad i södra och västra Sverige, men däremot 
mindre framträdande i de norra och östra delarna av landet. Endast 
från enstaka orter, speciellt i Norrland, har — såsom även i viss mån 
framgår a,v tab. 1 — rapporterats ett visst överskott på tjänstesökande drän
gar o. d. •— Vad slutligen angår tillgången på tillfällig arbetskraft uppges 
denna såsom otillräcklig här och var inom de olika landsdelarna, men särskilt 
i västra Sverige. Uttalandena lära huvudsakligen gälla skördehjälp, men i 
viss mån även (t. ex. i Uppsala, Södermanlands, Gävleborgs och Jämtlands 
län) dikningsarbetare o. d. Från Gotland meddelas, att arbetskraft under 
sommaren i stor utsträckning måst anskaffas från fastlandet. Den livliga 
byggnadsverksamheten och särskilt den av staten understödda förbättringen av 
bostäder på landsbygden lär vidare på en del håll åstadkommit knapphet på 
snickare, smeder och annat yrkeskunnigt folk, detta enligt genom hushållnings
sällskapen erhållna uppgifter. 

Från arbetarhåll göres å andra sidan gällande, att brist på fullgoda jord
bruksarbetare i regel icke förefinnes. Till stöd härför anföras resultaten av 
en av Svenska lantarbetareförbundet under år 1935 företagen undersökning 
beträffande lantarbetarnas påstådda benägenhet att föredraga reservarbete 
framför jordbruksarbete. Härav framgick, att på de 340 orter, som undersök
ningen omfattade, endast i undantagsfall gifta fullgoda arbetare efterfråga
des, medan däremot efterfrågan var större beträffande ogifta arbetare och sär
skilt ynglingar under 18 år. Såväl mjölkare och drängpojkar som tillfälliga 
arbetare under nämnda ålder efterfrågades mer än arbetare över 18 år, vilket 
ansågs sammanhänga med att de yngre arbetarnas löner ej äro reglerade ge
nom kollektivavtal. 

Arbetslönerna inom jordbruket. Löneläget inom jordbruket belyses närmare 
genom de i tab. 2 meddelade resultaten av vissa preliminära beräkningar rö
rande de kontanta lönerna. För daglönare avse uppgifterna sommaren 1935, 
resp. vintern 1935/36, medan de för de årsanställda arbetarnas vidkommande 
torde vara närmast tillämpliga på det 1 november begynnande tjänsteåret 
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Tab. 2. Kontantlöner för lantarbetare 

1935/36. Vid beräkningen av riksmedeltalen ävensom av medellönerna för 
olika landsdelar ha länssiffrorna vägts med antalet socknar. Vid en jämfö
relse mellan dessa preliminära siffror och de i tab. 2 ävenledes införda ge-

1 Ej förmän, vilka ha högre löner. — 2 För dagsverkare, anställd kortare tid än ett är, där 
öner ha multiplicerats med 8. — 6 Angående dessa landsdelars omfattning se noten vid 
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år 1935. Preliminär översikt. 

nomsnittslönerna för år 1934 torde observeras, att de förra inom vissa hus-
hållningssällskapsområderi äro byggda på ett färre antal uppgifter än de 
senare, vilket kan föranleda vissa löneskillnader mellan de bägge åren. 

timlön ej är huvndlBneform. — 3 Avtalens timlöner ha multiplicerats med 10. — 4 Avtalens tim-
föregående tablä. 
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I tabellen återgivas vid sidan av de från hushållningssällskapen erhållna 
löneuppgifterna även de lönesatser, som i de mellan Svenska lantarbetsgivar-
nas centralförening och Svenska lantarbetareförbundet ingångna kollektivav
talen fastställts för vissa län eller andra områden. Härvid ha införts de löne
satser, som fastställts i de nya från den 1 november 1935 gällande avtalen, 
varom överenskommelse träffades den 12 juli samma år. Enligt dessa avtal 
höjdes den kontanta årslönen för tjänare i husbondens kost med 40 à 50 kr. 
eller 8—10 % samt för statavlönade körkarlar och kreatursskötare med 20 à 
30 kr. eller 3—5 %. För manliga dagsverkare utan naturaförmåner ökades 
timlönerna med 3 öre (7 %) under sommaren samt för manliga daglönare med 
fri bostad, vedbrand och potatisland ävensom för kvinnliga dagsverkare utan 
naturaförmåner med 2 öre (5 resp. 7 %); inom Kopparbergs och Gävleborgs 
län ökades dock timlönerna med endast 1 öre. 

Ehuru dessa löneförhöjningar endast tillämpats under de båda sista måna
derna av år 1935, torde de dock inom de landsdelar, där kollektivavtal mera 
allmänt gälla, satt sin prägel på de i tabellen redovisade årslönerna för tjä
nare och statare ävensom vinterdaglönerna för tillfälliga daglönare. Däremot 
ha de knappast inverkat i fråga om daglönares sommarlön, även om en tendens 
till lönestegring gjort sig gällande jämväl tidigare under året. Trots det nor
merande inflytande, som kollektivavtalen otvivelaktigt utöva på löneförhållan
dena åtminstone inom det större jordbruket i östra och södra Sverige, torde den 
faktiska lönesättningen på många håll alltjämt vara skäligen oenhetlig. Det 
uppges sålunda fortfarande från skilda håll, at t rät t betydande lönedifferenser 
kunna förekomma hos olika arbetsgivare i samma trakt. Dessa olikformigheter 
kunna bero på individuella faktorer, såsom arbetsgivarens betalningsförmåga 
samt behov och uppskattning av vederbörande arbetare, ävensom på dennes 
skicklighet och arbetsförmåga, ålder och anställningstid. Vidare röna medeltalen 
inverkan av de betydande olikheter, som i geografiskt, ekonomiskt eller socialt 
hänseende kunna föreligga mellan skilda delar av de vanligen rät t stora redo
visningsområdena. Sålunda torde det råda en viss skillnad i lönehänseende 
mellan storbruks- och småbrukstrakter, liksom mellan jordbruks- och skogs
bygder samt mera industrialiserade trakter. För att kunna närmare belysa, 
i vad mån dessa och andra faktorer påverka den faktiska lönesättningen inom 
jordbruket, skulle emellertid erfordrats individuella uppgifter från uppgifts-
lämnare inom olika socialgrupper, från gårdar av olika slag och från bygder 
av olika typ. På grund av det nu tillämpade sättet för insamlingen av upp
gifter till lantarbetarstatistiken, varigenom i regel endast en löneuppgift er-
hålles från varje härad eller motsvarande område, kan givetvis endast en myc
ket summarisk bild erhållas av det faktiska löneläget. Särskilt när lönesplitt
ringen är så stor, som den f. n. synes vara inom jordbruket, torde det för upp-
giftslämnama erbjuda stora svårigheter att överblicka och i tillförlitliga ge
nomsnittstal sammanfatta de skiftande löneförhållandena inom rapportområdet. 

Betraktar man de i tab. 2 meddelade länsmedeltalen, finner man, att jord
brukslönerna under den senaste tolvmånadersperioden genomgående företett 
en tämligen markerad stegring. Såsom framgår av efterföljande tablå, har 
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Tab. 3. Förändringar i lantarbetarnas kontantlöner åren 1913—1985. 

löneökningen i stort sett varit något starkare utpräglad inom sådana redovis
ningsområden, där kollektivavtal förekomma, än inom övriga områden: 

En allmän bild av löneutvecklingen under de senaste tjugutre åren lämnas 
i tab. 3, varest återgivas för de viktigaste lantarbetarkategorierna beräknade 
riksmedeltal beträffande kontantlönerna år 1935, sammanställda med motsva
rande medeltal för åren 1913 samt 1920 och 1934, varjämte beräknats de pro
centuella löneförändringar, som ägt rum under perioden 1913—1935. 

Lönestegringen inom jordbruket nådde sin höjdpunkt år 1920, då kontant
lönerna synas ha legat i genomsnitt omkring 215 % över 1913 års nivå. De tre 
följande åren medförde en lönereduktion av 40—50 % från nämnda topp
löner. 

Under åren 1924—1930 skedde en viss stabilisering, varvid lönenivån i hu
vudsak förblev oförändrad, men under 1931—1933 års ekonomiska depression 
inträdde åter en ganska allmän lönesänkning, som dock i genomsnitt ej över
stigit 5—10 %. Mellan åren 1933 och 1934 har däremot lönenivån åter visat 

1 Preliminära siffror. 
7—555172. Soc. Mtdd. 1936. 
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en allmänt stigande tendens, vilken var ännu mer markerad under år 1935, 
då ökningen uppgick till 2 à 5 %. I förhållande till 1913 års löneläge förete 
kontantlönerna år 1935 en höjning av i medeltal 68 "/«. 

För de lantarbetargrupper, vilkas avlöning till stor del utgår in natura, be
ror totalavlöningens storlek i väsentlig grad på n a t u r a f ö r m å n e r n a s 
värde. Även härom lämna primäruppgifterna upplysning, ehuru de ännu ej 
hunnit bearbetas ur denna synpunkt. En antydan om naturaförmånernas vär
de för tjänstefolk och tillfälliga daglönare med dylika förmåner kan emeller
tid erhållas genom beräkning av skillnaden mellan daglön i egen och arbets
givarens kost. År 1913 uppgick denna skillnad beträffande manliga arbeta
res sommardaglön till i genomsnitt 0-92 kr. men steg under de följande åren 
oavbrutet t. o. m. 1920, då densamma utgjorde 2-96 kr. Åren 1934 och 1935 
hade kostvärdet sjunkit till resp. l-20 och l-26 kr. (eller med 59 resp. 57 %), 
motsvarande 41 resp. 43 % av värdet, när prisnivån låg som högst. I fråga 
om manliga arbetares vinterdaglön utgjorde differensen 1-08 år 1934 och 110 
år 1935 (sänkning från år 1920: 56 %). Beträffande kvinnliga arbetare blev 
kostens värde 1934 och 1935 resp. 0-81 och 0-80 kr. (sänkning från 1920: 58 %) 
för sommardaglönen samt 0'66 kr. bägge åren (sänkning från 1920: 56 %) för 
vinterdaglönen. För statavlönade arbetare uppgår värdet av naturaförmåner
na givetvis till högre belopp än för nu angivna lantarbetare. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling under år 1935. 
Arbetsförmedlingens organisation. I samband med arbetsförmedlingslagens 

ikraftträdande den 1 januari 1935 har under året en betydande utbyggnad av 
förmedlingsorganisationen ägt rum inom hela riket. Antalet fasta arbetsför
medlingsorgan (kontor och ombud), som under året varit i verksamhet inom de 
olika länen, samt kontorens lokala förläggning framgår av nedanstående över
sikt. 

För sjömansförmedlingen funnos s p e c i a l k o n t o r i Stockholm, Göte
borg; Malmö och Hälsingborg samt särskilda s j ö m a n s f ö r m e d l i n g s -
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o m b u d å 17 orter, nämligen Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Söder
hamn, Gävle, Södertälje, Oxelösund, Norrköping, Oskarshamn, Kalmar, Vis
by, Åhus, Ystad, Landskrona, Halmstad, Lysekil och Uddevalla. På ytterligare 
8 platser, Luleå, Umeå, Hudiksvall, Västervik, Karlskrona, Karlshamn, Söl
vesborg och Trälleborg, var sjömansförmedling anordnad i direkt samband med 
arbetsförmedlingen.1 

Sveriges offentliga arbetsförmedling omfattade sålunda under år 1935 29 
huvudkontor, 115 avdelningskontor, 138 fasta ombud och 21 fristående sjö
mansförmedlingar eller tillsammans 303 o r d i n a r i e f ö r m e d l i n g s o r -
g a n. De förutvarande självständiga kommunala anstalterna i Malmöhus län 
(med undantag av Hälsingborg) sortera numera som avdelningskontor under 
Malmö.2 

Förutom dessa ordinarie arbetsförmedlingsorgan ha under året c:a 800 till
fälliga arbetsförmedlingsombud varit anställda under länsanstalternas ledning 
å de orter, där avdelningar av erkända arbetslöshetskassor funnits eller där 
överhuvud offentlig hjälpverksamhet för arbetslösa bedrivits eller behov i öv
rigt förelegat av organ för den offentliga arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingsverksamheten under året. Verksamhetens omfattning under 
år 1935 framgår av tab. A. Såsom tabellen utvisar, kan i förhållande till före
gående år konstateras en ökning av antalet lediga platser, varemot siffrorna 
för arbetsansökningar och tillsatta platser sjunkit. De procentuella förskjut
ningarna framgå av nedanstående tablå: 

Ökning (minskning) Manliga avdelningen Kvinnliga avdelningen T i l l s a m m a n s 
1 "fcr^y^aSatot 1933 1934 1936 1933 1984 1935 1933 1934 1935 

arbetsansökningar . +52-2 -18-2 -18-6 + 4-1 —8-8 + 3-6 +44-4 -17-1 -15-8 
lediga platser . . . + 22'9 + 13'9 - 4-5 —7-6 +17-3 +18-2 + 95 +15-2 + 4-1 
tillsatta platser . . +24'1 +11-8 - 8'9 —7-4 + 6-8 +10-9 +120 + 9-9 - 2 - 8 

Siffrorna i fråga om såväl utbud av arbetskraft som antalet lediga och till
satta platser vittna om att verksamheten vid den offentliga arbetsförmedlingen 
även under det gångna året varit särdeles livlig. Antalet arbetsansökningar 
uppgick till mera än 1 1/4 miljon, trots det att en nedgång i sökandefrekvensen 
sedan föregående år ägt rum med cirka 235 000. Att siffrorna alltjämt äro 
så höga trots den konjunkturförbättring, som mer eller mindre markerat fram
trätt på skilda områden av näringslivet och som i sin tur bidragit till sökande
klientelets minskning, torde delvis stå i samband med en mera noggrann rap
portering från arbetsförmedlingsombuden ute i bygderna, varjämte en del ar
betslösa personer, vilka tidigare icke haft kontakt med arbetsförmedlingen, i 
sin egenskap av medlemmar i erkända arbetslöshetskassor nu nyanmält sig som 
arbetssökande. 

Antalet lediga platser, 397 655, var det högsta, som något år registrerats, 
och översteg med inemot 16 000 siffran för år 1934. Denna ökning var till vä-

1 En särskild redogörelse för Bjömansförmedlingen under 1935 lämnas å sid. 105 i detta häfte. 
2 I efterföljande tabeller meddelas liksom i månadsstatistiken fortfarande särskilda nppgifter för 

â ena sidan huvudkontoret i Malmö, ä andra sidan de av Malmöhus läns landsting upprättade 
avdelningskontoren. 
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Tab. A. Antalet arbetsansökningar, lediga och tillsatta platser under olika månader. 1 

sentlig del förorsakad av stegrad efterfrågan på arbetskraft inom det husliga 
området. Att tillsatta platser uppvisade minskad numerär, sammanhänger med 
att de offentliga reservarbetena på grund av det förbättrade arbetsmark
nadsläget ej hade samma omfattning som föregående år. Ser man endast till 
förhållandena å den öppna arbetsmarknaden, överträffade redogörelseårets för
medlingsresultat fjolårets med 9 000 platser. 

Från och med år 1936 har den ändringen genomförts i arbetsförmedlingssta
tistiken, att hänvisningen till reservarbete icke längre medräknas vid angivan
de av antalet tillsatta platser. Härigenom avhjälpes den under de senaste de
pressionsåren starkt framträdande oegentligheten, att en utvidgning av reserv
arbetena i statistiken kommer att framträda som ökad arbetstillgång, medan 
en inskränkning av denna hjälpverksamhet medför försämring av de relations
tal, vilka användas som uttryck för konjunkturläget å arbetsmarknaden. 

Verksamhetens fördelning på årets olika månader framgår jämväl av tab. A. 
I fråga om platstillgången framträdde som vanligt två maxima, ett på våren 
och ett på hösten. På vårsidan nåddes kulmen i april, på höstsidan i septem
ber. Julmånaden var årets sämsta månad, närmast till följd av den blida vä
derleken, som omöjliggjorde skogsavverkningarnas bedrivande i sedvanlig om
fattning. Antalet ansökningar om arbete var å kvinnliga avdelningen efter 
vanligheten störst under oktober, å manliga avdelningen däremot under januari. 
Platstillsättningarna följde i huvudsak samma säsongfluktuationer som antalet 
lediga platser. 

1 Talen för varje Bärskild månad angiva hela det under månaden disponibla antalet lediga 
platser, således med inräknande aren av dem, som kvarstått aktuella frän föregående månad. 
Dessa sistnämnda platser ha däremot i siffrorna fBr hela året inräknats endast en gäng, varav 
förklaras att dessa äro mindre än de enskilda månadernas siffror tillsammantagna. 



Tab. B. Verksamheten vid de särskilda anstalterna under år 1935. 

94 
SO

C
IA

L
A

 
M

E
D

D
E

L
A

N
D

E
N

 1936, 
N

R
 

2 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING UNDER ÅR 1935 95 

Förhållandet mellan tillgång och efterfrågan å arbetskraft belyses av nedan
stående tablå: 

Den siffermässiga proportionen mellan tillgång och efterfrågan å arbets
kraft har, med undantag för kvinnor under december månad, varit betydligt 
gynnsammare än i fjol såväl på den manliga som på den kvinnliga arbetsmark
naden. Som vanligt voro arbetsmöjligheterna, efter relationstalen att döma, 
bättre för kvinnorna än för männen, något som framför allt kom till synes 
under de fem månaderna april—augusti, då det fanns flera lediga platser än 
sökande på den kvinnliga avdelningen. 

Antalet tillsatta platser i genomsnitt per 100 lediga har, till följd av det 
minskade antalet arbetsansökningar beträffande vissa arbetsområden och här
igenom försvårat urval, gått ned något, i likhet med vad som tidigare varit 
fallet vid likartade förhållanden på arbetsmarknaden. 

Verksamheten vid de särskilda anstalterna. Beträffande verksamhetens om
fattning vid de olika anstalterna meddelar tab. B ett översiktligt sammandrag. 
En jämförelse med 1934 års siffror ger vid handen, att sammanlagda antalet 
tillsatta platser i förhållande till föregående år ökats vid 12 och minskats vid 
17 anstalter. Relativt sett var ökningen störst i Uppsala län (31 %). I andra 
rummet kom Värmlands län med 15 % ökning. Vid de övriga anstalterna voro 
höjningarna i allmänhet ej särdeles stora. Den största minskningen har träffat 
Älvsborgs län (47 %) och Kopparbergs län (36 %), närmast följda av Stock
holms, Gotlands, Jämtlands och Norrbottens län (30 %). Den på sina håll 
kraftiga nedgången i antalet förmedlade platser torde dock vara mera skenbar 
än verklig, enär anledningen till stor del är att söka i minskad hänvisning till 
reservarbete. 

Beträffande förhållandet mellan tillgång och efterfrågan å arbetskraft har 
Västernorrlands län liksom flera år förut kommit högst med 1 109 ansökningar 
per 100 lediga platser. Därnäst kommo Gävleborgs län (612), Göteborgs och 
Bohus län (604), Västerbottens län (525) samt Värmlands län (524). Endast 
fyra län hade relationstal under 200. Av dessa redovisade Kristianstads län 
den lägsta siffran (144); närmast följde Södermanlands län (155). 
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Verksamheten inom olika yrkesgrupper. Verksamhetens fördelning på olika yr
kesgrenar framgår av tab. C. Från och med år 1935 har inom arbetsförmed
lingsstatistiken genomförts en ändrad yrkesgruppering, som bättre än den förut 
tillämpade ansluter sig till den gruppindelning, som användes inom andra gre
nar av den offentliga statistiken. I samband härmed ha de tre yrkesgrupper, 
som förut sammanförts under beteckningen »annat arbete», nämligen diverse
arbetare, ungdom utan särskild utbildning och reservarbetare, i statistiken re
dovisats var för sig. Genom sistnämnda uppdelning har man erhållit en rik
tigare bild av den verkliga arbetstillgången inom gruppen tillfällighets- och 
diversearbete än tidigare, då samtliga reservarbetsplatser redovisades inom 
denna grupp. 

I vad mån förskjutningar i fråga om de olika huvudgruppernas andel i till
sättningssiffran ägt rum under året utvisas av nedanstående sammanställ
ning. 

De tillsatta platsernas fördelning på olika yrkesgrupper (i %): 

De anförda siffrorna utvisa en tydlig förbättring i förhållande till åren 
1933 och 1934, då 37.2 resp. 35'4 % av de tillsatta platserna avsågo tillfällig
hets- eller reservarbete. Motsvarande siffra har för 1935 nedgått till 28"3 %. 
övriga yrkesgrupper utvisa motsvarande ökning. Mest framträdande har för
skjutningen varit inom gruppen handel och samfärdsel, vars andel av hela an
talet tillsatta platser jämfört med 1934 ökats från 11-2 % till 14'9 %. 

Flertalet grupper redovisade ökat antal lediga och tillsatta platser. Undan
tag utgjorde förutom nyss nämnda diversearbetargrupp skogshushållningen, 
där på grund av otjänliga väderleksförhållanden knappast mer än hälften så 
många platser kunde tillsättas som i fjol. Inom industrigruppen konstaterades, 
att byggnadsverksamheten fått ökad fart och att mekaniska verkstadsindustrien 
alltjämt hade behov av kunniga yrkesarbetare, å vilka delvis rådde brist. 

Antalet ansökningar per 100 lediga platser har under det senaste decenniet 
utgjort: 
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I jämförelse med år 1934 uppvisade samtliga huvudgrupper kraftigt sjun
kande relationstal. 

Industrigruppen företedde, trots den förbättring, som ägt rum även på detta 
område, fortfarande ett anmärkningsvärt mycket oförmånligare relationstal än 
någon annan grupp, varav framgår, att ett stort överskott av arbetskraft, sär
skilt okvalificerad sådan, alltjämt förefinnes inom hithörande yrkesgrupper. 
Den rikligaste arbetstillgången uppvisade å andra sidan gruppen husligt ar
bete, där ansökningssiffrorna ej ens nådde upp till antalet lediga platser. Bris
ten på duglig arbetskraft inom detta område torde också ha varit ännu mera 
kännbar än under de föregående åren. 

Jordbruksförmedlingens växlande omfattning vid de olika anstalterna fram
går av de sista kolumnerna i tab. B. I Stockholms och Kristianstads län kom-
mo 47 % av de tillsatta platserna på jordbruket. Närmast följde Östergötlands 
och Skaraborgs län med resp. 40 % och 39 %. Med endast få undantag visade 
det sig, att procenttalen för jordbruksförmedlingens anpart i det totala för
medlingsresultatet vid de särskilda anstalterna stigit, och genomsnittssiffran 
för hela landet var 15-3 % mot 135 % föregående år. 

Ungdomsförmedlingen. J likhet med föregående år lämnas i tab. D en sam
manställning av de särskilda uppgifter om förmedlingsverksamheten för ung
dom under 18 år, som numera avgivas av anstalterna. 

Tab. D. Ungdomsförmedlingen under år 1935. 
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Förhållandet mellan ansökningar och lediga platser har liksom tidigare åt
minstone för den manliga arbetskraften varit betydligt gynnsammare på ung
domsförmedlingens område än inom arbetsförmedlingen i övrigt. I fråga om 
det kvinnliga arbetsmarknadsklientelet har ett motsatt förhållande framträtt, 
men även här har under de senaste åren en utjämning ägt rum, så att genom
snittssiffran för flickorna endast oväsentligt överstiger den för kvinnliga av
delningen i övrigt. Särskilt inom affärslivet kunde man märka en stegrad ef
terfrågan på gossar, och brist på springpojkar rådde mångenstädes. 

Antalet lediga platser inom ungdomsförmedlingen utgjorde i förhållande till 
hela platstillgången ej fullt 12 °/°. Av de lediga platserna tillsattes i genom
snitt 72 % (77 °A på manliga och 66 % på kvinnliga avdelningen). Eörmedlings-
resultatet var för såväl manliga som kvinnliga ungdomsavdelningen sämre än 
i fråga om den äldre arbetskraften. 



100 Sveriges offentliga arbets-



101 förmedling under år 1935. 
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103 FÖRMEDLING UNDER ÅR 1935 (forts.). 
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Arbetstillgången inom sjömansyrket under år 1935. 

l'å- och armönstringar yld sjömanshusen. Enligt till socialstyrelsen från ri
kets samtliga sjömanshus ingångna uppgifter uppgick hela antalet under år 
1935 påmönstrade sjömän till 38 886 och antalet avmönstrade till 37 611. Här
av voro i inrikes fart 2 462 påmönstringar och 2 174 avmönstringar eller resp. 
6'3 och 5-8 Y». Fördelningen på olika sjömanshus framgår av följande översikt : 

Den avgjort största frekvensen kom, efter vad härav synes, på sjömans
huset i Göteborg med 34 % av såväl på- som avmönstringarna, därnäst kom 
Stockholm med motsvarande 12 %. Fördelningen på de olika månaderna fram
går av nedanstående tabell: 

Inalles kan man per 100 avmönstringar under år 1935 räkna 103 påmönst
ringar, mot 106 år 1934 och 104 år 1933. 

Bland de under året påmönstrade utgjordes 2 402 av fartygsbefälhavare, 
6 986 av styrmän och maskinister, 12 960 av däcksmanskap, 8 859 av maskin
manskap och 7 679 av kökspersonal. Bland de avmönstrade voro 2 296 far
tygsbefälhavare, 6 732 styrmän och maskinister, 12 675 däcksmanskap, 8 537 
maskinmanskap och 7 371 kökspersonal. 
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Sjömansförmedlingens verksamhet under år 1935. 

Till nationaliteten voro av de under året påmönstrade 38 886 sjömännen 
38 536 (eller 9"9l %) svenskar, 164 norrmän, 43 danskar, 59 finnar, 28 tyskar, 
55 andra vita samt 1 av annan ras. Bland de under samma tid avmönstrade 
37 611 sjömännen voro 37 056 (eller 985 %) svenskar, 240 norrmän, 108 dan
skar, 80 finnar, 34 tyskar, 88 andra vita samt 5 av andra raser. 

ArbetsförmedllngsTerksaiiiheten. De under Sveriges offentliga arbetsförmed
ling sorterande sjömansförmedlingskontoren och -ombuden ha under år 1935 
bedrivit sin verksamhet efter samma grunder och å samma orter som under 
näst föregående år. 

Såsom närmare framgår av ovanstående tabell, uppgingo samtliga ansök
ningar om arbete till 73 429, lediga platser till 20 139 och tillsatta platser till 
19 535, vilket betecknar en minskning sedan föregående år för ansökningarna 
med 136 % men en ökning för lediga och tillsatta platser med resp. 7-8 och 7-l %. 

8—355172. Soe. Mead. 193li. 
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Det genomsnittliga antalet ansökningar per 100 lediga platser var för hela 
riket 365 under 1935 mot 455 och 527 under resp. 1934 och 1933. 

Förmedlingsverksamhetens fördelning på årets skilda månader framgår av 
nedanstående uppställning: 

Det vid sjömansförmedlingsanstalterna inregistrerade överskottet på arbets
kraft uppgick i medeltal per månad till 4 399 personer eller, om man bortser 
från de förmedlingar, som avse tillfälligt arbete å fartyg i hamn, till 4 564 
personer, överskottet var störst under mars och minst under september med 
6 258 resp. 3 444 personer. Tillgången på nybörjare vid förmedlingskontoren 
i Stockholm, Göteborg och Malmö var c:a 21 % mindre än föregående år. 

Förmedlingsverksamhetens fördelning på olika bemanningskategorier klar-
lägges i efterföljande tablå: 

Av kökspersonalen utgjordes c:a 14 av kvinnor (2 885 ansökningar och 1 213 
tillsatta platser). Denna gren av förmedlingsverksamheten var livligast vid 
kontoren i Stockholm och Göteborg, där antalet tillsatta platser utgjorde resp. 
646 och 282. 

Av 268 arbetssökande utländska sjömän bereddes 61 anställning genom sjö
mansförmedlingens försorg. 

Verksamhetens omfattning vid de olika förmedlingsställena ävensom förhål
landet mellan antalet påmönstringar och förmedlade platser inom manskaps
grupperna framgår av tabellen å sid. 105. 

Göteborg ligger fortfarande främst med 36-0 % av samtliga ansökningar om 
arbete och 30-0 % av tillsatta platser, härnäst kommer Hälsingborg med 123 
resp. 14-3 %, Stockholm med 10-3 resp. 15'0 % och Malmö med 5-0 resp. 4-7 %. 

Av de under året förmedlade 19 535 platserna avse 16 157 eller 82-7 % an
ställning å ångfartyg, 2 954 (15-1 %) å motorfartyg och 424 (2-2 %) å seglare. 
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Bostadsproduktionen i vissa större städer under år 1935. 
Preliminär översikt. 

Materialets omfattning. I syfte att erhålla snabbare kännedom om växlin
garna i bostadsproduktionens omfattning, än som på grundval av årsstatisti
ken varit möjligt, har socialstyrelsen fr. o. m. år 1934 kvartalsvis inhämtat 
uppgifter om antalet fullbordade och beviljade byggnadsföretag samt om an
talet under byggnad varande lägenheter och rum i 12 städer med över 30 000 
invånare.1 

På grundval av denna kvartalsstatistik ha nu utarbetats vissa preliminära 
siffror avseende hela år 1935. På grund av det intresse som dessa siffror ha 
ur arbetsmarknads- och bostadsförsörjningssynpunkt, ha de ansetts böra ome
delbart publiceras, i synnerhet som det torde dröja ännu några månader, tills 
man hunnit utarbeta den mera ingående redogörelse för byggnadsverksamhe
ten inom samtliga stadssamhällen, vilken plägar meddelas i denna tidskrift. — 
Framhållas må, att de här anförda uppgifterna icke avse den totala husbygg
nadsverksamheten, enär de icke inbegripa produktionen av lokaler för indu
striella, kommersiella, administrativa o. d. ändamål och ej heller vissa statliga 
bostadsbyggnader. De återspegla vidare endast den arbetsåtgång, som erford
ras för nyproduktion av bostäder, vilket är värt att uppmärksamma med hän
syn till att byggnadsindustrien till ingalunda obetydlig del är inriktad på så
dana ändrings-, reparations- och moderniseringsarbeten, som icke taga sig 
uttryck i ökning av lägenhetsbeståndet. 

Fullbordade och beriljade lägenheter och eldstäder (boningsrum el. kök). Bostads
produktionens omfattning under de båda senaste åren framgår av tab. A, som 
återger dels det totala antalet lägenheter och rum i undeT åren 1934 och 1935 
fullbordade och beviljade byggnadsföretag, dels motsvarande uppgifter för de 
särskilda kvartalen under år 1935. Denna sammanställning utvisar, att totala 
antalet lägenheter och eldstäder i fullbordade, d. v. s. i regel slutavsynade,2 

byggnadsföretag sedan 1934 ökats med nära 2/s (resp. 65-3 och 62-2 °/°). — 
Ifrågavarande ökning framträder inom samtliga av undersökningen berörda 
städer, ehuru i något växlande proportioner. Det är härvid att märka, att bo
stadstillskottet redan under år 1934 något översteg genomsnittet för närmast 
föregående tioårsperiod, vilken dock i stort sett utmärkts av livlig byggnads
verksamhet3. Under år 1935 överskreds nivån även för det hittillsvarande 

1 Uppgifter till kvartalsstatlstiken ha ej kunnat erhållas för Eskilstuna. För Uppsala saknas 
kvartalsredovisning i fråga om fullbordade byggnadsföretag. 

'' Uppgifterna för Stockholm och Hälsingborg avse till slutavsyning anmälda byggnadsföretag. 
Beträffande Linköping jfr not 2 till tab. A. 

' Jfr Soc. Medd. årg. 1935, sid. 386. 
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Tab. A. Antal lägenheter och eldstäder (boningsrum el. kök) i under aren 1934 och 
1935 fullbordade och beviljade byggnadsföretag i vissa större städer. 

toppåret 1930 (c:a 15 800 lägenheter). — Även i fråga om beviljade bygg
nadslov framträda höga och stigande tal, ehuru ökningen härvidlag i jämfö
relse med år 1934 är väsentligt mindre eller 21-0 %, om man räknar efter an
talet lägenheter och 24'1 %, om man utgår från rumsantalet, I detta avseende 
uppvisar en av de undersökta städerna, nämligen Örebro, avvikande tendens, 
i det att där en obetydlig nedgång i byggnadsloven inträtt sedan 1934. 

Medan ökningen i fråga om fullbordade byggnadsföretag gjort sig gällande 
under hela år 1935, ha emellertid byggnadsloven under tredje och ännu mera 

1 I Jönköping har antagits ny byggnadsordning, enligt vilken inflyttning ej får ske i byggnad, 
som ej underkastat» slutbesiktning. I följd härav ha under ar 1935 alla slutbesiktningar förlagts 
till tiden före 1 oktober resp. före 1 april. 

8 I fråga om Linköping ha 189 av de såsom fullbordade under år 1935 redovisade lägenheterna 
väl tagits i bruk under året men däremot icke slutavsynats före årets utgång. Antalet eldstäder 
i dessa lägenheter utgjorde 520. 
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under fjärde kvartalet uppvisat nedgång gentemot motsvarande perioder 1934. 
Förhållandet framgår närmare av följande tablå: 

Vid jämförelse mellan uppgifterna om fullbordade byggnadsföretag under 
olika år och ännu mer beträffande under olika kvartal av samma år färdig
ställda lägenheter och rum må uppmärksammas, att det vanligen tar en viss 
tid, innan ett färdigställt byggnadsföretag blir slutavsynat och i statistiken 
registrerat såsom fullbordat, samt att dessa förhållanden kunna växla från 
fall till fall och från ort till ort. En del av de till 1 oktober färdigställda 
byggnadsföretagen ha sålunda redovisats såsom fullbordade först under fjär
de kvartalet. Detta bör beaktas, när fjärde kvartalets siffror i flertalet städer 
uppvisa en avmattning, men i Stockholm och Linköping däremot en betydande 
stegring gentemot de föregående kvartalen. 

Under byggnad varande lägenheter och rum. Belysande för bostadsproduktio
nens omfattning äro även de uppgifter angående antalet vid kvartalsskiftena 
fr. o. m. Vi 1935 t. o. m. Vi 1936 under byggnad varande lägenheter och eld
städer, som lämnas i efterföljande tab. B. 

Tab. B. Antal vid kvartalsskiftena 1/1 1935— 1/11936 under byggnad varande lägenheter 
och eldstäder i vissa större städer. 
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Vid årsskiftet 1935/36 var sålunda antalet under byggnad varande bostä
der i det närmaste lika stort som ett år tidigare. Dock registreras någon ned
gång, ehuru med endast 27 % i fråga om antalet lägenheter och 1-9 % av anta
let eldstäder. Mer eller mindre utpräglad minskning rapporteras för 5 städer, 
nämligen Stockholm, Göteborg, Örebro, Jönköping och Linköping, medan öv
riga 7 städer uppvisa ökade tal för bostäder under byggnad. Den största ök
ningen framträder i Uppsala. 

Följande sammanfattningstal för samtliga 12 städer återge utvecklingen 
sedan början av år 1934: 

Sammanfattningsvis kan sägas, att den under år 1935 i jämförelse med före
gående år framträdande betydande stegringen i bostadsproduktionen efter 
hand avsaktats och på sina håll helt upphört. Ännu vid början av innevaran
de år måste emellertid aktiviteten på byggnadsmarknaden betecknas som syn
nerligen livlig för årstiden. Att döma av uppgifterna om de under de senaste 
kvartalen beviljade byggnadsloven, skulle dock någon nedgång i bostadspro
duktionen under den närmaste tiden icke vara utesluten. 
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Fylleriförseelser och spritsmuggling under fjärde 
kvartalet 1935. 

Frlleriförseelser. Enligt en inom kontrollstyrelsen verkställd preliminär 
sammanräkning, vars resultat delgivits socialstyrelsen och i sammandrag åter
gives i tab. A, utgjorde antalet fylleriförseelser, för vilka personer sakfällts 
under fjärde kvartalet 1935, tillhopa 7 017, av vilka 6 870 begåtts av män och 
147 av kvinnor. För hela året 1935 kan antalet fylleriförseelser beräknas till 
omkring 31 200 mot 31125 för 1934 och 29 576 för 1933. 

Antalet avdömda fylleriförseelser per kvartal dels under år 1913, dels för 
tiden fr. o. m. år 1929 framgår av nedanstående tablå: 

Dessa siffror återge emellertid icke hela den faktiska fyllerifrekvensen å 
offentliga platser. Man får nämligen i allmänhet räkna med, att för varje 
kvartal något eller några hundratal personer, som blivit anhållna för fylleri, 
sedermera icke sakfällas, merendels av det skäl att de icke kunnat med stäm
ning anträffas och inställas inför rätta. Påpekas bör därjämte, att å ena sidan 
en del av de förseelser, som avdömts under en redovisningsperiod, begåtts un
der en tidigare, medan å andra sidan en del under perioden begångna förseelser 
avdömas först under ett följande redovisningsskede. Vad beträffar den pre
liminära siffran för fjärde kvartalet 1935 tyder densamma på en avsevärd ned
gång i fyllerifrekvensen gentemot närmast föregående kvartal. Då uppgif
terna för redogörelsekvartalet ännu ej äro alldeles fullständiga, torde denna 
nedgång dock ej vara fullt så stor, som de här anförda siffrorna synas ge vid 
handen. Av enahanda skäl torde den vid jämförelse med fjärde kvartalet 1934 
framträdande minskningen i verkligheten vara relativt begränsad. 

Av samtliga fylleriförseelser, för vilka personer sakfälldes under 1935 års 
fjärde kvartal, begingos 147 eller 2"1 % av kvinnor, därav som omstående tab. A 
visar 87 i Stockholm, 35 i Göteborg, 5 i Malmö, 17 i övriga städer samt 3 på 
landsbygden. — Tabellen ger även möjlighet att fastställa, i vilken utsträck
ning fylleriförseelseraa begåtts av yngre och av äldre personer, varvid ålders
gränsen dragits vid 25 år.8 Av hela antalet under tredje och fjärde kvartalen 
1935 sakfällda fyllerister tillhörde 1 987 eller 21-8 % resp. 1 629 eller 23-2 % 
den yngre åldersgruppen. Motsvarande relativtal i genomsnitt för åren 1930— 
1935 utgjorde resp. 25-5, 24-4, 237, 23-6, 235 och 22-6 'A.2 

1 Siffrorna för år 1934 ha korrigerats med hänsyn till 187 och siffrorna t"3r tredje kvartalet 
1935 med hänsyn till 628 efterredovisade fall. — ' Preliminär siffra. — 3 Härvid ha personer, 
som äro födda före 1910, hänförts till den äldre åldersgruppen, och sädana, som äro födda 1910 
eller senare, till den yngre. 



132 Tab. A. Fyllerlförseelser under fjärde kvartalet 1935. 

1 Härmed avses personer födda före är 1910. — s Härmed avses personer födda är 1910 eller 
senare. — 3 Därav 5 med okänd ålder. 
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Tab. B. Gjorda beslag och beslagtagna kvantiteter av spritdrycker åren 1933—1935. 

På grundval av systembolagens uppgifter ha i tab. A förseelserna vidare 
uppdelats med hänsyn till om de sakfällda innehaft motbok (med full eller 
begränsad inköpsrätt) eller varit avstängda från laglig spritdryckstilldelning. 
Av samtliga manliga fyllerister voro 5 281 eller 76'9 % personer utan motbok. 
Fördelningen härvidlag var sålunda ungefär densamma som närmast föregå
ende kvartal (78-0 %). Av de kvinnliga fylleristerna uppgivas 2 ha varit inne
havare av motbok. Dessa siffror giva även en antydan om omfattningen av 
den olagliga rusdryckshandelns och särskilt spritsmugglingens inverkan på 
nykterhetstillståndet. 

Uppgifter rörande spritsmugglingen. Som komplement till fylleriförseelse-
statistiken meddelas i tab. B vissa uppgifter från generaltullstyrelsens sta
tistiska avdelning för åren 1933—1935 rörande antalet beslag, som helt eller 
delvis avsett sprit (eller brännvin), samt beslagtagna kvantiteter av sådana 
varor. Vissa i tabellen upptagna beslag lära sedermera ha upphävts av veder
börande domstol. 

Som synes, framträdde under år 1935 en avsevärd stegring i den beslag
tagna kvantiteten. Denna ökning beror emellertid helt på ett beslag på c:a 
50 000 liter, som gjordes i januari. I fråga om antalet beslagsmål ha båda 
de senaste åren uppvisat nedgång. 

1 Härav komma nära 50 000 liter på ett enda beslag. 

8f—355172. Soc. Mtdd. 1936. 
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Lag om kommunal kontantunderstödsverksamhet vid 
arbetslöshet. 

Genom remissresolution den 27 december 1935 anmodades socialstyrelsen 
a t t t i l l socia ldepar tementet inkomma med y t t r a n d e över e t t inom depar temente t 
u p p r ä t t a t u t k a s t t i l l l ag om kommuna l kontan tunders tödsverksamhet vid ar
betslöshet. S tyre lsens y t t r a n d e va r i huvudsak av följande lydelse. 

Översikt över gällande bestämmelser angående bedrivande av hjälpverk
samhet för arbetslösa. 

Fattigvården. Enl igt 1 § i lagen den 14 juni 1918 om fattigvården skall fattig
vård utgivas till minderårig eller den som till följd av ålderdom, sjukdom, lyte eller 
eljest bristande kropps- eller själskrafter är oförmögen att genom arbete försörja 
sig och som saknar medel till sitt livsuppehälle, därest hans behov ej annorledes 
avhjälpes. Bland de förutsättningar, som enligt denna paragraf medföra skyldig
het för kommunen att utgiva fattigvård, finnes alltså arbetslöshet icke upptagen. 
Till arbetslös persons minderåriga barn är kommun emellertid i enlighet med para
grafen vid behov pliktig at t utgiva fattigvård. 

Rörande omhändertagande av minderårig, som på grund av nöd eller annan dy
lik anledning är i behov av vård utom hemmet, meddelas bestämmelser i lagen den 
6 juni 1924 om samhällets barnavård och ungdomsskydd. 

Därest fattigvårdssamhälle utgiver fattigvård i andra fall än dem som omför-
mälas i 1 § i fattigvårdslagen, äger samhället jämlikt de i 2 § i samma lag givna 
bestämmelserna fastställa de grunder för fattigvården, som böra av samhällets fat
tigvårdsstyrelse iakttagas. I praxis har 6edan länge erkänts, a t t fattigvård enligt 
2 § må utgivas i anledning av arbetslöshet och at t sådan fattigvård jämväl må läm
nas direkt till den arbetslöse. I övrigt torde böra nämnas, a t t 2 och 23 §§ upptaga 
bestämmelser om att fattigvårdssamhälle och fattigvårdsstyrelse hava at t ombesör
ja, at t den som finnes vara i behov av fattigvård erhåller sådan. 

För utgiven fattigvård föreligger återbetalningsskyldighet, i den mån fattig
vårdsstyrelsen icke finner skäl till eftergift. I 64 § i fattigvårdslagen uppräknas 
emellertid vissa omständigheter, vilka kunna medföra, a t t fattigvårdssamhälle äger 
bestämma, huruvida ersättningsskyldighet för uppburen fattigvård skall äga rum. 
Bland dessa omständigheter namnes det fall, at t fattigvårdssamhälle anslagit sär
skilda medel till fattigvårdsstyrelsens förfogande för avhjälpande av nöd, som i 
större utsträckning uppkommit på grund av missväxt, annan allmännare olycka 
eller av förhållanden utom riket vållad allmän kristid. Av förarbetena till fattig
vårdslagen framgår vidare, att 64 § erhöll sin nuvarande lydelse genom av 1918 
års riksdag vidtagna förändringar i det av Kungl. Maj :t framlagda lagförslaget. 
Kungl. Maj:t hade nämligen föreslagit, a t t i 64 § skulle upptagas en bestämmelse, 
som innehölle en generell rä t t för fattigvårdssamhälle at t besluta, at t återbetal
ningsskyldighet icke skulle föreligga för understöd, som utlämnades av fattig
vårdsstyrelsen. Föreskriften om återbetalningsskyldighet för uppburen fattigvård 
har alltså under förarbetena till lagstiftningen från auktoritativt håll icke betrak
tats såsom en av de konstitutiva bestämmelserna i lagen. 

övriga lagar, berättigande kommun att utgiva understöd till enskild person. För
utom i fattigvårdslagen hava i vissa andra lagar uttryckliga föreskrifter lämnats 
om rä t t för kommun at t utgiva understöd ti l l enskild person. De lagar, som sty-
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relsen här syftar pä, äro den förut omnämnda barnavårdslagen samt lagen den 20 
april 1934 om kommunala pensionstillskott m. m. och lagen den 2 maj 1910 om 
l indring i de mindre bemedlades kostnader för vård av sinnessjuka, sinnesslöa och 
fallandesjuka. Understöd, som utgives enligt de två sistnämnda lagarna, skall icke 
betraktas såsom fattigvård. 

Arbetslöshetshjälp med statsbidrag. I kungörelsen den 30 juni 1934 angående 
statlig och statsunderstödd hjälpverksamhet vid arbetslöshet föreskrives, att dylik 
verksamhet vid oförvållad arbetslöshet bedrives under t re huvudformer, nämligen 
dels statliga och statskommunala reservarbeten, dels kontantunderstödsverksamhet 
och dels särskilda åtgärder i anledning av ungdomsarbetslösheten. Tillsyn över 
verksamheten utövas av statens arbetslöshetskommission. Verksamheten omhänder-
haves inom varje kommun av en arbetslöshetskommitté. I kungörelsen lämnas vis
sa föreskrifter angående behörigheten at t uppbära arbetslöshetshjälp. Dessa be
stämmelser innebära i huvudsak, at t hjälp endast må lämnas till den som är ar
betsför och oförvållat arbetslös samt efter verkställd prövning befunnits vara i be
hov av hjälp. Aterbetalningsskyldighet föreligger icke för arbetslöshetshjälp, som 
uppburi ts i enlighet med kungörelsens bestämmelser. 

I 23 § i kungörelsen hava intagits bestämmelser angående fastställande av sär
skild reservarbetslön. Denna lön, 6om i allmänhet fastställes kommunvis, skall 
ligga till grund för ackordsättningen vid statliga och statskommunala reservarbe
ten samt för kontantunderstödens maximibelopp. 

I fråga om reservarbetena må här allenast nämnas, at t statliga reservarbeten ut
föras i arbetslöshetskommissionens regi, medan de statskommunala reservarbetena 
bedrivas i landstings, kommuns eller vägstyrelses regi efter av arbetslöshetskom
missionen i varje särskilt fall lämnat medgivande. Kommissionen bestämmer det 
högsta antal arbetslösa, som vid varje tillfälle må från vederbörande kommun sys
selsättas vid statligt eller statskommunalt reservarbete. Beslut om statsbidrag till 
statskommunalt reservarbete fattas i allmänhet av kommissionen men i vissa sär
skilt angivna fall av Kungl. Maj :t. Den omständigheten, at t arbetslös person för 
sig eller sin familj uppbär fattigvård, inverkar icke på rätten at t erhålla hänvis
n ing ti l l statligt eller statskommunalt reservarbete eller at t kvarstå såsom reserv
arbetare. 

Om en kommun önskar bedriva kontantunderstödsverksamhet med statsbidrag, 
skall kommunen, efter det kommunen anvisat medel till verksamheten, inhämta ar
betslöshetskommissionens medgivande därtill samt hos kommissionen göra ansökan 
om statsbidrag. I samband därmed skall kommunen lämna uppgift om antalet 
hjälpsökande arbetslösa inom kommunen. Kommissionen bestämmer det högsta an
tal arbetslösa, för vilket vid varje tillfälle statsbidrag till dagunderstöd må be
räknas. Statsbidragets storlek bestämmes av kommissionen eller, i vissa fall, av 
Kungl . Maj:t . 

Kommissionen äger bestämma de högsta belopp, varmed dagunderstöd för varje 
kommun må utgivas. Understödet må icke överstiga två tredjedelar av den för 
orten fastställda reservarbetslönen. I övrigt gäller, att dagunderstöd med statsbi
drag icke må utgivas till den som uppbär daghjälp från erkänd arbetslöshetskassa 
eller till den som i anledning av arbetslöshet för sig eller sin familj åtnjuter fat
tigvård. I sistnämnda hänseende meddelas emellertid särskilda undantagsbestäm
melser dels beträffande fattigvård enligt 50 § 2 mom. i fattigvårdslagen och dels 
beträffande annan fattigvård, som uppbäres tillfälligt och i synnerligen trängande 
fall. 

I kungörelsen lämnas vidare bestämmelser angående utgivande av hyreshjälp till 
familjeförsörjare, som åtnjuter dagunderstöd, och angående den särskilda statliga 
och statsunderstödda hjälpverksamheten för unga arbetslösa. Styrelsen anser sig 
icke hava anledning at t i detta sammanhang närmare ingå på nämnda bestäm
melser. 
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Arbetslöshetsförsäkring. Genom förordningen den 15 juni 1934 om erkända ar
betslöshetskassor har i Sverige införts ett system för frivillig arbetslöshetsförsäk
ring. Till arbetslöshetskassor, som bildats av arbetarna och som vunni t erkännande 
enligt bestämmelserna i nämnda förordning, utgår statsbidrag i enlighet med vad 
som stadgas i förordningen den 15 juni 1934 om statsbidrag till erkända arbets
löshetskassor. Tillsynsmyndighet för kassorna är socialstyrelsen. 

Understöd från erkänd arbetslöshetskassa utgår i form av daghjälp efter en mi-
nimikarenstid av sex dagar. För at t bliva berättigad till daghjälp måste medlem 
hava erlagt föreskrivet antal avgifter under viss förfluten tid. Daghjälpens be
lopp får icke överstiga 6 kronor eller, med vissa undantag, understiga 2 kronor. 
Understöd må utgå för högst 120 dagar under loppet av 52 på varandra följande 
veckor. 

Den omständigheten, at t medlem i erkänd arbetslöshetskassa för sig eller sin 
familj åtnjuter fattigvård, inverkar icke på hans rä t t till daghjälp från kassan. 
At t någon skarpare gränsdragning icke skett mellan arbetslöshetsförsäkringen och 
fattigvården motiverades i propositionen nr 38/1934 därmed, at t en sådan gräns
dragning måste ingå som ett led i ett allmänt åtskiljande av den med återbetal
ningsskyldighet förenade fattigvården och annan hjälp, eom i skiftande former 
lämnades till följd av arbetslöshet. E t t dylikt åtskiljande sammanhängde emel
lertid nära med de frågor om åstadkommande av en större enhetlighet vid för
valtningen inom kommunerna av den sociala hjälpverksamheten, vilka för utred
ning vore överlämnade till särskilda sakkunniga, de s. k. organisationssakkunniga. 
Andra lagutskottet anförde i sitt av riksdagen godkända utlåtande över proposi
tionen, a t t utskottet med hänsyn till vad i propositionen anförts tillstyrkte för
slaget, a t t daghjälp från erkända arbetslöshetskassor skulle kunna suppleras av 
understöd från fattigvården Utan at t detta skulle inverka på daghjälpens storlek. 
Betänkligheterna häremot vore, yttrade utskottet vidare, numera mindre, sedan en 
avsevärd förbättring på grund av föregående års riksdagsbeslut in t rä t t med avse
ende å den allmänt förekommande sammanblandningen mellan kommunala kon-
tantunderstöd med statsbidrag och understöd från fattigvården. Utskottet förkla
rade emellertid, at t utskottet i likhet med departementschefen principiellt ansåge, 
att olika former av samhällelig hjälpverksamhet borde hållas åtskilda, så att en 
person icke samtidigt bereddes hjälp från olika håll. Utskottet gav därför ut tryck 
åt önskvärdheten av at t pågående utredningar i ämnet bedreves med sådan skynd
samhet, att riksdagen snarast möjligt erhölle tillfälle at t pröva frågan i hela dess 
vidd. 

Antalet erkända arbetslöshetskassor uppgår för närvarande till sju med ett sam
manlagt medlemsantal av omkring 72 000. Av dessa arbetslöshetskassor är det alle
nast en kassa, nämligen musikernas erkända arbetslöshetskassa, som fastställt ett 
daghjälpsbelopp överstigande 4 kronor. I sistnämnda kassa kan daghjälp utgå 
med högst 5 kronor. Även om i flertalet av de övriga kassorna daghjälpsklass fin
nes med ett belopp av 4 kronor, har dock det övervägande flertalet av medlemmarna 
inskrivit sig i klasser med daghjälp om allenast 2 eller 3 kronor. 

Då någon kassa för länt- eller skogsarbetare ännu icke blivit erkänd, torde det 
vara berättigat at t eäga, at t de nuvarande kassornas medlemmar ti l l den övervägan
de delen äro bosatta i städer eller större samhällen. 

Förhållandet mellan dagunderstöd från arbetslöshetskommitté och daghjälp frän 
erkänd arbetslöshetskassa. 1932 års sakkunniga för arbetslöshetsförsäkring, vilka 
ti l l omarbetning upptogo de i kungörelsen den 7 juli 1922 angående statsbidrag 
till arbetslöshetshjälp intagna bestämmelserna angående den kommunala kontant-
understödsverksamheten med statsbidrag, anförde beträffande förhållandet mellan 
denna kontantunderstödsverksamhet och arbetslöshetsförsäkringen i huvudsak föl
jande. 

Det framstode såsom klart, att ett system med frivillig arbetslöshetsförsäkring 
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jämte allmänna arbeten på den öppna arbetsmarknaden måste kompletteras med 
fortsatt statsunderstödd understödsverksamhet, huvudsakligen i dittillevarande for
mer. Det måste emellertid göras fullständigt klart, a t t dessa kontantunderstöd 
icke hade något som helst att göra med försäkringen eller därifrån utgående för
måner. Någon sammanblandning mellan de bägge formerna av hjälpverksamhet 
borde icke få förekomma. Därav följde, at t dagunderstöd icke finge utgå samti
digt med daghjälp från erkänd arbetslöshetskassa. På anförda skäl uttalade emel
lertid de sakkunniga, att dagunderstöd borde kunna utgå till sådan försäkrad ar
betare, som med hänsyn till de för försäkringen gällande restriktiva bestämmelser
na icke vore berättigad till daghjälp från sin kassa. Genomförandet av en stats
understödd arbetslöshetsförsäkring måste i ett annat hänseende medföra en bety
delsefull ändring i dittills gällande understödsregler, nämligen beträffande dag-
hjälpsbeloppen och de understöd, till vilka statsbidrag kunde utgå. Det vore näm
ligen tydligt, at t det icke kunde gå för sig, a t t de kontanta kommunala under
stöden utginge med högre belopp än vad vederbörande arbetare kunde tillför
säkra sig genom medlemskap i erkänd arbetslöshetskassa. Skulle man medgiva 
högre understöd, måste detta tydligen komma att innebära, at t för de verkligt be
hövande arbetslösa anledning att söka sig till försäkringen icke funnes samt at t 
de inskränkande regler beträffande rä t t t i l l daghjälp från försäkringen, som av 
olika anledningar uppställts, såsom i fråga om längsta understödstid, visst antal 
betalade avgifter, karenstid o. s. v., förlorade sin verkan. E n viss nedsättning av 
kontantunderstödens belopp måste således bliva en följd av försäkringens genom
förande. Lösningen syntes lämpligen böra bliva den, at t det föreskreves, at t un
derstödet t i l l arbetslösa på en viss ort icke borde få överstiga visst närmare be
stämt förhållande ti l l den inom kommunen mera vanligt förekommande lägsta 
daghjälpen från erkänd arbetslöshetskassa. Detta förhållande borde vara olika för 
olika daghjälpsbelopp, så at t förhållandetalet sjönke, då daghjälpsbeloppet bleve 
högre. De sakkunniga hade upprät ta t en tabell över de relationer, som i nämnda 
hänseenden ansetts lämpliga (se propositionen nr 209/1933, bilaga G, sid. 178). 
Det vore visserligen tydligt, at t med en dylik nedsättning av dåmera på sina håll 
tillämpade kontantbelopp fattigvården skulle komma att få ingripa i fall, där eå 
eljest icke behövt eke. Det måste emellertid understrykas såsom absolut ound
gängligt, at t även med de ifrågasatta understödsbeloppen gränsen holies såvitt 
möjligt, klar gentemot fattigvården. 

I propositionen nr 209/1933 anförde herr statsrådet beträffande förevarande 
fråga, att ett samordnande på sätt de sakkunniga föreslagit av kontantunderstö
dens belopp och daghjälpens storlek måste vara en nödvändig konsekvens av 
försäkringens genomförande med betydande statsbidrag. Det kunde likväl, an
förde herr statsrådet vidare, icke vara rimligt, at t de nya statsbidragsgrunderna 
till kontantunderstöden trädde i t i l lämpning vid en tidpunkt, då man kunde för
utse, att försäkringen icke alls eller endast i ringa omfattning t rä t t i verksamhet. 
Med hänsyn därtill förordades, at t dåvarande grunder för statsbidrag till kon
tantunderstöd finge vara i t i l lämpning under så lång tid, att arbetslöshetskassor 
inom de olika yrkena rimligen kunde antagas hava blivit bildade, i den mån in
tresse för saken funnes. Dåvarande regler syntes alltså böra få gälla exempelvis 
i fyra år. Därest vissa yrkeskategorier icke inom en dylik övergångstid vidtagit 
anordningar för arbetslöshetsförsäkring, syntes det icke orimligt, att de finge 
underkasta sig den med försäkringen sammanhängande nedsättningen av kon
tantunderstödens storlek. 

Särskilda utskottet 1933 uttalade i anslutning härti l l , at t de dåvarande kontant-
understödsbeloppen icke borde nedsättas under budgetåret 1933/1934, även om 
försäkringen genomfördes. 
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Övriga för närvarande förekommande njälpformer. Hjälpverksamhet för 
oförvållat arbetslösa bedrives för närvarande, förutom i de genom författnings
bestämmelser reglerade former, för vilka redogörelse i det föregående lämnats, 
ytterligare i form av anordnande av kommunala reservarbeten och utgivande av 
kommunala kontantunderstöd utan statsbidrag. 

Kommunala reservarbeten. Vad de kommunala reservarbetena beträffar, be
drivas dessa arbeten inom en kommun ofta samtidigt med statskommunala reserv
arbeten. Några författningsbestämmelser angående de kommunala reservarbetena 
förefinnas icke. Ur författningssynpunkt måste dessa arbeten därför betraktas 
såsom arbeten på den öppna marknaden. 

Särskilda utskottet vid 1933 års riksdag lät genom statens arbetslöshetskommis
sion införskaffa utredning rörande arbetsvillkoren vid de kommunala reservarbe
tena. En vid undersökningen upprät tad tabell över relationen mellan arbetsför
tjänster vid kommunala reservarbeten och reservarbetslönen i kommuner, där så
dan lön blivit av arbetslöshetskommissionen fastställd, har såsom bilaga H fogats 
vid utskottets utlåtande nr 17. Av denna tabell framgår, att arbetslönen vid kom
munala reservarbeten i städerna översteg den av kommissionen för samma orter 
fastställda reservarbetslönen med 67-4 procent. För landskommunernas del ut
gjorde motsvarande överskott 16-o procent. I den över utredningen upprät tade 
promemorian uttalas, at t genomsnittslönerna å de särskilda orterna företett bety
dande växlingar. Inom en del kommuner understeg sålunda den kommunala re
servarbetslönen väsentligt den av kommissionen fastställda, medan på andra håll 
överskottet i förhållande till sistnämnda lön kunde uppgå till över 100 procent. 
Jämväl i avseende å övriga arbetsvillkor förekommo mycket skiftande bestämmel
ser i de olika kommunerna. 

P å sätt statens arbetslöshetskommission anfört i sin den 30 november 1934 till 
Konungen avlåtna skrivelse angående medelsbehovet för återstoden av budgetåret 
1934/1935 samt för budgetåret 1935/1936, hava i flera avseenden svårigheter upp
kommit till följd av at t några författningsbestämmelser icke förefinnas rörande 
de kommunala reservarbetena. Detta gäller bland annat i fråga om tillämpnin
gen av gällande bestämmelser angående vad som skall anses såsom lämpligt ar
bete vid hänvisning av arbetslösa. Då några bestämmelser icke finnas angående 
lönesättningen vid de kommunala reservarbetena, skall nämligen, vid invändning 
från till sådant arbete hänvisad person att avlöningen icke är skälig, lönens skä
lighet prövas med hänsyn till vad som utgår för motsvarande arbete på den öppna 
marknaden. E n arbetslös, som vägrar mottaga hänvisning till kommunalt reserv
arbete, kan vid sådant förhållande komma att bevara sin rä t t till daghjälp från 
erkänd arbetslöshetskassa. Om en arbetslös, som uppbär dagunderstöd från arbets
löshetskommitté, på samma sätt vägrar at t antaga hänvisning till ett kommunalt 
reservarbete, borde man dock vara berättigad at t antaga, at t han, oaktat att lönen 
i eko är att anse såsom skälig i enlighet med hjälpkungörelsens bestämmelser, blir 
avstängd från vidare kontantunderstöd, då någon rä t t till dylikt understöd icke 
föreligger. 

Kommunala kontantunderstöd utan statsbidrag. Av de utav statens arbetslös
hetskommission avgivna månadsrapporterna framgår, at t åtskilliga kommuner be
driva en ingalunda obetydlig hjälpverksamhet genom utdelande av kontantunder
stöd utan statsbidrag. Under november 1935 utdelade sålunda 119 kommuner dy
likt understöd till 4 309 personer. Kommissionen framhåller vidare i månads
rapporten, a t t en del kommuner torde utdela understöd åt arbetslösa under sådana 
former, a t t de icke ansåge ifrågavarande verksamhet böra bliva föremål för rap
port till kommissionen, medan återigen andra kommuner såsom arbetslöshetsunder
stöd rapporterade genom fattigvården av annan anledning än arbetslöshet ut
givna understöd. 
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Med hänsyn ti l l vad kommissionen sålunda anfört, toide det icke vara möjligt 
a t t bedöma, om de i rapporten med enbart kommunala medel understödda arbets
lösa erhållit denna hjälp i form av fattigvård eller ej. 

Regeringsrätten har i åtskilliga utslag upphävt av kommuner fattade beslut om 
utgivande av kontantunderstöd utan statsbidrag. Regeringsrätten har därvid åbe
ropat, a t t besluten innebure, a t t understöd av kommunens medel skulle beredas 
vissa kommunmedlemmar i annan ordning än gällande fattigvårdslag stadgade el
ler eljest enligt särskild lag eller författning vore medgivet. 

Ändringsförslag och utredningar. Under de senaste åren hava från skilda 
håll framkommit förelag om vidtagande av mer eller mindre ingripande föränd
ringar i förhållande till det system för utgivande av den samhälleliga arbetslös
hetshjälpen, för vilket redogörelse lämnats i det föregående. Åtskilliga utrednin
gar, som bedrivits under senare tid, hava berört dessa spörsmål. Framställningar 
om ytterligare utredningar hava jämväl framkommit. Styrelsen vill i dessa av
seenden omnämna följande. 

Motionerna I: 128 och II: 237 vid 1933 års riksdag. Vid 1933 års riksdag hem
ställdes i två likalydande motioner, 1:128 av herr Trygger m. fl. och 11:237 av 
herr Lindman m. fl., at t riksdagen ville för sin del besluta antaga ett av motio
närerna framlagt förslag till lag om offentlig arbetslöshetshjälp åt oförvållat ar
betslösa. I motionerna anfördes bland annat följande. 

Enl igt gällande system reglerades arbetslöshetshjälpen av kungörelser, supple
rade och kringgärdade av lagen om fattigvården och administrativa domstolsut
slag. De normerande principerna för den för närvarande mest omfattande och 
kostsamma socialvården hade sålunda icke i något hänseende lagfästs. Tillräcklig 
erfarenhet torde emellertid nu föreligga för att söka genomföra en lagstiftning 
om den offentliga arbetslöshetspolitiken. En sådan lagstiftning skulle fylla ett 
aktuellt behov med hänsyn till angelägenheten at t under den nuvarande expan
sionen av hjälpverksamheten giva största möjliga fasthet åt reglerna för arbets
löshetspolitiken. Lagstiftningen borde dock tills vidare endast givas provisorisk 
karaktär. Det av motionärerna framlagda lagförslaget hade inskränkts till at t 
huvudsakligast avse de villkor, på vilka de kommunala myndigheterna ägde rät t 
att lämna hjälp åt oförskyllt arbetslösa. Lagförslaget innehölle därför huvud
sakligast de konstitutiva bestämmelserna för arbetslöshetshjälpen samt regleringen 
av de olika arbetslösheteorganens inbördes ställning och befogenheter. Tillämp
ningsföreskrifter liksom även statsbidragsbestämmelser borde såsom dittills utfär
das kungörekevägen. Genom att giva lagstiftningen karaktär av en ramlag kunde 
man fastare regelbinda och förenkla huvudprinciperna och kompetensmätningen, 
samtidigt eom man bibehölle största möjliga smidighet och elasticitet. Endast 
genom ett lagfästande av arbetslöshetshjälpen torde det vara möjligt at t åstad
komma en klarare och mera preciserad boskillnad mellan fattigvård och arbets
löshetshjälp. Endast genom att sätta de viktigaste arbetslöshetsreglerna i paritet 
med kommunallagarna torde det vidare vara möjligt at t åstadkomma sådana in
skränkningar i den kommunala självbestämmanderätten, som arbetslöshetsvårdens 
sociala särart enligt sin na tur krävde. Därtil l komme olägenheten av att arbets
löshetsdirektiven blott vore såsom villkor knutna vid beviljande av ett anslag och 
sålunda vid skiljaktiga beslut av riksdagens kamrar kunde ändras genom gemen
sam omröstning. 

Med hänsyn till vikten av enhetliga hjälpprinciper, anförde motionärerna vi
dare, och för at t förebygga att kommunerna avveke från den av statemakterna 
beslutade arbetslöshetspolitiken, vore ett av de viktigaste intressena a t t i samband 
med en arbetslöshetslagstiftning fastare reglera kommunernas befogenheter. Dessa 
befogenheter borde omfatta i första hand igångsättande av arbeten och i andra 
hand utdelande i behövliga fall av kontantunderstöd, både med och u tan stats-
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bidrag. Beträffande formerna för arbetslöshetshjälpen skulle kommunerna vara 
bundna av de i lagen givna bestämmelserna. Anmälningsplikt borde föreskrivas 
till såväl vederbörande länsstyrelse som tillsynsmyndigheten, vilken, enligt motio
närernas förslag, borde utgöras av socialstyrelsen. Man kunde möjligen tänka sig 
ett ännu längre gående restriktivt system, nämligen inhämtande av socialstyrelsens 
tillstånd såsom villkor för varje anordnande överhuvud taget av hjälp åt arbets
lösa. E t t sådant rigoröst steg «kulle emellertid många gånger förorsaka alltför 
omfattande skriverier i bagatellsaker u tan något motsvarande praktiskt värde, ef
tersom kommunerna måste vara närmast till at t känna och bedöma hjälpbehovet. 
E t t verksamt moment mot missbruk låge i kommunernas skyldighet at t själva 
skattevägen bära utgifterna för den första arbetslöshetshjälpen; ett andra moment 
vore kommunernas förpliktelser at t helt ställa sig de statliga direktiven till ef
terrättelse. 

Vad särskilt beträffar kommunernas rät t at t utgiva kontantunderstöd utan 
statsbidrag och utan fattigvårdskaraktär anförde motionärerna, at t det endast ge
nom att inlänka denna supplerande understödsverksamhet i den normala arbets
löshetsverksamheten och underkasta densamma de statliga direktiven syntes vara 
möjligt at t ernå den nödiga enhetligheten och undslippa all den faktiska och fik
tiva dubbelbehandlingen. E n viss marginal att under en svår kris genom under
stöd avhjälpa tillfälliga behov torde icke böra förvägras kommunerna, och de prak
tiska synpunkterna måste härvid tala för at t denna restutj amning handhades av 
samma organ, som i övrigt handlade arbetslöshetsärendena. Garantier mot miss
bruk låge dels i tillsynsmyndighetens rä t t att i händelse av ansökan om stats
bidrag uppställa särskilda villkor för sådana kommuner, som kunde misstänkas 
för slentrianmässig behovsprövning, dels ock däri, att kommunernas odelade eko
nomiska ansvar för denna restutj amning förbleve oförändrat, vare sig denna sked
de genom fattigvården eller genom arbetslöshetsorganet. Såsom ett av de allra 
viktigaste momenten komme emellertid omsorgen om själva fattigvårdsorganisa
tionen. För en sund fattigvård vore det säkerligen ett livsvillkor, at t denna i 
största möjliga mån besparades massarbetslöshetens påfrestningar för at t i stäl
let helt kunna inrikta sig på sin egentliga, tillräckligt krävande samhällsuppgift. 

Riksdagens skrivelse nr 356/1933. Särskilda utskottet vid 1933 åra riksdag ytt
rade i sitt över bland annat nyssnämnda motioner avgivna utlåtande nr 17, att 
utskottet till fullo delade den uppfattningen, att förhållandena med avseende å 
den kommunala icke statsunderstödda arbetslöshetshjälpen i många avseenden 
vore otillfredsställande. Detta gällde framför allt frånvaron av enhetlig reglering 
och kontroll. Den av utskottet införskaffade utredningen hade utvisat, at t de ar
betslöner, som utginge vid rent kommunala reservarbeten, vore ytterl igt skiftande. 
Motsvarande ojämnhet torde råda beträffande kommunernas inställning till andra 
frågor, som tarvade en utförlig reglering. E t t klarläggande vore tillika önskvärt 
beträffande omfattningen av kommunernas lagliga rä t t at t lämna arbetslöshets-
hjälp utan fattigvårdskaraktär. 

Utskottet anförde vidare i samma utlåtande, att en av de sidor av arbetslös
hetsproblemet, vilka visat sig mest svårlösta, avsåge förhållandet mellan den of
fentliga arbetslöshetshjälpen och den allmänna fattigvården. Ur olika synpunkter 
vore det i hög grad önskvärt, at t en bestämd gräns härvidlag kunde uppdragas, 
så at t sammanblandning undvekes och det icke förekomme, at t en och samma 
person samtidigt ätnjöte understöd från flera håll för samma hjälpbehov. Då ar
betslöshet emellertid icke i och för sig grundade rä t t till fattigvård, u tan medde
lande därav i sådant fall berodde på vederbörande kommuns fria prövning jäm
likt fattigvårdslagens 2 §, förelåge häri en anledning till lokal ojämnhet, som 
skulle göra det obilligt a t t i förevarande hänseende för det dåvarande uppdraga 
en allmänt gällande gränslinje. Även i andra av utskottet särskilt omnämnda av
seenden mötte tills vidare svårigheter vid frågans behandling. Utskottet ansåge, 
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att samtliga dessa spörsmål borde i ett sammanhang göras ti l l föremål för utred
ning. Tillika borde givetvis beaktas sambandet med motsvarande problem beträf
fande förhållandet mellan fattigvården och andra socialförsäkringsgrenar. Med 
hänsyn till den synnerligen stora aktualitet, 6om frågan ägde med avseende å ar-
betelöshetshj alpen, borde denna del av problemet upptaga3 till förnyad behandling, 
utan at t förslag avvaktades beträffande förhållandet mellan socialförsäkringen 
och fattigvården i allmänhet. Utskottet t i l lstyrkte därför, a t t liksdagen måtte i 
skrivelse till Kungl . Maj :t anhålla om skyndsam utredning rörande reglering av 
förhållandet mellan den offentliga arbetslöshetshjälpen i dess olika former samt 
den allmänna fattigvården. 

Med godkännande av utskottets utlåtande hemställde riksdagen i skrivelse, n r 
356, till Kungl. Maj :t om verkställande av de av utskottet förordade utrednin
garna. 

Utredning angående kommunal understödsverksamhet utan statsbidrag. I an
ledning av riksdagens nämnda skrivelse har inom socialdepartementet verkställts 
en utredning rörande kommunal understödsverksamhet utan statsbidrag för hjälp 
åt arbetslösa. E n närmare sammanfattning av de vid utredningen vunna resulta
ten återgives i organisationssakkunnigas betänkande med utredning och förslag 
rörande den samhälleliga hjälpverksamhetens organisation m. m. (statens offent
liga utredningar 1934: 53, sid. 105—115). 

Organisationssakkunnigas betänkande. Enl igt givna direktiv hava organisa
tionssakkunniga haft at t behandla bland annat frågan om att åstadkomma större 
enhetlighet vid förvaltningen inom kommunerna av den sociala omvårdnaden. De 
sakkunniga hava i sitt betänkande framlagt förslag ti l l lag om den samhälleliga 
hjälpverksamhetens organisation med mera. I detta lagförslag behandlas även 
frågan om förbud mot oreglerad hjälpverksamhet. 

I betänkandet lämnas en redogörelse för åtskilliga av regeringerätten givna 
utslag i frågor om kommunernas rä t t at t lämna understöd utan fattigvårdskarak
tä r åt personer, vilkas hjälpbehov orsakats allenast av arbetslöshet. De sakkun
niga uttala, at t en klar och uttömmande ledning för tolkning av den gällande 
rättens ståndpunkt i denna fråga icke kunnat erhållas genom de åberopade preju
dikaten. Vidare lämnas en analys av prejudikaten, till vilken styrelsen tillåter 
sig a t t hänvisa (sid. 104—105 i betänkandet). 

De sakkunniga anföra, a t t den förut omnämnda utredningen angående kommu
nal understödsverksamhet u tan statsbidrag utvisade, at t kommunerna icke sällan 
överskridit de gränser för hjälpverksamhet vid arbetslöshet, som angivits av gäl
lande författningar. Det måste, enligt de sakkunnigas mening, betecknas som 
olämpligt, at t det allmänna på detta sätt bedreve en för de enskilda såväl som 
för samhället djupt ingripande hjälpverksamhet, utan a t t denna vore underkastad 
reglering genom lag eller annan författning. För a t t åstadkomma en klar, rätts
lig reglering på detta område hade de sakkunniga i sit t lagförslag intagit en be
stämmelse om förbud för kommun att meddela understöd åt enskilda i andra fall 
eller i andra former än lag stadgade eller 6om genom statsbidrags meddelande prö
vats vara behöriga. 

De sakkunniga anföra vidare, at t det torde kunna förekomma, at t genom en 
kris för en näring en betydande grupp av medlemmarna inom en kommun försat
tes i ett, efter vad man hade skäl antaga, övergående nödläge och at t det befun
nes önskvärt, at t de understödsbehov, som orsakades därav, finge tillgodoses i an
nan form än fattigvård, samtidigt som kommunens ekonomiska läge vore sådant, 
att staten icke hade anledning att träda emellan med bidrag till hjälpverksamhe
ten. För dylika undantagsfall borde en möjlighet till dispens från den allmänna 
regeln finnas. De sakkunniga föreslogo därför ett stadgande i lagutkastet av 
innebörd att, om genom kris i näringslivet inom viss kommun framkallades om-
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fattande arbetslöshet, på särskild prövning skulle bero, huruvida och på vilka vill
kor kommunen finge annorledes än eljest bestämts meddela understöd åt oförvål-
lat arbetslösa. Prövningen härav borde verkställas av den myndighet, som i all
mänhet skötte den av staten utövade eller understödda hjälpverksamheten. Det 
av de sakkunniga föreslagna stadgandet gällde allenast understöd, däremot icke 
anordnande av arbeten. De sakkunniga ansågo det nämligen alltför vanskligt att 
även för dylika fall lämna föreskrifter angående kommunernas befogenheter. E n 
restriktiv bestämmelse med avseende å arbetsföretag, som igångsattes på grund av 
arbetslöshet, skulle, enligt de sakkunnigas mening, sannolikt u tan svårighet kun
na kringgås. 

Reservation till organisationssakkunnigas betänkande. I en vid organisations
sakkunnigas betänkande fogad reservation har ledamoten borgarrådet Wictor Karls
son anfört bland annat följande. Det vore ogörligt at t enbart genom organisato
riska åtgärder undanröja alla de olägenheter, vilka till väsentlig del vore en följd 
av att den omfattande och mångskiftande socialvården reglerades av en mång
fald olika lagar och författningar, som, tillkomna på olika tider, icke fullt har
monierade med varandra. Ville man ernå en verkligt effektiv samverkan mellan 
de olika verksamhetsgrenarna, torde detta icke kunna vinnas med mindre än at t 
man grepe sig an med en revidering av de olika lagarna i syfte att åstadkomma 
inbördes samklang dem emellan. Särskilt gällde detta fattigvårdslagen, vars be
stämmelser med hänsyn till de senare årens sociala lagstiftning i många hänseen
den vore föråldrade, oklara och svårtolkade. Sedan denna lag stiftades, hade dess
utom uppståt t nya hjälpbehov av betydande omfattning, som man svårligen kunde 
förutse, då lagen skrevs, nämligen de behov, såväl direkta som indirekta, som den 
oförvållade arbetslösheten framkallat. Då alla dessa hjälpbehov icke kunde till
godoses genom den särskilda hjälpverksamheten för arbetslöshetens bekämpande 
eller genom arbetslöshetsförsäkringen, måste fattigvården alltjämt vara beredd att 
meddela en supplerande hjälp. Erfarenheten hade dock visat, at t fattigvårdsla
gens nuvarande bestämmelser mycket litet lämpade sig för en hjälpverksamhet av 
denna art. Reservanten förklarade slutligen, at t även om en förbättrad organisa
tion på hithörande område kunde undanröja en del förekommande olägenheter, så 
borde dock här avhandlade frågor snarast göras till föremål för en ingående ut
redning. 

Socialstyrelsens utlåtande över organisationssakkunnigas betänkande. I det av 
styrelsen avgivna utlåtandet över organisationssakkunnigas betänkande har styrel
sen i förevarande avseende anfört följande. 

»I 25 § av den föreslagna laeen har stipulerats, att kommun icke må meddela 
understöd åt enskilda i andra fall eller i andra former än lag stadgar eller som 
genom statsbidrags meddelande prövats vara behöriga. Vad sålunda föreslagits 
innebär, enligt vad den verkställda utredningen synes giva vid handen, ett fast
slående i stort sett av vad som synes vara gällande rät t i förevarande avseende. 
Med hänsyn till den oklarhet, som emellertid anses råda beträffande den gällande 
rättens ståndpunkt i fråga om kommunernas befogenhet att beviija understöd 
utan fattigvårds karaktär, synes det välbetänkt att på sätt de sakkunniga före
slagit en klar rättslig reglering på detta område åstadkommes. I enstaka kommu
ner har man kunnat iakttaga tendenser i fråga om en kommunal understödsverk
samhet vid sidan av fattigvårdslagen och den statliga och statsunderstödda hjälp
verksamheten, som synts kunna innebära en allvarlig fara för kommunens finan
siella ställning. Låt vara att sådana tendenser framträtt endast i enstaka kom
muner och at t på det stora flertalet håll understödsverksamheten i stället hand-
haves i en anda, som måhända kan betecknas såsom restriktiv, är det dock en vik
tig angelägenhet, at t dessa tendenser kvävas, så att man i vårt land icke behöver 
ställas inför nödvändigheten at t vidtaga anordningar för att kommuner på grund 
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av slapphanthet i den kommunala förvaltningen måste ställas under statlig admi
nistration. 

Med hänsyn till det ovan anförda anser sig styrelsen böra förorda, a t t bestäm
melser i huvudsaklig överensstämmelse med de i förevarande 25 § föreslagna ut
färdas. Ifrågasättas må, om ej sådana bestämmelser lämpligen borde inflyta i kom
munallagarna. 

Då styrelsen sålunda ansett sig böra förorda förslaget i im närmast förevarande 
del, har styrelsen ingalunda förbisett, a t t vissa legitima understödsbehov, som 
under nuvarande ordning ansetts kunna tillgodoses, böra kunna även i fortsätt
ningen fyllas. I den mån det skulle anses, att exempelvis nu i vissa kommuner 
förekommande fri bespisning av skolbarn, utdelandet av fri skolmateriel och lik
nande faller under förbudet mot oreglerad understödsverksamhet för enskilda, sy
nes sålunda möjligheten t i l l fortsatt sådan verksamhet författningsenligt böra 
tryggas. Förbises kan ej heller, at t i fortsättningen nya hjälpbehov kunna upp
komma och nya hjälpformer befinnas påkallade, vilka i sä fall även de böra ge
nom generella anordningar göras författningsenliga. 

I andra stycket av förevarande paragraf ha de sakkunniga föreslagit en anord
ning för tillgodoseende vid kristillfällen av ett lokalt uppkommande understöds
behov, enligt vilken det skulle ankomma på statens arbetslöshetskommissions pröv
ning, huruvida och på vilka villkor kommun må kunna i särskild väg meddela 
understöd åt oförvållat arbetslösa. Att sådan möjlighet öppnats, lärer få anses 
välbetänkt. Otvivelaktigt är, att arbetslöshetskommissionen härigenom kommer 
att tilldelas en mycket ömtålig och grannlaga uppgift, som lärer vid mera omfat
tande och utbredd arbetslöshet i landet kunna bliva ganska betungande, vilket 
styrelsen här endast velat framhålla.» 

Arbetslöshetsutredningens betänkande II. I arbetelöshetsulredningens betänkan
de I I angående åtgärder mot arbetslöshet (statens offentliga utredningar 1935: 6) 
finnes bland annat (sid. 201) ett uttalande om det otillfredsställande i att fattig
vården och arbetslöshetshjälpen för närvarande ej äro klart åtskilda. Kommittén 
anför vidare (sid. 249 f.), a t t de av kommittén i betänkandet framförda synpunk
terna och förslagen angående hjälpverksamhetens OTdnantle i och för big vore av 
den betydelse, att de motiverade en allmännare granskning av grunderna för 
hjälpverksamheten. En sådan omprövning påkallades för övrigt därav, att verk
samheten icke längre kunde betraktas allenast såsom tillfällig utan måste, åtmin
stone för längre tid framåt, bliva bestående. Härt i l l komme, at t vid arbetslös
hetsförsäkringens ordnande hänsyn icke tagits till den betydelsefulla frågan, huru
vida dess prestationer komme at t stå i lämpligt förhållande till hjälpverksamhe
tens. Särskilt för familjeförsörjare å dyrare orter kunde dagunderstödet, som 
helt bekostades av det allmänna, komma att bliva för de arbetslösa förmånligare 
än den av dem själva delvis bekostade daghjälpen inom försäkringen. En sådan 
anordning vore uppenbarligen olämplig. 

Förevarande departementsutkast. I förevarande departementsutkast uttalas, att 
det syntes erforderligt att öppna lagliga möjligheter för de kommuner, som så 
önskade, att jämväl utan bidrag av statsmedel anordna kontant understödsverk
samhet. Härvid måste emellertid sörjas för att garantier funnes mot förhastade 
beslut i ämnet. För vinnande av enhetlighet i fråga om hjälpverksamheten i dess 
helhet vid arbetslöshet borde även den rent kommunala understödsverksamheten i 
allt väsentligt underkastas de regler, som gällde för den statliga och statsunder
stödda verksamheten. 

I lagutkastets 1 § stadgas, att kommunal understödsverksamhet må anordnas i 
enlighet med bestämmelserna i lagen i de fall, då inom kommun, där arbetslöshet 
råder, det finnes erforderligt at t bereda oförvållat arbetslösa kontanta understöd. 
Et t beslut, varigenom kommunerna anvisat medel till kommunal kontantunder-
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stödsverksamhet, skall jämlikt 2 § underställas Konungens prövning och faststäl-
lelse. Av lagen reglerad hjälpverksamhet skall stå under tillsyn av den myndig
het, som Konungen bestämmer. Enligt den lämnade motiveringen skall denna 
myndighet utgöras av arbetslöshetskommissionen. I lagen hava vidare intagits åt
skilliga bestämmelser ur gällande understödskungörelse, nämligen bland annat 
angående sammansättning av arbetslöshetskommitté och angående revision av kom
mittés verksamhet, därvid dock icke ansetts erforderligt att föreskriva utseende 
av revisor genom länsstyrelse. "Vidare givas bestämmelser angående understöds
formerna, vilka, då lagen endast reglerar den kontanta hjälpverksamheten, utgöras 
av dagunderstöd och hyreshjälp. Från hjälpkungörelsen hava vidare hämtats be
hörighetsregler, konfliktdirektiv och bestämmelser om vad som skall förstås med 
lämpligt arbete. Samma föreskrifter stadgas angående förhållandet till fattigvår
den och arbetslöshetsförsäkringen, som enligt hjälpkungörelsen gälla i fråga om 
den kontanta hjälpverksamheten. Beträffande dagunderstödens belopp stadgas, 
att understöd må utgå med högst de belopp, som tillsynsmyndigheten för varje 
kommun medgiver, dock må, därest reservarbetslön blivit fastställd för orten, dag
understöd ej överstiga två tredjedelar av nämnda lön. 

Socialstyrelsens yttrande i frågan. 

Av den lämnade historiken framgår, att alla de av styrelsen omnämnda 
förslagen till ändringar av det nuvarande systemet åsyfta en legalisering av 
kommunernas rätt att utgiva understöd till arbetslösa, utan att understödet 
erhåller fattigvårds karaktär. Styrelsen anser sig med hänsyn till den fak
tiska utvecklingen på förevarande område ej böra motsätta sig, att kommu
nerna erhålla laglig rätt till sådan hjälpverksamhet. Den nuvarande ordnin
gen, då gällande författningsbestämmelser allmänt överträdas, kan nämligen 
icke anses vara tillfredsställande. Därtill kommer, att åtskilliga kommuner 
torde befinna sig i den ekonomiska ställning, att behov av statsbidrag till all 
arbetslöshetshjälp icke föreligger. 

Vad särskilt beträffar frågan om statsbidrag till arbetslöshetshjälp, vill styrel
sen erinra om att kommunerna tidigare hade att ensamma bära hela den på grund 
av arbetslöshet uppkomna belastningen. Då staten år 1914 började lämna sin 
medverkan till understödjande av arbetslösa, markerades särskilt från statsmak
ternas sida, att de sålunda vidtagna åtgärderna voro av extraordinär natur och 
motiverade av att arbetslösheten bottnade i speciella, mera krisartade förhållan
den inom näringslivet. Det må anses vara uttryck för en riktig princip, att sta
ten fortfarande medverkar till understödjande av det genom arbetslöshet uppkom
na hjälpbehovet. Hjälpen från staten torde dock väsentligen böra begränsas till 
extraordinära tider och förhållanden. Lagstiftningen på området bör uppenbar
ligen anpassas härefter. 

Om det alltså får anses vara principiellt riktigt, att kommunerna i huvudsak 
själva få svara för och till följd därav även sköta hjälpverksamheten vid arbets
löshet, bör det dock icke förbises, att frågan har vittutseende arbetsmarknadspoli
tiska synpunkter. De särskilda kommunerna kunna icke hava samma möjlighet 
till allsidig överblick över arbetslöshetssituationen i hela landet som ett centralt 
statligt organ. Ej heller torde kommunerna alltid anse det vara lämpligt att 
vidtaga särskilda åtgärder för att förmå den arbetslösa arbetskraften att söka an
ställningar å den öppna arbetsmarknaden i andra delar av landet, där utsikterna 
härför kunna vara gynnsammare än i hemorten. Visserligen skulle enligt den 
föreslagna lagstiftningen den offentliga arbetsförmedlingen inkopplas, så snart 
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hjälpverksamheten igångsattes. Erfarenheterna ha dock ti l l fullo utvisat, a t t en 
väl avvägd restriktivitet i fråga om hjälpverksamheten har en större betydelse än 
de rent arbetsförmedlande åtgärderna, då det gäller a t t förmå de arbetslösa at t 
uppspåra och antaga arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det kan med andra 
ord ur det helas synpunkt icke alltid anses vara arbetsmarknadspolitiskt lämpligt, 
att kommunerna lämnas full frihet i fråga om hjälpverksamhetens bedrivande. 

Den hjälp, som enligt fattigvårdslagen lämnas till 6Juka eller eljest arbetsoför-
mögna personer, är förenad med återbetalningsskyldighet. Med hänsyn härtill 
torde det principiellt kunna ifrågasättas, huruvida icke understöd, som lämnas 
till arbetsdugliga arbetslösa personer, jämväl borde vara förenat med återbetal
ningsskyldighet. Då emellertid den hjälp, som enligt hjälpkungörelsen med stats
bidrag för närvarande lämnas ti l l arbetslösa, icke är förbunden med någon åter-
betalningsskyldighet, har styrelsen ansett sig böra utgå från a t t icke heller hjälp, 
som i ifrågavarande ordning skulle utgå av rent kommunala medel, skulle förenas 
med återbetalningsskyldighet. 

E t t system för arbetslöshetshjälpens ordnande bör vara konstruerat på sådant 
sätt, at t det erbjuder möjligheter till erforderlig hjälp för de arbetslösa cch, sam
tidigt som det lämnar tillräckliga garantier emot missbruk, icke inbjuder kom
munerna till överträdelse av bestämmelserna. E n författning om arbetslöshets-
hjälp bör givas lags karaktär och så avfattas, at t de lämnade bestämmelserna icke 
bliva stridande emot fattigvårdslagen. 

Enighet torde råda om målet i förevarande avseende, nämligen skapande av 
et t ur alla synpunkter tillfredsställande system för arbetslöshetshjälpen. Emel
lertid torde det visa sig vara förenat med avsevärda svårigheter at t uppnå ett 
effektivt system. Av den lämnade översikten över gällande bestämmelser och de
ras ti l lämpning framgår den betydande split tring, eom för närvarande råder be
träffande arbetslöshetshjälpen. Det kan med hänsyn härt i l l icke anses vara lämp
ligt, att en ny lagstiftning på området icke innebär en upprensning och systema
tisering utan snarare ytterligare ökar splittringen och därmed svårigheterna. En
ligt departementsutkastet bibehållas alla de nuvarande formerna av hjälp enligt 
fattigvårdslagen och hjälpkungörelsen, vilka dessutom, enligt numera framlagd 
proposition till riksdagen, eventuellt skola utökas med nya bestämmelser om orts
tilläggen. Här t i l l skulle så komma möjligheten a t t utgiva hjälp enligt den före
slagna lagen. Ändock bleve icke genom en sådan lagstiftning hela området av 
arbetslöshetshjälpen lagfäst. Fortfarande skulle sålunda några författningsbestäm
melser icke finnas angående rent kommunala reservarbeten, varjämte möjligheter
na at t utgiva kontantunderstöd vid sidan av såväl fattigvårdslagen som den före
slagna lagen icke kunna anses vara effektivt förhindrade. 

En rationell lagstiftning på området synes icke kunna inskränka sig till att 
lagfästa kommunernas rä t t at t utgiva arbetslöshetshjälp. Lika viktigt torde få 
anses vara, at t tillräckliga garantier framskapas för at t hjälpen gives i lämpliga 
former och at t de givna bestämmelserna icke överträdas, vare sig av kommunerna 
eller av de hjälpsökande. Om det framlagda lagförslaget torde det emellertid 
kunna sägas, at t det väl lämnar rät ten at t utgiva understöd men att de garantier 
mot missbruk, som skapas, icke äro effektiva. Den kommun, som icke vill un
derkasta sig de inskränkande bestämmelser, eom finnas intagna i lagen, kommer 
fortfarande at t kunna lämna den hjälp, som kommunen anser erforderlig, under 
åberopande av 2 § fattigvårdslagen. Styrelsen erinrar om förekomsten för när
varande tämligen allmänt av hjälpverksamhet, där hjälpen väl formellt gives fat
tigvårds namn, utan att detta i realiteten kan sägas vara fallet. Tillräcklig ga
rant i emot missbruk kan icke sägas ligga i den lämnade föreskriften om att be
slut angående anvisande av medel till kontantunderstödsverksamhet enligt lagen 
skall underställas Konungens prövning och fastställelse. Styrelsen återkommer 
6enare till sistnämnda fråga. 



126 SOCIALA MEDDELANDEN 1936, NR 2 

De huvudsakligaste bristerna i lagförslaget torde få anses vara, a t t förhållandet 
mellan hjälpverksamhet enligt lagen, å ena sidan, samt fattigvårdslagen, hjälp-
kungörelsen och förordningen om erkända arbetslöshetskassor, å andra sidan, icke 
blivit klarlagt och reglerat. 

Vad föret beträffar förhållandet mellan hjälpverksamhet enligt lagförslaget och 
enligt fattigvårdslagen, kan en tillräcklig avgränsning emellan dessa lagars kom
petensområden icke anses vara för handen enbart på grund av den i 13 § i lag
förslaget givna bestämmelsen om förbud i allmänhet at t utgiva dagunderstöd till 
den som uppbär fattigvård för sig eller sin familj. Skall en lagstiftning göras 
på detta ömtåliga område, måste man 6ärskilt se till , icke blott a t t olika hjälp-
former korrespondera med varandra, så at t hjälp ej kommer att utgivas samtidigt 
från olika håll, utan även att kompetensområdena för de olika hjälpformerna bliva 
noggrant utmät ta och avgränsade. Styrelsen återkommer senare till frågan om 
fattigvårdens ställning i hjälpsystemet. 

Vad härefter beträffar förhållandet mellan hjälpverksamhet enligt lagförslaget 
och enligt hjälpkungörelsen, så har i lagutkastet hänsyn icke tagits till de be
svärliga komplikationer, som med den föreslagna konstruktionen kunna inträffa 
i olika avseenden. Man behöver blott erinra om ett sådant fall, att en kommun 
till statens arbetslöshetskommission ingivit framställning om rä t t at t med state
bidrag bedriva kontantunderstödsverksamhet avseende visst antal personer och 
kommissionen avslagit eller allenast till viss del bifallit sådan framställning. 
Samtidigt som kommunen anför besvär över kommissionens beslut, kan den under
ställa Kungl. Maj :ts prövning ett beslut om anvisande av medel till hjälpverksam
het enligt den föreslagna lagen. H ä r uppkommer även frågan, huruvida god
kännandet enligt lagen skall avse visst antal understödsrum eller ej, vilken fråga 
styrelsen senare kommer at t närmare ingå på. En konflikt av nu avsett slag mel
lan de båda hjälpformerna kan ej uppkomma, om systemet uppbygges så, att det 
pr imära blir, att kommunen fattar beslut om understödsverksamhet, oberoende av 
om statsbidrag kommer at t utgå till verksamheten eller ej. Statsbidragsbestäm
melserna kunna i så fall lätteligen ordnas på sådant sätt, a t t dylikt bidrag i mån 
av behov utgives till verksamheten. 

Förhållandet mellan den föreslagna lagen och arbetslöshetsförsäkringen berö-
res varken i lagbestämmelserna eller i motiveringen. Det måste emellertid anses 
vara nödvändigt, att vid en lagstiftning av ifrågavarande slag denna fråga klar-
lägges. Starka skäl kunna visserligen anföras för at t man under den tid, som åt
går för arbetslöshetskassornas organisation, icke skall i de för närvarande liksom 
tidigare enbart i kungörelseform reglerade bestämmelserna för arbetslöshetshjäl
pen införa särskild föreskrift om att dagunderstödet alltid skall understiga, vad 
som allmänneligen lägst utbetalas från erkänd arbetslöshetskassa på orten. Om 
man däremot skrider till ett lagfästande av arbetslöshetsdirektiven, torde det vara 
nödvändigt, at t sådan föreskrift lämnas i lagen. Detta är så mycket viktigare, 
som den föreslagna lagen med säkerhet kommer at t bli av den största betydelse 
just i de kommuner, där de flesta av de försäkrade äro bosatta. I detta samman
hang kan framhållas, at t det finnes goda skäl för ett antagande om fortsatt till
fredsställande utveckling av försäkringens omfattning. Skulle emellertid staten 
genom lagstiftning möjliggöra, a t t den enskilde utan erläggande av avgifter och 
utan återbetalningsskyldighet kan vid arbetslöshet erhålla lika stort eller högre 
understöd per dag av allmänna medel än vad de försäkrade erhålla från sina kas
sor, måste detta komma att omöjliggöra arbetslöshetsförsäkringens utveckling. 

Som styrelsen tidigare nämnt, äro de flesta medlemmarna i de nuvarande er
kända arbetslöshetskassorna icke tillförsäkrade högre daghjälp än 2 à 3 kronor. 
Bortsett från musikernas erkända arbetslöshetskassa har icke heller någon kassa 
öppnat möjlighet för sina medlemmar att försäkra sig till högre belopp än 4 kro
nor om dagen. Enl igt lagförslaget skulle emellertid daghjälp kunna utgå med 
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högst två tredjedelar av den fastställda reservarbetslönen i orten. Om reservar
betslönen är 8 kronor, skulle alltså till en arbetslös person med stor familj kunna 
utgå högst 5:33 kronor. I de medelstora städerna, där de flesta av de försäkrade 
torde vara bosatta, är reservarbetslönen i allmänhet fastställd till omkring 6 kro
nor. Vid en dylik reservarbetslön skulle understöd enligt lagen kunna utgå med 
högst 4 kronor. Detta belopp överskrider i allt fall väsentligt, vad som faktiskt 
utbetalas ifrån de erkända arbetslöshetskassorna. Å orter med låg reservarbets-
lön kommer däremot relationen mellan dagunderstödets och daghjälpens storlek 
att bliva lämpligare avvägd. 

I fråga om de bestämmelser, som böra utfärdas med avseende å begränsningen 
av dagunderstödets storlek i förhållande till vad som utgives från erkänd arbets
löshetskassa på orten, kan styrelsen ansluta sig till vad som härom anförts av 
1932 års sakkunniga för arbetslöshetsförsäkring. Som förut omnämnts, har jäm
väl herr statsrådet principiellt ansett denna tankegång vara riktig, ehuru herr 
statsrådet gjort et t undantag för den tid, som skäligen kunde anses erforderlig 
för försäkringens organisation. Styrelsen vill med hänsyn härti l l framhålla vik
ten av att vid en lagstiftning av ifrågavarande karaktär från början fastslås, vilka 
principer som för framtiden skola följas. Man torde alltså i förevarande fall böra 
bortse från försäkringens nuvarande omfattning. Styrelsen vill därför tillstyrka, 
at t i en eventuell lag om arbetslöshetshjälp redan från början införas bestämmel
ser i nu förevarande avseende. 

Styrelsen får härefter övergå at t diskutera vissa andra bestämmelser i lagför
slaget, vilka även äro av stor betydelse. 

Av motiveringen till lagförslaget framgår, a t t avsikten vari t at t göra lagen 
tillämplig allenast å den rent kommunala kontantunderstödsverksamheten. Med 
den formulering, som givits åt 1 och 2 §§ i lagen, går likväl även den enligt 
hjälpkungörelsen bedrivna verksamheten in under lagen. 

Enl igt 2 § i lagförslaget skall, såsom jämväl tidigare omnämnts, beslut av 
kommun om anvisande av medel till kontantunderstodsverksamhet enligt lagen 
underställas Konungens prövning och fastställelse. Orsaken till att det ansetts 
nödvändigt at t kräva ett godkännande av kommunens beslut är, enligt den läm
nade motiveringen, at t garantier måste finnas mot förhastade beslut i ämnet. Före
bilden till stadgandet lärer få anses vara de i kommunallagarna införda bestäm
melserna angående underställning av vissa kommunala beslut. Styrelsen anser 
emellertid för sin del, at t förhållandena på förevarande område knappast kunna 
jämföras med vad som ansetts kräva underställning enligt kommunallagarna. En 
lag om kommunal arbetslöshetshjälp bör nämligen upptaga alla de kontrollerande 
och restriktiva bestämmelser, vilka kunna anses lämpliga at t föreskriva för verk
samheten. Den prövande myndigheten skulle vid sådant förhållande nödgas in
skränka sig till at t kontrollera, att behov av nu avsedd hjälpverksamhet verk
ligen förefunnes inom kommunen. Man måste emellertid ständigt hava för ögo
nen, att avsikten med den föreslagna lagen är att från fattigvårdens område över
föra det hjälpbehov, som direkt grundar sig på oförvållad arbetslöshet. Lagen 
måste på grund härav komma att tillämpas även i kommuner, där antalet arbets
lösa är mycket ringa. Omständigheterna måste nämligen i och för sig betraktas 
som lika ömmande oberoende av om de hjälpbehövande arbetslösa äro fåtaliga el
ler många. Under sådana förhållanden synes det icke finnas bärande skäl för ett 
krav på underställning och godkännande av ett beslut om anvisande av medel till 
dylik verksamhet. 

Om det emellertid anses nödvändigt eller lämpligt at t föreskriva underställ
n ing och godkännande av kommunens beslut om hjälpverksamhet, återstår att av
göra vilka frågor som skola prövas vid underställningen. Styrelsen har redan 
uttalat , att prövningen näppeligen kan hänföra sig till frågan om behov förefin
nes av at t kommunen bedriver hjälpverksamhet av förevarande art. Då de re-
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striktiva bestämmelserna för verksamheten äro intagna i lagen, skulle för den 
prövande myndigheten allenast återstå a t t pröva, t i l l huru många personer eom 
dagunderstöd skulle få utgivas samt under huru lång tid som verksamheten 
skulle få bedrivas. Då fattigvården på detta område helt skulle ersättas ge
nom hjälpverksamhet enligt den nya lagen, följer därav u tan vidare, at t kom
munen själv måste hava frihet at t bestämma det antal personer, som skola erhålla 
hjälp, och den tid, under vilken hjälpverksamheten skall bedrivas. E n prövning 
från statlig myndighets sida skulle vid nu nämnt förhållande endast kunna bliva 
av rent formell karaktär. Garantier emot missbruk av verksamheten ifrån kom
munernas sida finnas för övrigt i och med at t kommunerna ejälva nödgas bekosta 
hela verksamheten. De förut omnämnda motionärerna vid 1933 års riksdag an-
sågo det ej heller vara nödvändigt at t kräva ett godkännande av beslut om på
börjande av dylik verksamhet. 

Vad styrelsen nu anfört angående behovet och lämpligheten av at t en kommuns 
beslut om påbörjande av hjälpverksamhet enligt lagen för godkännande understäl
les en statlig myndighet måste otvivelaktigt anses vara riktigt, särskilt om man 
betraktar förhållandena ur synpunkten av det individuella hjälpbehovet. Styrel
sen vill emellertid framhålla, att saken även har en annan sida, nämligen den ar
betsmarknadspolitiska. Styrelsen har i sådant hänseende tidigare utvecklat sin 
uppfat tning om att det icke alltid torde vara lämpligt, at t kommunerna lämnas 
full frihet i fråga om hjälpverksamhetens bedrivande. Ur sådana synpunkter kun
de det naturl igtvis väl tänkas, at t en central statlig myndighet skulle redan vid 
verksamhetens början vara berättigad at t pröva, huruvida sådan arbetslöshet före
finnes inom kommunen, att det, med tanke jämväl på förhållandena å arbetsmark
naden inom andra delar av landet, kan anses lämpligt rent arbetsmarknadsmä3-
sigt sett, at t kommunen igångsätter en särskild hjälpverksamhet för de arbets
lösa. Ur dylik synpunkt måste det nämligen hävdas, at t det arbetsmarknadspoli
tiska bedömandet måste ti l lerkännas avgörande betydelse, även om därigenom i nå
got fall ett individuellt hjälpbehov skulle bliva mindre väl tillgodosett. Det är 
med andra ord för staten viktigt a t t tillse, att en kommun ej bedriver en uppen
bart olämplig arbetslöshetspolitik, och detta måste sägas vara fallet, om under
stödsverksamhet igångsattes samtidigt som brist på arbetskraft förefinnes i an
gränsande kommuner eller i andra delar av landet. Arbetskraftens rörlighet måste 
på allt sät t främjas. Detta synes vara så mycket viktigare at t framhålla som det 
ofta göres gällande, att de kommunal-politiska synpunkterna böra gå före vad 
som ur större synpunkter kunde synas lämpligt rent arbetsmarknadspolitiskt sett. 
Även om styrelsen alltså väl inser, a t t en u r samhällelig synpunkt nödvändig re-
striktivitet bör prägla jämväl den rent kommunala hjälpverksamheten, vilket icke 
alltid kan förväntas bliva fallet, om ej en återhållande kraft finnes i en central 
statlig tillsynsmyndighet, kan styrelsen likväl ej finna, at t denna statliga pröv
ning bör insättas redan vid hjälpverksamhetens påbörjande. Tidigare har styrel
sen utvecklat, at t en prövning då näppeligen kan avse antalet arbetslösa, som 
skola hjälpas. Här måste det individuella hjälpbehovet tillmätas den vikt, at t 
kommunerna själva få avgöra frågan, om hjälpverksamhet enligt lagen skall igång
sättas, så mycket mera som avsikten med lagen är at t överflytta hjälpen från fat
tigvården. En helt annan sak är, at t verksamheten fortlöpande måste ur arbets
marknadspolitiska synpunkter övervakas av en statlig tillsynsmyndighet, som på 
sätt styrelsen i det följande föreslår utrustas med viss befogenhet gentemot kom
munerna, så at t hjälpverksamhetens lämpliga bedrivande icke äventyras. 

En prövning av en kommuns beslut att påbörja hjälpverksamhet enligt lagen 
synes i vart fall icke böra förläggas till Kungl . Maj:t . Man torde kunna utgå 
ifrån, at t en kommun, som av arbetslöshetskommissionen erhåller t i l lstånd att 
med statsbidrag utgiva dagunderstöd till visst antal personer, ofta samtidigt kom
mer att bedriva en viss hjälpverksamhet enligt den nya lagen. Vid prövning av 
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det antal arbetslösa, till vilket dagunderstöd med statsbidrag högst må utgivas, 
iakttager kommissionen nämligen ständigt en viss restriktivitet. Det kan då icke 
vara rimligt att förlägga prövningen av den särskilda hjälpverksamhetens lämp
lighet till annan myndighet än kommissionen, i all synnerhet som kommissionen 
skulle bliva tillsynsmyndighet för verksamheten. 

Om man emellertid, i enlighet med styrelsens uppfattning, icke i lagen inför 
bestämmelser om underställning och godkännande av en kommuns beslut om på
börjande av hjälpverksamhet enligt lagen, torde det dock, särskilt med hänsyn till 
de förut nämnda arbetsmarknadspolitiska synpunkterna, vara nödvändigt att före
skriva, a t t anmälan skall ske till arbetslöshetskommissionen såväl vid hjälpverk
samhetens början som sedermera fortlöpande för varje månad. At t anmälan måste 
göras vid verksamhetens början påkallas för övrigt redan därav, at t tillsynsmyn
digheten jämlikt 19 § i lagförslaget skall bestämma understödsbeloppen. Anmälan 
bör alltså ske, oberoende av om kommunen eljest står i rapportförbindelse med 
kommissionen. En dylik anmälan bör innehålla uppgift om antalet hjälpsökande 
arbetslösa och antalet genom kontantunderstöd hjälpta personer, om kontantunJer-
stödens belopp ävensom om de övriga åtgärder, som kommunen vidtagit med an
ledning av arbetslösheten. Dessa uppgifter äro för kommissionen nödvändiga så
väl för den arbetsmarknadspolitiska tillsynen över kontantunderstödsverkäamheten 
som för den händelse kommunen sedermera skulle komma att göra framställning 
om statsbidrag till verksamheten. Föreskrifter om rapportskyldighet synas med 
hänsyn till sin vikt böra lämnas i lagen och ej, såsom i motiveringen till utkastet 
uttalas, i särskild ordning av Kungl. Maj:t . 

Tillsynsmyndigheten har enligt lagen icke erhållit andra befogenheter än att 
meddela anvisningar och råd med avseende å verksamheten. En reglerande faktor 
av samma art som indragning av statsbidrag enligt hjälpkungörelsen finnes icke 
vid denna verksamhet. De enda garantierna emot missbruk torde, såsom tidigare 
framhållits, vara, at t kommunen själv nödgas bekosta hela verksamheten samt 
vetskapen om att kommissionen vid eventuellt framdeles av kommunen gjord an
sökning om statsbidrag kan vara mera restriktiv med hänsyn till det sätt, varpå 
verksamheten tidigare bedrivits. I avsikt at t giva tillsynsmyndigheten större be
fogenheter skulle man till och med kunna överväga den anordningen, at t tillsyne
myndigheten 6kulle godkänna ett beslut om påbörjande av hjälpverksamhet, blott 
för at t tillsynsmyndigheten vid fall av missbruk skulle kunna återkalla tillstån
det till hjälpverksamhetens bedrivande. Av skäl, som förut anförts, lärer denna 
väg emellertid icke vara framkomlig. Tillsynsmyndighetens ställning komme 
emellertid att stärkas vid bifall till det förslag, som styrelsen nedan framlägger, 
om rät t för tillsynsmyndigheten at t till arbetslöshetskommittés förfogande ställa 
platser vid statliga reservarbeten med krav på att kommittén verkställer hänvis
ning dit av arbetslösa hjälpsökande. Som möjlighet att härutöver förhöja tillsyns
myndighetens befogenheter återstår införandet av föreskrift för överordnad myn
dighet, nämligen länsstyrelsen, at t utfärda förbud mot verksamhetens fortsatta 
bedrivande. På grund av att de arbetslösa i dylikt fall helt komme att bliva 
hänvisade till fattigvården, torde denna utväg knappast kunna rekommenderas. 
Eventuellt kunde man, på sätt styrelsen anfört i sitt yt trande över organisations
sakkunnigas betänkande, ställas inför nödvändigheten a t t vidtaga åtgärder för att 
möjliggöra kommuns ställande under statlig administration. 

Styrelsen vill här beröra en fråga, som icke heller klarlagts i det remitterade 
lagutkastet, nämligen den ifrågasatta hjälpverksamhetens ställning i förhållande 
till de myndigheter, som närmast hava at t övervaka kommunernas allmänna verk
samhet, eller, med andra ord, länsstyrelserna. Fastän det icke utsäges i lagen, 
skulle givetvis överklagande av en kommuns beslut enligt lagen kunna ske hos 
länsstyrelsen. Innan en statlig myndighet skulle kunna lämna godkännande av 
kommunens beslut, måste vid dylikt förhållande först avvaktas, att beslutet vinner 
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laga. kraft. Det är väl dock knappast tänkbart, at t ett förefintligt hjälpbehov 
skulle lämnas utan avseende under så lång tid. Även sedermera under verksam
hetens bedrivande torde kompetenskonflikter kunna uppkomma emellan tillsyns
myndigheten och länsstyrelsen, eventuellt även mellan Kungl. Maj:t i statsrådet 
och regeringsrätten. I lagen torde därför böra införas bestämmelser, som förhindra 
dylika kompetenskonflikter. 

I motiveringen till lagutkastet omnämnes, at t det icke ansetts erforderligt a t t 
föreskriva ti l lsättandet genom länsstyrelsen av särskild revisor för revision av 
förevarande rent kommunala verksamhet. Styrelsen är emellertid för sin del 
av den uppfattningen, at t t i l lsättandet av särskild revisor från stat l ig myndighets 
sida är av behovet påkallat för möjliggörande av effektiv tillsyn över verksam
heten. Länsstyrelsens revisor enligt hjälpkungörelsen har nämligen ingalunda en
dast till uppgift a t t rent siffermässigt revidera verksamheten. Han skall fram
för allt, enligt 8 § i hjälpkungörelsen samt den av arbetslöshetskommissionen ut
färdade instruktionen, verkställa en granskning i sak av hjälpverksamheten i 
kommunen. E t t dylikt lokalt kontrollorgan synes vara nödvändigt även vid före
varande hjälpverksamhet. 

Enl igt 19 § i lagutkastet må understöd utgå med högst de belopp, som till
synsmyndigheten för varje kommun medgiver, dock at t dagunderstödet icke må 
överstiga två tredjedelar av reservarbetslönen i orten, därest sådan lön blivit 
fastställd. Självfallet är, at t den angivna begränsningen i förhållande till fast
ställd reservarbetslön måste föreskrivas. Styrelsen kan emellertid för sin del icke 
finna det vara lämpligt, at t en statl ig tillsynsmyndighet skulle u tan ledning av 
fastställda normer avgöra understödets maximala storlek i de fall, då reservarbets
lön icke finnes fastställd i orten. Därför bör i lagen föreskrivas, at t reservarbets
lön alltid skall fastställas i kommun, som har för avsikt at t påbörja hjälpverksam
het enligt lagen. Då i författning fastslagna normer för beräkning av dagunder
stödets storlek alltså måste finnas, kan man ej undgå at t anse det vara naturl i 
gast, at t dessa normer finnas intagna i samma lag och at t hänvisning i lagen icke 
sker till bestämmelser, som äro intagna i en kungörelse. Det kan överhuvud ej 
anses vara tillfredsställande, at t så viktiga föreskrifter som de om reservarbetslö
nens fastställande blott skola finnas angivna i en författning av kungörelses ka
raktär. Styrelsen återkommer senare till konsekvensen av at t bestämmelserna an
gående reservarbetslönens fastställande intagas i förevarande lag. 

Bestämmelserna angående tillsättande av arbetslöshetskommitté äro hämtade från 
hjälpkungörelsen och innebära alltså, at t det icke är nödvändigt för kommun att 
t i l lsätta särskild arbetslöshetskommitté, u tan at t uppdraget a t t omhänderhava 
hjälpverksamheten enligt lagen kan lämnas åt ordinarie kommunal myndighet. E t t 
sådant uppdrag kan därför jämväl lämnas åt fattigvårdsstyrelse. Då det här såväl 
enligt den föreslagna lagen som enligt fattigvårdslagen gäller en hjälpverksamhet 
med rent kommunala medel, torde stora svårigheter möta at t avgöra, om hjälp i 
det särskilda fallet skall anses vara lämnad enligt fattigvårdslagen eller ej. Emel
lertid synes det vara tydligt, at t hjälp, som utgår enligt den föreslagna lagen, i 
likhet med vad som beträffande den statsunderstödda kontantunderstödsverksam-
heten stadgas i 41 § i hjälpkungörelsen, icke bör vara av fattigvårds karaktär. 
Särskilt med hänsyn till at t fattigvårdsstyrelse kan komma att handhava hjälp
verksamheten enligt lagen, torde det vara lämpligt att, i analogi med vad som 
föreskrives i lagen om kommunala pensionstillskott m. m. och lagen om lindring 
i de mindre bemedlades kostnader för vård av sinnessjuka, einnesslöa och fallande
sjuka, stadga, at t understöd enligt den föreslagna lagen icke skall hava fattigvårds 
karaktär. 

I lagförslaget hava icke intagits de i 14 § i hjälpkungörelsen lämnade bestäm
melserna angående rä t t för tillsynsmyndigheten at t bestämma, at t endast arbets
lösa tillhörande vissa yrken må åtnjuta arbetslöshetshjälp. Sådana bestämmelser 
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kunna kanske icke heller på grund av lagförslagets konstruktion införas i det
samma, ehuru det av arbetsmarknadspolitiska skäl vore önskvärt, om så kunde ske. 
Under alla förhållanden synes det vara mindre lämpligt att, därest arbetslöshets
kommissionen vid medgivande av statsbidrag till hjälpverksamhet för arbetslösa 
inom en kommun avstängt viss eller vissa grupper, kommunen själv skulle för dem 
kunna igångsätta en likartad understödsverksamhet med rent kommunala medel. 

Styrelsen vill slutligen nämna, at t styrelsen icke anser det lämpligt, a t t i en 
lag om kommunal arbetslöshetshjälp intages en föreskrift om att ordförande i 
arbetslöshetskommitté icke bör utses t i l l arbetsförmedlingsombud. E n dylik be
stämmelse har rätteligen sin plats i lagen om offentlig arbetsförmedling. 

Av vad styrelsen nu anfört angående bristerna i den föreslagna lagens utform
ning torde framgå, at t styrelsen måste avstyrka, at t utkastet utan en genomgri
pande omarbetning lägges till grund för lagstiftning i ämnet. Det torde emellertid 
icke vara lämpligt eller ens möjligt att företaga en sådan överarbetning av lag
förslaget utom i samband med en allmän utredning av hjälpsystemet i sin helhet. 

Styrelsen har tidigare tillkännagivit sin uppfat tning om lämpligheten av en 
lagstiftning på förevarande område. Styrelsen vill nu övergå ti l l at t närmare 
diskutera den principiella läggningen av en sådan lagstiftning. 

E n lagstiftning om samhällets arbetslöshetspolitik torde icke, såsom fallet var 
med de av organisationssakkunniga föreslagna bestämmelserna, böra konstrueras 
så, at t densamma får sin t i l lämpning allenast under kristider. Lagstiftningen 
lärer i stället, såsom förevarande departementsutkast, böra avse mera normala 
tider. Detta gäller åtminstone, om man ser saken ur det individuella hjälpbehovets 
synpunkt. För en enskild person är det nämligen alltid kris, så snart han blir 
arbetslös och icke kan erhålla annat arbete. E n lag på området torde därför böra 
konstrueras så, at t den kan tillämpas så snart ett begränsat men dock otvetydigt 
hjälpbehov föreligger samt at t den medgiver nödig utvidgning av hjälpverksam
heten med bidrag av statsmedel, då arbetslösheten blir av större omfattning och 
långvarighet. De av styrelsen tidigare åberopade arbetemarknadspolitiska synpunk
terna få emellertid därvid icke bortglömmas. Lagstiftningens första och huvud
sakliga syfte bör vara at t reglera hela den kommunala hjälpverksamheten på före
varande område. Bestämmelserna om statsbidrag kunna lämnas i särskild kun
görelse. 

För ernående av enhetliga regler bör lagen omfatta all av kommun bedriven 
arbetslöshetshjälp, sålunda jämväl den statsunderstödda. Undantag lärer endast 
böra göras för arbetslöshetshjälp, som lämnas i form av fattigvård. Till denna 
fråga återkommer styrelsen senare. Då genom en dylik lagstiftning kommunernas 
rä t t att utgiva understöd i sin helhet lagfästes, bör, såsom styrelsen redan anfört 
i sitt yttrande över organisationssakkunnigas betänkande, genom särskilda bestäm
melser tillses, at t nu tillgodosedda legitima underetödsbehov även i fortsättningen 
kunna fyllas. 

En lag om arbetslöshetshjälp bör emellertid, såsom förut framhållits, icke endast 
omfatta den kontanta hjälpverksamheten utan även den hjälp, som lämnas i form 
av anordnande av särskilda arbeten till bekämpande av arbetslösheten. Styrelsen 
har förut uppvisat nödvändigheten av att i en sådan lag intagas bestämmelser om 
fastställande av reservarbetslön. Det synes vid sådant förhållande naturligt, a t t 
jämväl övriga bestämmelser, som beröra reservarbeten av olika slag, införas i lagen. 
Av den år 1933 vidtagna utredningen rörande arbetsvillkoren vid de kommunala 
reservarbetena framgår med all önskvärd tydlighet lämpligheten av at t reglerande 
bestämmelser angående dylik hjälpverksamhet lagfästas. Det torde emellertid vid 
ett lagfästande icke vara möjligt at t definiera ett kommunalt reservarbete på annat 
sätt än såsom ett arbete, vilket bedrives i enlighet med bestämmelserna i lagen, 
d. v. s. ett arbete som med särskilt hänvisade hjälpsökande och hjälpbehövande 
arbetslösa drives under tillämpande av de i lagen fastställda lönereglerna. En 
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dylik definition är visserligen strängt taget negativ, men varje försök att positjvt 
klarlägga vad som skall anses utgöra ett kommunalt reservarbete torde stranda på 
at t sådana bestämmelser på ett eller annat vis kunna kringgås. E t t arbete, som för 
rent kommunala medel bedrives enligt lagen, skulle alltså kallas för kommunalt 
reservarbe.te. Tillerkannes kommunen statsbidrag till arbetets bedrivande, hlir 
arbetet at t betrakta såsom statskommunalt reservarbete. Konstruktionen av lagen 
blir i detta hänseende med andra ord likartad med vad som föreslagits för den kon
tanta understödsverksamheten. Härigenom erhålles ett alltigenom enhetligt system. 
Genom ett lagfästande på sätt nu antytts av reglerna för de kommunala reservar
betena skulle de nuvarande lagtekniska svårigheter, som uppkomma vid anordnan
det av dylika arbeten, försvinna. Utöver de förhållanden, som styrelsen förut om
nämnt, klargöres därigenom, hur frågor om arbetskonflikt vid kommunala reserv
arbeten skola behandlas. 

I lagen om arbetslöshetshjälp torde böra intagas alla de kontrollerande och re
striktiva bestämmelser, som statsmakterna anse erforderliga för verksamheten-
E n och samma myndighet bör förordnas ti l l tillsynsmyndighet for hela verksam
heten. Tillstånd at t påbörja verksamhet enligt lagen lärer icke böra krävas, 
men däremot torde fortlöpande anmälningar böra ske till tillsynsmyndigheten. I 
varje fall böra bestämmelserna icke konstrueras så, at t tillsynsmyndigheten skulle 
lämna si t t godkännande i fråga om de kommunala reservarbetena. Detta skulle 
innebära, att tillsynsmyndigheten nödgades pröva, huruvida arbetet icke borde be
drivas å öppna arbetsmarknaden. Länsstyrelsernas ställning i förhållande till lagen 
samt besvärsrätten böra särskilt klarläggas. Samtliga bestämmelser angående stats
bidrag böra lämnas i särskild kungörelse. 

Dagunderstöd, som utgives enligt lagen, bör avvägas ej blott i förhållande till 
den för orten fastställda reservarbetslönen utan även med hänsyn till vad som all-
männeligen lägst utgives i daghjälp från erkänd arbetslöshetskassa på orten. 

E n särskild fråga, som bör upptagas till prövning, är, huruvida arbetslösa, som 
understödjas med rent kommunala medel, skola hava skyldighet at t antaga hänvis
ning till statligt reservarbete. Frågan gäller med andra ord, om tillsynsmyndig
heten bör tillerkännas befogenhet at t u tan föregående framställning från en kom
mun ställa platser vid statliga reservarbeten till förfogande med skyldighet för 
kommunens arbetslöshetskommitté at t hänvisa dagunderstödda till sådant arbete och 
att vid vägran att antaga hänvisningen temporärt avstänga vederbörande från fort
satt understöd. En sådan befogenhet för tillsynsmyndigheten skulle giva stat och 
kommun möjlighet att pröva arbetsvillighet och behov av hjälp, så at t omfattnin
gen av hjälpverksamheten holies inom skäliga gränser. Ur synpunkten av en en
hetlig arbetslöshetspolitik anser styrelsen för sin del det vara nödvändigt, at t en 
sådan bestämmelse införes i lagen. 

Genom lagstiftningen måste tillses, att understöd ej utgives samtidigt från ar
betslöshetskommittén och från fattigvårdsstyrelsen i kommunen. E n sådan bestäm
melse kan emellertid, såsom styrelsen förut omnämnt, icke anses vara tillräcklig 
för vinnande av en effektiv avgränsning mellan förevarande båda hjälpformers 
kompetensområden. I samband med lagstiftningen om arbetslöshetshjälp torde 
därför till ingående prövning böra upptagas frågan om kommunernas rä t t och 
skyldighet att utgiva fattigvård i anledning av arbetslöshet. 

Härvidlag kan till en början uttalas, att det knappast lärer vara möjligt a t t bort
taga den nuvarande skyldigheten för kommunerna att utgiva fattigvård enligt 1 S 
i de fall, då den verkliga grunden ti l l hjälpbehovet är arbetslöshet. Ur många syn
punkter skulle det däremot uppenbarligen vara synnerligen önskvärt, om möjlig
heten att utgiva fattigvård enligt 2 § på grund av arbetslöshet skulle kunna bort
tagas. Av skilda skäl torde detta emellertid icke vara möjligt a t t genomföra. Den 
i fattigvårdslagen givna bestämmelsen om skyldighet för fattigvårdsstyrelse att 
tillse, att alla, som äro i behov av hjälp, också bliva hjälpta, lärer vid ett bortta-
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gande av rät ten at t utgiva fattigvård enligt 2 § böra införas i lagen om arbeta-
löshetshjälp. Därmed skulle emellertid grunden vara lagd till a t t betrakta erhål
landet av hjälp enligt lagen som en varje arbetslös person tillkommande rätt . Sty
relsen torde icke behöva särskilt angiva konsekvenserna av en sådan utveckling. 
Här t i l l kommer, at t en arbetslöshetskommitté i dylikt fall måste tillerkännas rä t t 
att överskrida givna anslag, på det at t alla hjälpbehov skulle kunna tillgodoses. 
Vidare skulle det vid en dylik ändring icke bliva möjligt a t t tillgodose hjälpbeho
vet hos personer, som tillhöra något från den vanliga arbetslöshetshjälpen avstängt 
yrke, eller hos dem som av någon anledning icke kunna till fullo reda sig på den 
lämnade arbetslöshetshjälpen. Slutligen skulle en allvarlig förändring därigenom 
komma att ske i fråga om fattigvårdens ställning såsom en allmänt supplerande 
hjälpform. 

Om det således får anses vara nödvändigt at t bibehålla möjligheterna at t utgiva 
fattigvård enligt 2 § vid arbetslöshet, torde man dock böra sträva efter att hjälp
verksamheten för de arbetslösa i möjligaste utsträckning överflyttas från fattig
vården till den särskilda arbetslöshetshjälpen. Därjämte böra garantier skapas för 
att arbetslöshetshjälp, som lämnas enligt 2 § fattigvårdslagen, såvitt möjligt blir 
underkastad samma restriktiva bestämmelser som den allmänna arbetslöshetshjäl
pen. Genom införande av särskilda bestämmelser i fattigvårdslagen synes därför 
bland annat böra tillses, a t t fattigvård i anledning av arbetslöshet icke lämnas till 
arbetsföra personer med mindre än at t den arbetslöse fullgör samma anmälnings
skyldighet hos organ för den offentliga arbetsförmedlingen, 6om stadgas i lagen 
om arbetslöshetshjälp. Det lärer emellertid icke vara möjligt att utan vidare till 
fattigvårdslagen överflytta alla de restriktiva bestämmelser, som kunna givas i en 
lag om arbetslöshetshjälp. Sålunda lorde det icke vara möjligt at t i fattigvårds
lagen föreskriva särskild maximering av understödets storlek. Ej heller synas de 
eljest föreskrivna behörighetsreglerna kunna tillämpas. Huruvida fattigvård bör 
få utgivas vid fall av arbetsvägran eller under pågående arbetskonflikt kan synas 
vara mera tveksamt. Det torde, såsom av denna exemplifiering framgår, i själva 
verket vara nödvändigt att steg för steg genomgå de olika restriktiva bestämmel
serna och pröva, huruvida de kunna tillämpas inom fattigvårdens område. 

Vid bibehållandet av rät ten at t utgiva fattigvård i anledning av arbetslöshet 
lärer det kunna ifrågasättas, huruvida icke i fattigvårdslagen borde införas en be
stämmelse om rä t t för fattigvårdssamhälle att föreskriva, att dylik fattig
vård i vissa fall icke skall vara förenad med återbetalningsskyldighet. Eljest skulle 
jämväl efter en särskild lagstiftning om samhällets arbetslöshetspolitik kvarstå den 
orättvisan, at t vissa arbetslösa endast på den grund att de tillhöra ett yrke, som 
blivit avstängt från arbetslöshetshjälp, eller därför at t de av någon anledning 
icke kunna erhålla full försörjning genom arbetslöshetshjälpen och på grund härav 
helt överförts t i l l fattigvården, fortfarande komme att bliva återbetalningsskyldiga 
för uppburen, nödvändig hjälp. Däremot kan det icke anses lämpligt a t t medgiva 
befrielse från återbetalningsskyldighet, för den händelse fattigvård utgives vid 
exempelvis fall av arbetsvägran eller under arbetskonflikt. Under förarbetena till 
den nuvarande fattigvårdslagstiftningen ansågs, som förut nämnts, att det icke 
kunde betraktas såsom en rubbning av de konstitutiva bestämmelserna för fattig
vården, om rä t t tillerkändes fattigvårdssamhälle at t i vissa fall besluta, att fattig
vård skulle utlämnas utan återbetalningsskyldighet. A andra sidan skulle emeller
tid en dylik ändring av fattigvårdslagen medföra en icke önskvärd skillnad emel
lan arbetsföra samt sjuka eller eljest arbetsoförmögna personer i avseende å åter
betalningsskyldigheten för uppburen fattigvård. Lösningen av detta spörsmål 
sammanhänger för övrigt med den ställning, som fattigvården i en framtid kan 
komma att få i det allmänna hjälpsystemet. 

I samband med en lagstiftning om arbetslöshetshjälp torde på nyt t böra upp
tagas frågan om den lämpliga avvägningen av förhållandet mellan arbetslöshets-
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försäkringen och fattigvården. Därvid torde böra undersökas jämväl frågan om 
fattigvårdens ställning i förhållande till övriga socialförsäkringslagar. 

Anordningar böra träffas, eom utesluta möjligheten för kommunerna att göra frå
gan om införande av förevarande hjälpform beroende av utsikterna att erhålla 
skatteutjämningsbidrag. 

Av vad styrelsen anfört framgår behovet av en genomgripande utredning 
och översyn av alla de bestämmelser, som beröra samhällets hjälpverksamhet 
vid arbetslöshet. Vad särskilt beträffar fattigvårdslagen, torde denna lag ge
nom de efter lagens antagande införda nya hjälpformerna även i andra delar 
vara i många avseenden i behov av översyn. En allmän utredning bör därför 
även avse fattigvårdens allmänna ställning i det samhälleliga hjälpsystemet. 

Internationella arbetskonferensens nittonde sammanträde. 

Föregående års sammanträde av internationella arbetskonferensen ägde rum 
i Genève den 4—25 juni 1935. I sammanträdet deltogo ombud för 52 stater; 
representanter för Afghanistan, Förenta staterna, Ecuador och Sovjet-Unionen 
togo nu för första gången del i konferensens arbeten. Sammanlagda antalet 
ombud jämte experter uppgick till 408. Därjämte var, liksom vid det närmast 
föregående konferenssammanträdet, en representant för Egypten närvarande 
som observatör. 

Sverige företräddes på konferenssammanträdet av f. d. byråchefen J . A. E . 
Molin och f. d. yrkesinspektrisen K. Hesselgren såsom regeringsombud med 
docenten A. H. Johansson såsom expert, direktören i järnbruksförbundet K. 
K:son Wistrand såsom arbetsgivarombud med direktören i svenska arbetsgivar
föreningens allmänna grupp K. F . Söderbäck och direktörsassistenten i sam
ma förening E . H. Brodén såsom experter samt ordföranden i landsorganisa
tionen i Sverige K. E. Johanson såsom arbetarombud med ordföranden i sven
ska byggnadsträarbetareförbundet N. Linde, pressombudsmannen i landsorga
nisationen i Sverige K. Casparsson och redaktören S. Backlund såsom experter. 

Sammanträdets dagordning upptog följande frågor: 
1) Bevarande åt arbetare, som flytta från ett land till ett annat, av rättig

heter, under förvärvande eller redan förvärvade, vilka grunda sig på invalidi
tets-, ålderdoms- eller dödsfallsförsäkring. 

2) Användande av kvinnor till arbete under jord i gruvor av alla slag. 
3) Ungdomsarbetslösheten. 
4) Rekrytering av arbetskraft i kolonierna och övriga områden med jäm

förliga arbetsförhållanden. 
5) Frågan om arbetarnas semester. 
6) Förkortning av arbetstiden, särskilt beträffande: 

a) allmänna arbeten, igångsatta eller understödda av resp. stater, 
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b) järn- och stålverk, 
c) byggnads- och anläggningsverksamhet, 
d) buteljglasbruk, 
e) kolgruvor. 

7) Partiell revision av 1931 års konvention angående arbetstiden i kol
gruvor. 

Av dessa frågor hade de två först nämnda samt frågan 6) i dess allmänhet 
varit föremål för tidigare behandling av konferensen, under det att återstående 
frågor nu där kommo upp till en första behandling. Frågan 3) ävensom de 
särskilda punkterna av frågan 6) förelågo i ett sådant skick, att konferensen 
här ägde möjlighet att antingen vid detta sammanträde fatta ett avgörande be
slut eller ock låta hithörande ämnen undergå förberedande behandling i enlig
het med den vedertagna s. k. dubbla diskussionsproceduren. 

Bevarande av penalonsrätt för arbetare Tid flyttningar mellan olika länder. 
Den slutliga behandlingen av denna fråga resulterade i antagandet av ett för
slag till konvention, innebärande en internationell reglering, genom vilken beva
randet av rättigheter, under förvärvande eller redan förvärvade, som grunda 
sig på invaliditets-, ålderdoms- eller dödsfallsförsäkring, garanteras åt arbe
tare, som flytta från ett land till ett annat. 

Kvinnors användande vid nnderjordsarbele 1 gruvor. Beträffande denna fråga 
— som för de flesta länders vidkommande icke längre har någon aktualitet — 
fattades beslut om ett förslag till konvention, enligt vilken användandet av 
kvinnor vid underjordsarbete i gruvor av alla slag förbjudes. 

Ungdomsarbetslösheten. På grundval av den rapport rörande ungdomsarbets
lösheten, vilken i början av år 1935 publicerats av internationella arbetsbyrån1, 
beslöt konferensen vid sitt sammanträde att i detta ämne omedelbart antaga en 
rekommendation rörande lämpliga åtgärder. Där anvisas bland annat: höj
ning av gränsåldern för den obligatoriska skoltiden — när omständigheterna 
det medgiva — samt av minimiåldern för minderårigas användande till arbete 
till 15 år; anordnande av kurser för yrkesutbildning och allmän moralisk fost
ran av unga arbetslösa; beredandet i större skala av produktiv sysselsättning 
åt unga arbetslösa genom organisation av frivillig arbetstjänst av sådan karak
tär, att otillbörlig konkurrens med arbeten på den allmänna marknaden icke 
uppstår; särskilda åtgärder för anskaffandet av arbete i den allmänna mark
naden åt de unga arbetslösa. 

I samband med den ovan berörda rekommendationen antogs en resolution, i 
vilken arbetsbyråns styrelse anmodades att snarast möjligt på dagordningen 
för ett konferenssammanträde upptaga dels revision av de internationella kon
ventionerna rörande minimiåldern för minderårigas användande till arbete inom 
industrien, sjöfarten, jordbruket och icke-industriell verksamhet med syfte att 

1 Jfr Soc. Medd. 8,rg. 1935, 8id. 237. 
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till 15 år höja den minimiålder, 14 år, som där föreskrivits; dels även spörs
målet om yrkesutbildning och teknisk undervisning av arbetslös ungdom. 

Rekryteringen av arbetskraft i kolonier och d&rmed jämförbara områden. Kon
ferensen beslöt, efter en förberedande diskussion, att vid nästkommande sam
manträde denna fråga skall upptagas till slutligt avgörande. 

Arbetarnas semester. Samma procedur blev tillämpad med avseende på denna 
fråga, vilken sålunda tages upp till en förnyad diskussion på nästa samman
träde, varvid beslut skall fattas om förslag till en internationell reglering av 
arbetarnas semesterförhållanden. 

Förkortning av arbetstiden. I denna fråga, vilken upprepade gånger varit före 
vid arbetskonferensens senare sammanträden, utan att den för en konventions 
antagande erforderliga majoriteten blivit uppnådd, kom denna gång beslut till 
stånd om antagandet av ett förslag till en allmän principkonvention. Däruti 
förordas »genomförandet av en 40 timmars arbetsvecka, på ett sådant sätt, att 
arbetarnas levnadsstandard icke därmed försämras». Vidare förklaras i kon
ventionen, att principen är avsedd att förverkligas genom antagandet och ra
tificerandet av specialkonventioner för särskilda industrier. Jämte konven
tionsförslaget antogs en särskild resolution av innebörd, att i samband med ar
betstidsförkortningen erforderliga löneförändringar i så stor utsträckning som 
möjligt böra ske genom direkta förhandlingar mellan arbetsgivar- och arbetar
organisationerna. 

Det sålunda antagna förslaget till principkonvention i denna fråga under
stöddes av arbetardelegaterna och flertalet regeringsrepresentanter men blev 
motarbetat av arbetsgivarnas representanter, med undantag för de italienska 
och de nordamerikanska ombuden, vilka biträdde förslaget. 

Arbetsbyråns styrelse hade ytterligare för konferensen framlagt förslag till 
fem specialkonventioner med avseende på vissa näringsområden, inom vilka det 
kunde anses lämpligt att omedelbart realisera en förkortning av arbetstiden, 
nämligen: järn- och stålindustrien, buteljglasindustrien, kolgruvorna, bygg
nads- och anläggningsverksamhet samt allmänna arbeten. Endast med avse
ende på buteljglasindustrien ernåddes emellertid inom konferensen vid detta 
sammanträde nödig majoritet för antagandet av ett förslag till konvention. 
Detta förslag innebar, för nämnda industris vidkommande, införandet av 42-
timmarsvecka med fyra skift. Beträffande de övriga sålunda föreslagna spe
cialkonventionerna beslöt konferensen, att samtliga vid konferensens nästkom
mande sammanträde skulle upptagas till förnyad behandling. Konferensen 
kommer då även, i enlighet med vid det förevarande sammanträdet fattade re
solutioner, att taga ställning till frågan om arbetstidens förkortning inom tex
tilindustrien, de grafiska yrkena och den kemisk-tekniska industrien. 

Arbetstiden i kolgruvor. Med avseende på arbetstiden i kolgruvor antogs av 
konferensen ett förslag till konvention, som innebar en revision av 1931 års kon-
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vention på vissa punkter, där den tidigare avfattningen medfört tekniska svå
righeter för konventionens ratifikation i ett antal länder. 

Rapporter och resolutioner. Den av arbetsbyråns direktör, H. Butler, fram
lagda årsrapporten föranledde som vanligt en lång diskussion. Det sista årets 
rapport ger en internationell översikt av arbetslöshetspolitiken och andra större 
socialpolitiska frågor under återhämtningsåret 1934 och har synts vaTa av så
dant intresse ur svensk synpunkt, särskilt i betraktande av den stora uppmärk
samhet, som däri ägnats arbetslöshetspolitiken i Sverige, att den utgivits i 
svensk översättning under serien »Statens offentliga utredningar».1 

Likaså förelåg på konferenssammanträdet den sedvanliga rapporten från 
kommissionen för granskning av de berättelser, som de till arbetsorganisatio
nen anslutna regeringarna jämlikt § 408 i Versaillesfördraget årligen ha att 
ingiva till arbetsbyrån. 

Konferensen antog vidare ett antal resolutioner förutom dem, som redan 
omförmälts. I en av dessa resolutioner erhåller arbetsbyråns styrelse i uppdrag 
att låta byrån undersöka frågan om den undernäring, som ännu konstaterats 
inom vida befolkningslager, och att därom framlägga rapport till 1936 års 
sammanträde. Man påpekar i resolutionen både denna frågas omedelbara so
ciala betydelse för närmast berörda folkgrupper och de möjligheter till en 
förbättring av de jordbrukande klassernas standard, som kunde erbjudas ge
nom en ökning av förbrukningen av spannmålsprodukter. En annan resolu
tion, antagen av konferensen, berör lantarbetarnas förhållanden och innehåller 
en anmodan till arbetsbyråns styrelse att på olika vägar befrämja utredningen 
och lösningen av de problem, som här föreligga. 

1 Statens off. utr. 1935; 51. Socialdepartementet. Den ekonomiska och sociala utvecklingen 
under år 1934. 

9—3.",.-,;72. Soc. Medd, I9:<i>. 
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Utvandringen till främmande världsdelar under år 1935. 

Uppgifter rörande utvandringen från Sverige till främmande världsdelar 
ha nu inkommit även för fjärde kvartalet 1935, varigenom en överblick kan 
erhållas av den transoceana emigrationen i dess helhet under nämnda år. Emi
grationen har, som siffrorna visa, minskat i förhållande till de närmast före
gående åren. Utvecklingen belyses av nedanstående tablå, som även visar 
emigranternas fördelning på olika månader och på de städer, där utvandrings
kontrakten uppvisats och godkänts av polismyndigheterna. 

Emigrationen fördelade sig på rikets olika delar sålunda: 

I denna statistik ingå endast sådana emigranter, vilka innehaft med veder
börande utvandraragenter upprättade utvandringskontrakt. Antalet på denna 
väg registrerade emigranter har i allmänhet hållit sig något lägre än antalet 
personer, som enligt prästerskapets till statistiska centralbyrån ingivna upp-
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gifter uttagit flyttningsbetyg för utvandring till främmande världsdelar. Un
der år 1934 — det sista år, för vilket fullständig statistik föreligger — var 
skillnaden anmärkningsvärt stor, i det att antalet av prästerskapet redovi
sade utvandrare till främmande världsdelar uppgick till 913, medan länssty
relsernas uppgifter som ovan anförts blott upptogo 393 personer. Förkla
ringen till denna skillnad är sannolikt främst att söka däruti, att i präster
skapets uppgifter ingå bl. a. följande kategorier av utvandrare, som icke 
medtagas i länsstyrelsernas statistik. 

1) Personer, vilka tidigare vistats i Förenta staterna och bibehållit sin rätt 
att dit återvända, utan att betraktas som immigranter i den bemärkelse detta 
ord har i den amerikanska invandringslagstiftningen. Dessa personer beteck
nas följaktligen i sina av härvarande amerikanska konsulat viserade pass icke 
som immigranter, utan som vanliga resande, och upptagas på grund härav 
icke heller i utvandraragenternas emigrantförteckningar. 

2) Personer, som utvandrat till annan världsdel än Nordamerika och där
för i regel ej anlitat här i landet verksamma utvandraragenter. 

Utvandrarnas åldersfördelning framgår av efterföljande översikt: 

Av utvandrarna voro 59-7 % kvinnor mot 550 % under 1934 och 55"1 % under 
1933. 

Antalet transiterande emigranter, d. v. s. personer, som från annat land pas
serat Sverige och från svensk hamn (Göteborg) befordrats till främmande 
världsdel, utgjorde under året 181. Dessa utvandrares nationalitet framgår av 
följande tablå: 

I ovanstående siffror ingå icke sådana utlänningar som passerat Sverige 
på väg till Oslo eller annan utländsk hamn för att därifrån avresa till främ
mande världsdel. 
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Kortare meddelanden. 
— Arbetsmarknad och arbetslöshet -

De erkända arbetslöshetskassorna. En av yrkesmusikcr i Sverige bildad arbetslöshets
kassa har den 21 januari 1936 av socialstyrelsen antagits till erkänd arbetslöshetskassa. Kassan, 
som har sitt säte i Malmö, omfattar vid starten omkring 650 medlemmar. 

Statens arbetslöshetskommissions verksamhet under december 1935. Antalet till kommis-
sionon rapporterade h j ä l p s ö k a n d e a r b e t s l ö s a uppgick vid slutet av december till 57 965. Sedan 
motsvarande månad föregående år har antalet hjälpsökande varit följande: 

Vid slutet av j a n u a r i månad 1936 uppgick antalet hjälpsökande arbetslösa enligt föreliggande 
preliminära uppgifter till omkring 62 000. Under januari har sålunda antalet hjälpsökande ökats 
med c:a 70 %. 

Yrkesfördelningen och ökningen (rosp. minskningen) under december 1935 framgå av nedan
stående sammandrag: 

Ur geografisk synpunkt fördelade sig de rapporterade hjälpsökande arbetslösa samt antalet hjälpta 
på följande sätt: 
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Fördelningen pä olika bjälpåtgärder beträffande de arbetslösa, som under månaden i en eller 
annan form erhållit hjälp av stat eller kommun, framgår av följande tabla: 

Statens b r u t t o u t g i f t e r för arbetslöshetens bekämpande nppgingo under december till 3'8 mil
joner kronor och under hela är 1935 till sammanlagt 68-8 miljoner kronor. 

Institutet för svensk utlandstjänst har avgivit sin årsberättelse för 1935. Av denna 
framgår, a t t sammanlagt 1 787 personer begärt och < rlinllit upplysningar genom insti
tutet , företrädesvis angående möjligheterna för svenskar a t t erhålla arbetsanställning 
eller eljest finna förvärvsmöjligheter i utlandet. Större delen eller 1 093 av dessa per
soner voro bosatta inom Sverige. Av upplysningarna lämnades mer än hälften (862) vid 
personligt besök. 

Av berättelsen framgår, a t t I ran — med siffran 49!) — ligger främst bland do länder, 
om vilka förfrågningar ingått . Därefter följa Abessinien med 131 förfrågningar, Stor
britannien och Ir land med 104, F rankr ike med 98, Tyskland med 90, Spanien med 31 samt 
Australien med 28 och Amerikas förenta stater med 26. Från utlandssvenskar inkommo 
04 förfrågningar, vilka huvudsakligen rörde anställningsmöjligheter i Sverige. 

De frågandes fördelning på yrken framgår av nedanstående sammanställning: 

1 Antalet vid de statliga reservarbetena sysselsatta är enligt arbetsplatsernas styrkebesked 
12 191. Häri ingår ett antal specialarbetare, vilka icke av vederbörande lokala arbetslöshetsorgan 
hänvisats till statligt reservarbete. 



142 SOCIALA MEDDELANDEN 1936, NR 2 

Yrkesinspektionens verksamhet under 4:e kvartalet 1935. 

1 Härav större besiktning i 401 fall. — s Härav större besiktning i 52 fall. — " A v dessa 
olycksfall ha 22 172, därav 50 med dödlig utgång, inträffat inom yrkesinspektionens tillsynsområde. 
— 4 Dessa olycksfall ingå i de ovan för de olika distrikten redovisade summorna. — 6 Av dessa 
olycksfall, som inräknats i do ovan för de olika distrikten redovisade summorna, ha 3, därav 2 
med dödlig utgång, inträffat inom inspektörens för statens elektrifierade järnvägar tillsynsom
råde. — Avser inspekterade härbärgen, resp. antal arbetare, som kanna inkvarteras i dessa. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling under januari 1936. 

Översikt av verksamheten vid de särskilda anstalterna. 

Översikt av verksamheten för huvudgrupper av arbete. 

I här ovan redovisade tillsatta platser ingår ej hänvisning till rcscrvarbete 
och arbetsläger. 4 218 personer erhöllo under månaden dylikt arbete. 

I samverkan mellan olika kontor och ombud tillsattes under månaden 213 
platser, varav 145 manliga och 68 kvinnliga. Av dessa interlolcala förmed
lingar gällde 117 platser samverkan mellan arbetsförmedlingar inom olika län. 
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Arbetslösheten inom arbetarorganisationerna 
den 31 december 1935. 

Antalet arbetslöshetsveckor (d. v. s. på grund av arbetslöshet fristämplade 
veckor) har under december månad uppgivits till inalles 366 382, vilket i genom
snitt motsvarar 3-2 veckor per varje å månadens sista dag arbetslös medlem. 
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Arbetsmarknad och arbetslöshet i utlandet. 
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Livsmedelspriser och levnadskostnader. 

Livsmedelspriser under januari manad 1836. De noteringar av minuthandels
priser å livsmedel (ävensom å bränsle och lyse), som meddelas i efterföljande 
sammandragstabell för socialstyrelsens 49 ombudsorter, ha inhämtats och 
bearbetats på samma sätt. som tidigare varit fallet. 

Under januari ha åtskilliga varuslag varit underkastade prisförskjutningar 
i uppåt- eller nedåtgående riktning, men de ha dock i stort sett motvägt 
varandra. 

SHmiiiaiifitttnlng' av livsmedelsprisernas förändringar juli 1914—januari 1938 och 
1981—januari I!Mitt. Till belysande av de allmänna förändringar, som med av
seende ä livsmedelspriserna ägt rum i detaljhandeln till och med januari 1936 
med utgångspunkt dels från tiden före världskrigets utbrott, dels från 
1931 (den genomsnittliga prisnivån i december 1930, mars, juni och septem
ber 1931), meddelas efterföljande serier av vägda indextal. 

Den allmänna prisnivån i fråga om livsmedel, bränsle och lyse har 
under januari varit oförändrad. Indextalet för de to ta la levnadskost
naderna ^sålunda jämväl utgifterna för hyra, kläder, skatter m. m. inbe
räknade), vilket beräknas kvartalsvis, utgjorde vid den senast verkställda 
beräkningen, den 1 januari 1936, 158 med juli 1914 som utgångspunkt och 
99 med 1931 som basår (se nyssnämnda kvartalsrapport, sid. 51). 

Riksbankens koiiHumUoasprisindex har i samarbete med socialstyrelsen fullföljts 
enligt samma metod som tidigare (se Soc. Medd. årg. 1933, sid. 709). Index
serien med rörlig basperiod anger prisnivån under varje vecka i förhållande till pris
nivån under närmast föregående vecka, medan serien med fast basperiod hela tiden 
utgår från prisnivån i september 1931. De senaste veckorna visa följande indextal: 
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1 Preliminära siffror. — s Uppgifterna avse sidfläsk. 



152 SOCIALA MEDDELANDEN 1 9 3 6 , NR 2 

Levnadskostnadernas förändringar i Sverige och utlandet. 
I anslutning till den i föregående häfte av denna tidskrift meddelade redogö

relsen för levnadskostnaderna i Sverige lämnas i nedanstående tabeller en sam
manställning av motsvarande indextal från vissa främmande länder. 

Tab. 1. Levnadskostnader i Sverige, Norge och Danmark. Indextal för de särskilda 
huvudposterna (livsmedel — inkl. dryckesvaror och tobak — bostad, bränsle och lyse, kläder, 

skatter, övriga utgifter). 

Tab. 2. Levnadskostnader. Internationell översikt. 
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Arbetsmarknaden under februari månad 1936. 
Enligt vad den offentliga arbetsförmedlingens februarirapporter utvisade, var 

antalet ansökningar om arbete ungefär 1 800 lägre än under januari, medan 
antalet lediga platser ökats med över 4 500. Per 100 lediga platser kommo 
nu 319 ansökningar mot 370 föregående månad, alltså en ej obetydlig förbätt
ring. Den ökade platstillgången var i främsta rummet att finna inom jord
bruk och skogshantering, men även gruppen diversearbete företedde ett för
bättrat relationstal tack vare den tillfälliga sysselsättning i form av snöskott
ning, som kunde beredas åt ett stort antal personer i de större städerna. En 
jämförelse med åren 1935 och 1934, då februarisiffrorna voro 477 och 694, 
vittnar om den gynnsamma utveckling, som ägt rum på den svenska arbets
marknaden. Förbättringen av det allmänna konjunkturläget kan också utläsas 
ur arbetslöshetskommissionens siffra för antalet hjälpsökande arbetslösa, som 
vid slutet av februari i år var cirka 58 000 mot 89 838 föregående år. Den 
av fackföreningarna rapporterade arbetslösheten utgjorde vid månadsskiftet 
januari/februari 18.5 % mot 2T3 % en månad tidigare och 22.3 % vid mot
svarande tidpunkt i fjol. 

Inom jordbruket rapporterades från skilda delar av landet en för årstiden 
osedvanligt stark ökning i platstillgången, varvid dock torde beaktas, att efter
frågan mindre avsåg att fylla dagens behov än fast mer att i god tid försäkra 
sig om lämplig arbetskraft för sommarhalvåret. Mångenstädes rådde brist 
icke blott på ladugårdsskötare och mjölkningsvilliga drängar utan även på 
yngre drängar i allmänhet, varjämte personal i förmansställning rönte stegrad 
efterfrågan. Som vanligt förefanns överskott på tillfälliga jordbruks- och 
trädgårdsarbetare. Endast 45 % av de lediga platserna å manliga avdelningen 
kunde besättas och i fråga om kvinnorna knappast en fjärdedel. Möjlighet till 
utjämning föreligger emellertid, då den egentliga omflyttningen ej sker förrän 
i slutet av april. Skogsavverkningarna, som först under denna månad kommit 
i full gång, beredde rika arbetstillfällen åt all kunnig arbetskraft, men även 
överflyttning från andra yrken förekom, ehuru dylik ej kunde försiggå i så 
stor omfattning som varit önskligt, detta till följd av de genom den myckna 
snön uppkomna svåra arbetsförhållandena. I vissa trakter, särskilt i Jämt
land, har efterfrågan på vana skogsarbetare varit så stor, att behovet ej kun
nat fyllas med arbetskraft från det egna länet, utan har sådan i samverkan 
med andra arbetsförmedlingar anskaffats från närgränsande län. 

Några större förskjutningar ha under månaden icke inträffat beträffande de 
industriella yrkena. Mekaniska verkstäderna hade alltjämt svårt att i tillräck
ligt antal anskaffa fullgoda yrkesarbetare, medan överskott förefanns å äldre 
och mindre kunniga hjälparbetare. Arbetstillgången inom textilindustrien var 
relativt god, och å en del platser förekom brist på kvinnlig arbetskraft, sär
skilt yngre sådan, för vissa specialgrenar. Antalet ansökningar inom skoindu
strien har gått ned avsevärt, sedan fabrikerna successivt återtagit i arbete de 
under januari månad i stor utsträckning permitterade arbetarna. Byggnads
verksamheten hade som vanligt denna årstid död säsong, och trävaruindustriens 

11—355172. Soc. Mcdd. 1936. 
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läge var också i stort sett tryckt, även om det i ett eller annat fall var svårt 
att anskaffa specialutbildad arbetskraft. 

Omsättningen på sjömansförmedlingen har visserligen gått tillbaka sedan i 
januari och en del tonnage ytterligare lagts upp, men läget var dock gynnsamt 
i jämförelse med i fjol; arbetstillgången för maskinbefäl var god. Sjömans
husen redovisade sammanlagt 2 161 påmönstringar och 3 176 avmönstringar. 
Motsvarande siffror för februari 1935 voro 2 186 och 2 678. 

Inom handel och samfärdsel voro endast obetydliga förändringar att an
teckna. Kontorspersonal hade knappare anställningsmöjligheter än i januari, 
medan affärsanställda efterfrågades i något ökad omfattning. För den minder
åriga arbetskraften har det på ifrågavarande område funnits gott om platser, 
men tillgången på skolfria springpojkar och springflickor har visat sig otill
räcklig. Hotell- och restaurang-personalen har alltid att räkna med reducerad 
platstillgång under vintermånaderna, speciellt för uppasserskor; kokerskor och 
diskerskor däremot hade det något gynnsammare ställt. Beträffande sjukvård 
och hygien efterfrågades särskilt sköterskebiträden och examinerade barnskö
terskor till privatfamiljer. Bland bägge kategorierna var det svårt att finna 
lämpliga sökande. 

Antalet ansökningar om arbete på 100 lediga platser vid de offentliga ar
betsförmedlingsanstalterna under februari 1936 samt under föregående måna
der och år framgår av följande sammanställning. 

Växlingarna på arbetsmarknaden under de senaste åren framgå även av 
efterföljande tablå, avseende antalet arbetslösa inom fackföreningarna i pro
cent av hela det redovisade medlemsantalet: 
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Arbetslösheten under år 1935. 
Fackföreningsstatistiken. Den på fackföreningarnas uppgifter grundade 

fortlöpande statistiken över arbetslösheten inom olika fackförbund, VETS preli
minära resultat för varje månad publiceras i denna tidskrift, har under 1935 
omfattat i genomsnitt 505 000 arbetare eller vid pass 87 % av hela medlems
antalet i de rapporterande 30 fackförbunden. Föregående år omfattade stati
stiken i genomsnitt 448 000 arbetare eller 80 % av medlemsantalet i samma för
bund. I avrundade tal voro siffrorna för årets olika månader följande: 

Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Ang. Sept. Okt. Nov. Dec 
Redovisade arbetare, 

i tusental . . . . 499 503 506 504 494 503 503 507 507 512 511 507 

Inom de olika facken har det material, varpå denna månadsstatistik grun
dar sig, varit mer eller mindre fullständigt, då de till förbunden anslutna av
delningarna endast i viss utsträckning insänt månadsrapporter till socialsty
relsen. Rapporteringens omfattning framgår av följande tablå, där för var
je förbund angivits i tusental dess genomsnittliga totala medlemsantal un
der året (a) och i statistiken redovisade arbetare i genomsnitt (b) samt den 
del (%) av förbundets hela medlemsantal, som i medeltal redovisats i statisti
ken under 1935 (c). 
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Siffrorna växla, som synes, från 55 till 100 % av totala medlemsantalet, och 
detta förhållande måste naturligtvis hållas i minnet, därest man på grundval 
av den publicerade månadsstatistiken vill söka bedöma arbetslöshetens verk
liga omfattning och fluktuationer dels inom varje fack för sig och dels inom 
samtliga förbund tillsammantagna. 

Det absoluta antalet redovisade medlemmar och arbetslösa, varpå den sam
manställda årsstatistiken grundar sig, framgår av tabellen å sid. 166—167. 
Som arbetslösa räknas sådana medlemmar, vilka på grund av arbetsbrist eller 
tillfällig orsak varit utan arbete och vilka enligt av förbunden tillämpade fri-
stämplingsgrunder äro att betrakta såsom arbetslösa. Emellertid skola, i en
lighet med socialstyrelsens särskilda anvisningar till uppgiftslämnarna, sådana 
medlemmar icke upptagas som arbetslösa, vilka på grund av förkortad arbets
tid per dag eller per vecka av förbunden medgivits fristämpling en eller an
nan vecka i månaden. Däremot skola som arbetslösa räknas sådana medlem
mar, som sysselsatts i statligt eller statskommunalt reservarbete, även om för
bundet icke fristämplat dem såsom arbetslösa helt eller delvis för den tid 
dylikt reservarbete pågått. 

Antalet arbetslösa i procent av det redovisade medlemsantalet i olika fack
förbund framgår av tabellen å sid. 168. Årsmedeltalet för det relativa antalet 
arbetslösa inom de rapporterande fackförbunden har — med frånräknande av 
skogs- och flottningsarbetarna — beräknats till 15-0 %. Man får gå tillbaka 
ända till 1930 för att finna en så låg procentsiffra för arbetslösheten. Beträf
fande genomsnittssiffrorna för arbetslösheten har man icke tagit hänsyn till 
att rapporteringen i vissa fackförbund varit ofullständig, utan de äro beräk
nade på grundval av det redovisade medlemsantalet och arbetslösheten i de 
rapporterande avdelningarna av ovannämnda fackförbund. För att eliminera 
denna felkälla har den totala arbetslösheten i de rapporterande fackförbunden 
även beräknats på så sätt, att årsmedel talen för den procentuella arbetslöshe
ten i de skilda förbunden multiplicerats med deras genomsnittliga totala med-
lemsnumerär under 1935. Det på detta sätt beräknade genomsnittliga antalet 
arbetslösa i samtliga förbund — utom skogs- och flottningsarbetareförbundet 
— uppgår till 88 700, vilket ger en beräknad arbetslöshetsprocent för året på 
16-1 % i stället för den ovanstående, som var 15'0 %. Härvidlag har man utgått 
ifrån det antagandet, att arbetslösheten bland de icke rapporterande avdelnin
garna av fackförbunden överensstämmer med arbetslösheten bland de rapporte
rande, vilket torde vara tämligen rimligt. För vart och ett av åren 1929—34 
ha samma omräkningar vidtagits för att eliminera inflytelserna på årsmedel-
talen av den från år till år varierande rapporteringsfrekvensen, och resultaten 
framgå av följande sammanställning: 
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De sålunda beräknade årsmedeltalen för arbetslöshetsprocenten ligga, som 
synes, högre än de å sid. 162 publicerade, beroende på att de fackförbund, vil
kas avdelningar ofullständigt fullgjort sin rapportering, utan undantag ha en 
rätt hög arbetslöshet. Arbetslöshetsprocenten i de nämnda 29 fackförbunden 
nådde 1933 sitt maximum med 264 ft. Den sjönk från 1933 till 1934 med 25 fi 
till 197 % och från 1934 till 1935 med 18 % till 16l %. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden månad för månad, sådan denna återspeg
lar sig i fackföreningsstatistiken, åskådliggöres i nedanstående tablå, i vilken 
den av det nuvarande läget på arbetsmarknaden betingade arbetslösheten be
räknats på så sätt, att de för varje månad redovisade arbetslöshetssiffrorna 
(jfr sid. 162) minskats med de reduktionstal, som motsvara den för varje må
nad genomsnittliga absoluta säsongavvikelsen åren 1924—28.1 

Samtliga månadssiffror under 1935 ha legat under motsvarande procenttal 
för 1932—34 och mot slutet av året även under 1931 och 1930 års tal. Den 
under våren 1934 särskilt starka nedgången av arbetslösheten har haft en viss 
motsvarighet under 1935. Från maj till december ha månadssiffrorna varit 
i stort sett konstanta. 

Av de 30 fackförbund, för vilka uppgifter föreligga, hade 3 förbund, näm
ligen beklädnadsarbetare, textilarbetare och tunnbinderiarbetare, en högre ge
nomsnittlig arbetslöshetssiffra än 1934. Sko- och läderarbetare, skogs- och 
flottningsarbetare samt sågverksarbetare hade i medeltal samma arbetslöshet 
som 1934. Inom övriga fack var tillbakagången i arbetslösheten sedan före
gående år mer eller mindre markerad. Gruvindustriarbetareförbundet, vars 
arbetslöshet under 1935 endast utgjorde 47 % av föregående års, uppvisade den 
starkaste sänkningen. Därnäst kommo gjutareförbundet och metallindustri
arbetareförbundet, vilkas arbetslöshet nedgått med cirka 40 %. Särskilt stark 
var nedgången även för mera yrkesbetonade kategorier inom de fack, som di
rekt haft känning av den kraftiga byggnadskonjunkturen. Bland fack, som 
företedde relativt svag tillbakagång, märkas särskilt grov- och fabriksarbetare, 
livsmedelsarbetare, pappersindustriarbetare och stenindustriarbetare. 

1 En redogörelse för den metod, enligt vilken dessa reduktionstal beräknats, har lämnats i Soo. 
Medd. årg. 1929, sid. 192. I princip likartade, men i vissa detaljer avvikande metoder för eli
minerande av säsongarbetslösheten tillämpas 1 den av kommerskollegiwn utgivna »Ekonomisk 
översikt» och i Svenska handelsbankens »Index». 
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Antal redovisade medlemmar och arbets-
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lösa månadsvis i olika fackförbund år 1935. 
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Antalet arbetslösa 1 olika fackförbund 1 procent ar det redovisade medlemsantalet1. 

1 De skilj aktigheter, som föreligga mellan dessa procenttal och de förut publicerade prelimi
nära månadssiffrorna, bero på att priinärmaterialet för samtliga månader kompletteras och revide
ras i samband med sammanställandet av årsstatistiken. 
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Ordnas förbunden i arbetslöshetshänseende efter årsmedeltalens storlek, får 
man följande bild av situationen inom de olika facken. 

De mest iögonenfallande omkastningarna i ordningsföljden i jämförelse med 
1934 ha samband med den ovan påtalade starka nedgången av arbetslösheten 
inom gruvindustrien, metallindustrien och byggnadsfacken. 

Arbetslöshetskoinmissionens statistik. Den fortskridande förbättringen av ar
betsmarknaden under 1935 belyses även av den på grundval av arbetslöshets
kommissionens månadsrapporter sammanställda tabellen å nästa sida. Antalet 
kommuner, som under året stått i rapportförbindelse med kommissionen och 
som sålunda haft någon arbetslöshet att rapportera, har minskats till ungefär 
60 % av vad det var 1934. Antalet hos kommissionen genom kommunerna rap
porterade hjälpsökande arbetslösa har under året i stort sett uppgått till hälf
ten av motsvarande antal under 1934. Medelantalet hjälpsökande arbetslösa 
per månad under 1935, 61 581, understeg 1933 års siffra med 102 000 och 
1934 års med 53 000. Antalet hjälpsökande arbetslösa ungdomar (16—21 
år) har gått förhållandevis starkt tillbaka. Medan det enligt åldersun
dersökningen den 30 november 1933 fanns omkring 29 300 hjälpsökan
de arbetslösa i dessa åldersklasser, hade antalet ett halvår senare (juni 
1934) sjunkit till mindre än hälften (13 000) och i november 1935 till 6 000, 
d. v. s. till något mer än X/B av vad det var två år tidigare. De hjälpsökande 
arbetslösa utgjorde i januari 1935 15 % av landets befolkning, i juli 0-7 % och i 
december 0-9 %. Under åren 1933 och 1934 noterades den största relativa ar
betslösheten inom de norrländska länen, varest dock läget, i viss mån även för 
Västernorrlands län, sedermera påtagligt förbättrats. Denna förbättring har 
även fortgått under år 1935, så att numera den högsta relativa arbetslösheten 
är till finnandes i Göteborgs och Bohus län (utom Göteborgs stad) samt i Väs
ternorrlands och Blekinge län. I Norrbottens län har arbetslösheten under de 
senaste två åren sjunkit med mer än 8/4 och jämväl i Västerbotten, som dock 
städse visat en i förhållande till andra norrländska län låg arbetslöshet, har 
nedgången varit synnerligen markerad. 
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Arbetslöshetskommissionens verksamhet under 1935. 

Av ovanstående tabell framgår, att under 1935 i genomsnitt 68 % av samt
liga hjälpsökande arbetslösa blivit på ett eller annat sätt hjälpta. Under juli 
månad noterades en anmärkningsvärt hög procentsiffra, vilket givetvis sam
manhänger med att hjälpverksamheten icke kunde begränsas i samma utsträck
ning som nedgången i arbetslösheten under våren och försommaren. Enligt de 
av statsmakterna 1933 fastställda reglerna rörande hjälpverksamheten för ar
betslösa skulle den under kommissionens ledning bedrivna verksamheten inrik
tas på att så långt ske kunde bereda arbete åt de arbetslösa. Arbetslinjen har 
på grund härav mer och mer blivit den dominerande hjälpformen, och kontant-
understöd har behövt ifrågakomma endast i förhållandevis begränsad omfatt
ning. Trots tillbakagången av antalet arbetare vid de kommunala reservarbe
tena har relativa antalet reservarbetare stigit, så att detsamma under 1935 i ge
nomsnitt utgjorde 48 % av totalantalet hjälpsökande arbetslösa och 72 % av anta
let hjälpta mot 39 resp. 56 under 1934. Under sommarmånaderna 1935 utgjor-

1 För tiden före februari 1934 redovisades >ungdomshjälpcn> under »kontantunderstöd». 
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de reservarbetarna ännu större andel av de hjälpsökande resp. hjälpta. Efter
följande tablå utvisar de genomsnittliga förskjutningarna mellan de olika hjälp-
formernas relativa betydelse under de senare åren: 

Den statsunderstödda hjälpverksamheten, som alltsedan 1930 intill 1934 
varit stadd i en fortgående ökning i förhållande till den enbart kommunala, om
fattade under 1935 omkring fem gånger så många arbetslösa som den senare. 

1 Häri ingår även »ungdomshjälpen), d. v. s. sädana unga arbetslösa, som varit sysselsatta rid 
kurser, arbetsläger (frivillig arbetstjänst) och ungdomsreservarbeten. 
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Sysselsättning och arbetstid inom näringslivet i november 
1935. 

Undersökningens omfattning: och representativitet. Sedan år 1932 har social
styrelsen i november månad varje år från de arbetsgivare, vilka insända upp
gifter till kvartalsstatistiken över arbetstillgången eller till lönestatistiken, 
inhämtat upplysningar även angående arbetstiden samt antalet i resp. företag 
sysselsatta arbetare. På grundval av dessa uppgifter ha översikter av konjunk
turläget, sådant detta framträder i sysselsättningen inom industrien samt 
vissa andra näringsgrenar, årligen publicerats i denna tidskrift.1 Även i no
vember 1935 utsände socialstyrelsen ett frågeformulär av ungefär samma in
nehåll som närmast föregående år till 3 589 företag. Undersökningen har lik
som tidigare rönt stort intresse från företagens sida. Användbara uppgifter 
ha erhållits från 3 291 företag (91-7 % av de tillskrivna) med tillhopa 356 609 
arbetare. Motsvarande siffror vid 1934 års undersökning voro 2 966 företag 
och 333 381 arbetare. Formulären ha i allmänhet blivit omsorgsfullt besva
rade, och därjämte ha i åtskilliga fall uppgiftslamnarna bifogat komplette
rande upplysningar angående driftförhållandena och arbetsordningen vid resp. 
företag m. m. 

Liksom vid föregående undersökningstillfällen avse de erhållna uppgifter
na en bestämd vecka i november månad (i allmänhet veckan 10/11—16/11). 
En sammanställning av uppgifterna angående antalet under redovisningsvec
kan anställda, permitterade och sysselsatta arbetare, arbetstidens längd m. m. 
inom resp. näringsgrenar lämnas i tab. 1. 

För att erhålla en föreställning om, i vad mån det inkomna materialet är 
representativt för den egentliga industrien, har man jämfört antalet under re
dovisningsveckan sysselsatta (samt växelpermitterade) arbetare med antalet 
arbetare inom resp. industrigrenar enligt kommerskollegii industristatistik (se
naste årg. 1933). Resultatet härav framgår av nedanstående tablå: 
Antal i arbetstidsundersökningarna redovisade arbetare inom den egentliga industrien i%av 

antalet i kommerskollegii industristatixtik redovisade arbetare2. 

1 Jfr Soo. Medd. arg. 1933, sid. 3 och 151, ârg. 1934, Bid. 129 samt arg. 1935, Bid. 169. 
1 Industristatistiken föreligner ej för senare är an 1933. För de följande åren har arbetaran

talet inom resp. industrigrupper approximativt beräknats på grundval av kommerskollegii upp
gifter för år 1933 samt stegringen (resp. minskningen) i arbetarantalet vid företag, som rappor-
terat till arbetstidsundersökningen både 1933 och 1934 samt både 1934 och 1935 (jfr sid. 182). 
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Arbetarantalet vid de av undersökningen berörda industriföretagen har upp
gått till ungefär 2/3 av totala arbetarantalet vid sådana företag, som lämnat 
uppgifter till kommerskollegii industristatistik. Textil- och beklädnadsindu
stri är representerad med ungefär 1/5, men jord- och stenindustri samt träindu
stri med endast omkring hälften av arbetarantalet inom resp. branscher enligt 
industristatistiken. Underrepresenterade vid den föreliggande undersökningen 
liksom tidigare äro bland de särskilda industrigrenarna i synnerhet stenbrott 
och stenhuggerier (33 %), metallmanufaktur (42 %), bagerier (43 %), grafisk 
industri (47 %) och byggnadsämnesindustri (48 %), medan representativiteten 
är hög för exempelvis gruvor och anrikningsverk (81 %), spinnerier, väverier 
o. d. (93 %), porslins-, kakel- och lergodsfabriker (92 %) järn-, stål- och kop
parverk (93 %), gummivarufabriker (96 %) samt pappersmassefabriker, råsoc-
kerbruk och raffinaderier, tobaksfabriker och tändsticksfabriker (100 %). Re
presentativiteten är således ganska ojämn, men genom vissa kontrollkalkyler 
(s. k. standardräkning) på grundval av kommerskollegii industristatistik har 
konstaterats, att de i det följande anförda siffrorna rörande arbetstiden m. m. 
inom den egentliga industrien icke i nämnvärd grad påverkas härav. 

Beträffande övriga, i tablån icke upptagna näringsgrenar bör påpekas, att 
särskilt byggnadsverksamhet samt handel och varulager, vilka företrädas av 
vardera omkring 10 000 arbetare, äro relativt svagt representerade i förhållan
de till antalet inom dessa verksamhetsgrenar sysselsatta. 

Antal permuterade arbetare. Såsom av tab. 1 framgår, ha i november 1935 
av samtliga redovisade arbetare 2 457 eller 0-7 % (vid sågverk och hyvlerier 
likväl 5-3 % och vid hatt- och mössfabriker 12-3 %) uppgivits vara p e r m i t t e -
r a d e t i l l s v i d a r e på grund av bristande arbetstillgång. Emellertid sy
nes man särskilt vid de mindre företagen knappast göra någon bestämd skill
nad mellan permittering och avskedande, varför redovisningen torde vara gan
ska olikformig beträffande speciellt sådana arbetare, som kunna räkna med 
att få sysselsättning vid resp. företag, så snart arbetstillgången blir bättre 
(t. ex. tegelbruks- och sågverksarbetare, vilka permitterats eller avskedats för 
vintersäsongen). Såsom permitterade redovisas ofta endast yrkesarbetare, vil
ka anses knutna till företaget. Antalet v ä x e l v i s p e r m i t t e r a d e ar
betare, vilka icke voro i arbete under redovisningsveckan, uppgick till 1 007, 
motsvarande 0-3 % av hela antalet redovisade arbetare. Växelpermittering upp
gives i november 1935 ha tillämpats i nämnvärd omfattning endast vid såg
verk och hyvlerier samt päls- och skinnvarufabriker. Ett relativt stort antal 
arbetare (6 715 eller 1-9 % av samtliga redovisade) uppgives ha varit från
varande från arbetet under hela redovisningsveckan av andra orsaker än bris
tande arbetstillgång, t. ex. på grund av sjukdom, permission för egna ange
lägenheter, militärtjänstgöring etc. Såsom s y s s e l s a t t a helt eller delvis 
under redovisningsveckan ha redovisats sammanlagt 346 430 arbetare eller 
97-1 % av samtliga anställda. 

I tablån å sid. 176 meddelas det relativa antalet tills vidare, resp. växelvis 
permitterade arbetare inom vissa industrigrenar, där de redovisade permitte-
ringarna under något av de senare åren haft mera avsevärd omfattning. 



174 Tab. 1. Antalet permitterade och sysselsatta arbetare samt arbetstidens 
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Inom flertalet i tablån upptagna industrigrenar har sedan år 1933 i sam
band med den allmänna konjunkturförbättringen en betydande minskning av 
antalet permitterade arbetare ägt rum. Nedgången i permitteringarna vid sten
brott och stenhuggerier år 1935 sammanhänger dock huvudsakligen med den 
huggning av gatsten, som i oktober—november igångsattes under statens med
verkan. Vid sågverk och hyvlerier synes det relativa antalet permitteringar 
ha varit ungefär oförändrat i november månad de senaste åren. En ökning i 
jämförelse med år 1933 kan iakttagas endast beträffande hatt- och mössfabri
ker; den låga siffran för tills vidare permitterade vid dessa företag i november 
1933 synes dock mera bero på en tillfällighet, enär ifrågavarande industri vid 
denna tid på året i regel har utpräglad mellansäsong. 

Veckoarbetstiden och dess förändringar. Hur de under redovisningsveckan sys
selsatta arbetarna fördelade sig efter veckoarbetstidens längd (inkl. över
tidsarbete) inom olika näringsgrenar, framgår av tab. 2 (jfr även diagrammet 
på nästa sida). Det bör påpekas, att denna fördelning icke grundar sig på indi
viduella uppgifter för varje enskild arbetare utan på genomsnittstal för olika 
företag eller arbetsavdelningar. Detta innebär, att vid företag, där enskilda 
arbetare varit frånvarande någon eller några dagar under veckan, den redo
visade genomsnittliga arbetstiden för hela arbetsstyrkan kan komma att under
stiga den normala, ehuru någon generell arbetstidsförkortning ej genomförts. 
Man har dock i allmänhet erhållit en rätt noggrann specificering av arbetstiden 
för olika arbetsavdelningar samt smärre grupper av arbetare, varför de i ta
bellen anförda relativtalen kunna antagas rätt väl återspegla de faktiska varia
tionerna i arbetstiden. 

Vid bedömandet av arbetstidsförhållandena inom olika näringsgrenar, så
dana de framträda i tab. 2, bör vidare ihågkommas, att för vissa arbetargrup
per arbetstiden under vintermånaderna regelbundet förkortas. Så är exempelvis 
förhållandet i byggnadsbranschen samt vid tegelbruk, sågverk, vissa kom
munala och statliga företag etc. för med utearbeten sysselsatt personal m. fl. 
Vid en del fabriker (t. ex. inom textilindustrien) uppgivas arbetarskyddslagens 
föreskrifter i vissa fall föranleda någon reducering av veckoarbetstiden. Slutli-
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Tab. 2. De sysselsatta arbetarnas fördelning efter arbetstidens längd (nov. 1935). 

gen kan arbetstiden per vecka även mera tillfälligt förkortas, utan att någon 
egentlig driftinskränkning till följd av bristande arbetstillgång föreligger, t. ex. 
på grund av ogynnsamma väderleksförhållanden, erforderliga reparationer, om
läggning av driften etc. Det kan nämnas, att enligt en vid föregående under
sökning genomförd specialredovisning av företag med full drift, endast omkring 

1 Redovisningen omfattar butiks- och lagerpersonal, däremot ej kontorspersonal, vilket vid 
föregående undersökningar i viss utsträckning varit förhållandet. 

2 Exkl. stuverirörelse, för vilken verksamhetsgren med övriga uppgifter jämförliga fördelnings
tal ej kunnat erhållas. 

12—355172. Soc. Medd. 1936. 
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70 % av arbetarna vid dylika företag hade en arbetstid av 48 timmar eller där
över, medan för 25 % arbetstiden utgjorde 45—47 timmar och för 5 % mindre 
än 45 timmar.1 

Ovan antydda förhållanden förklara, att i november 1935 av de sysselsatta 
arbetarna vid samtliga redovisade företag endast 5-3 % uppgivits ha varit be
rörda av sådan arbetstidsförkortning, som orsakats av bristande arbetstillgång 
(jfr tab. 1), ehuru enligt fördelningstalen i tab. 2 drygt % av de sysselsatta 
arbetarna hade kortare arbetstid än 48 timmar. Inom den egentliga industrien 
berördes i november 1935 5-8 % av de sysselsatta arbetarna av arbetstidsför
kortning i samband med driftinskränkning, medan motsvarande relativtal ett 
år tidigare utgjorde 8 l %. Den genomsnittliga veckoarbetstiden för arbetare 
med förkortad arbetstid uppgick till 367 timmar gentemot 34-8 timmar i no
vember 1934. — Inom några industrigrenar förekom likväl vid båda undersök
ningstillfällena relativt betydande arbetstidsreducering. Så var förhållandet i 
beklädnadsbranschen (hatt- och mössfabriker samt skrädderier och sömnads
fabriker) liksom vid bryggerier och läskedrycksfabriker, där emellertid de 
Tedovisade arbetstidsförkortningarna till största delen torde ha varit betingade 
av den säsongmässiga minskningen av arbetstillgången. Även vid gruvor och 
anrikningsverk, stenbrott och stenhuggerier, skofabriker samt tändsticksfabri
ker rapporteras ganska betydande driftinskränkningar, vilka däremot torde 
ha varit av mera varaktig karaktär. Hur förhållandena utvecklats inom nämn
da industrier sedan november 1934, framgår av nedanstående tablå: 

En minskning av det relativa antalet arbetare, som drabbats av arbetstids
förkortning, samt en ökning av arbetarnas genomsnittliga arbetstid kan alltså 
konstateras även vid här ifrågavarande industrigrenar.2 

Sedan år 1934 ha uppgifter inhämtats även angående förekomsten och om
fattningen av ö v e r t i d s a r b e t e . Det redovisade antalet övertidstimmar 
uppgick i november 1935 till 2-0 % av hela antalet utgjorda arbetstimmar, vil
ket innebär en ökning gentemot 1934, då det relativa antalet övertidstimmar 
utgjorde 1-2 %. Mest betydande, relativt taget, var övertidsarbetet i november 
1935 inom stuveribranschen, där det motsvarade 7-7 % av antalet utgjorda ar
betstimmar, ehuru den genomsnittliga veckoarbetstiden uppgick till endast 26-3 
timmar; dessa siffror återspegla den ojämna arbetstillgången inom ifrågava-

1 Jfr Soc. Medd. ârg. 1935, sid. 177. 
a Beträffande övriga verksamhetsgrenar hanvisas till tab. 1 samt motsvarande uppgifter i l»ö4 

års undersökning, Soc. Medd. arg. 1935, sid. 171. 
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rande verksamhetsgren. I övrigt uppges övertidsarbete i mera avsevärd omfatt
ning förekomma egentligen endast vid choklad- och karamellfabriker, guld-
och silvervarufabriker samt tryckerier och bokbinderier (i samband med bråd
skande arbete för julmarknaden), vidare vid elektriska verkstäder, mekaniska 
verkstäder, snickerier och möbelfabriker, reseffektfabriker och tapetserarverk-
städer (»annan läder-, hår- och gummivaruindustri») samt färg-, olje- och 
parfymfabriker (jfr tab. 1). 

Hur den t o t a l a g e n o m s n i t t l i g a a r b e t s t i d e n inom olika 
näringsgrenar gestaltat sig under senare år, framgår av nedanstående tablå: 

Inom flertalet näringsgrenar synes en avsevärd ökning av veckoarbetstiden 
ha ägt rum sedan november 1932. Särskilt är detta förhållandet inom malm
brytning och metallindustri, jord- och stenindustri samt kemisk-teknisk indu
stri. Bland de förändringar, som ägt rum i jämförelse med november 1934, må 
nämnas den inom tändsticksindustrien företagna utökningen av arbetstiden 
från fyra till fem dagar per vecka. För övrigt må anmärkas, att den relativt 
långa veckoarbetstiden inom livsmedelsindustrien vid samtliga undersöknings
tillfällen delvis beror på den under november månad pågående kampanjen vid 
råsockerbruken. 

Arbetstidsförhållandena inom olika landsdelar. Av tab. 3 framgår, hur arbets
tidsförhållandena i november 1935 gestaltade sig inom olika landsdelar. Det 
största relativa antalet arbetare med förkortad arbetstid förefanns i norra Sve
rige (mestadels gruvarbetare och sågverksarbetare), därnäst i Småland och 
öarna (huvudsakligen vid tändsticksfabrikerna). Ett relativt stort antal arbe
tare med förkortad arbetstid förefanns vidare inom sko- och textilindustrierna 
samt tändsticksfabrikerna i västra Sverige. I Stockholm framträda säsong-

1 Siffrorna för är 1932 äro i jämförelse med övriga i tablån anförda genomsnittstal något 
(ehnru rätt obetydligt) för låga, enär de hänföra sig till samtliga sysselsa t ta och vftxelper-
mit terade arbetare, medan för de följande åren medeltalen avse endast de under redovisnings
veckan s y s s e l s a t t a arbetarna. 
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Tab. 3. Arbetstidsförhållandena i den egentliga industrien inom olika landsdelar1 

(nov. 1935). 

mässiga arbetstidsinskränkningar mom beklädnadsbranschen, vid bryggerierna 
samt vid en del metallindustriföretag. De gynnsammaste förhållandena uppvisa 
östra och södra Sverige, där likväl relativt omfattande arbetstidsinskränknin
gar förekommo i beklädnadsbranschen samt inom jord- och stenindustrien. 

Förändringarna i arbetarantalet och den totala sysselsättningsvolymen. Vid 
de i det föregående gjorda jämförelserna med tidigare år har hänsyn icke tagits 
till det förhållandet, at t materialet vid resp. undersökningstillfällen icke i full 
utsträckning omfattat samma företag. Uppgifter ha å ena sidan erhållits varje 
år från ett antal företag, som tidigare icke kunnat redovisas i undersökningen, 
medan å andra sidan vissa företag, som tidigare redovisats, något år underlåtit 
a t t lämna uppgift. Detta har mindre att betyda vid ett studium av förändrin
garna i veckoarbetstiden, men innebär däremot, att antalet sysselsatta arbetare 
liksom den totala sysselsättningsvolymen, mätt i antalet utgjorda arbetstim
mar, icke kan utan vidare jämföras från det ena året till det andra. För att lik-

1 Härvid ha Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands ocn Ustergotianos lan samman
förts till östra Sverige, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län till Smaland och 
öarna Blekinge, Kristianstads och Malmöhus lan till södra Sverige, Hallands, Göteborgs och 
Bohus Älvsborgs, Skaraborgs, Varmlands och Örebro län till väs t ra Sverige samt Kopparbergs, 
Gavleborgs, Västeroorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län till norra bverigo. 
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vid företag, varifrån uppgifter föreligga både för 1934 och 1935. 

Sysselsatta samt växelpermitterade. — a Angående beräkningen av dessa indextal jfr texten. 
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väl möjliggöra en dylik jämförelse har man nu liksom vid föregående under
sökningar gjort en sammanställning av arbetarantalet och arbetstiden vid de 
företag, som lämnat uppgift s å v ä l v i d d e t s e n a s t e u n d e r s ö k 
n i n g s t i l l f ä l l e t s o m v i d d e t n ä r m a s t f ö r e g å e n d e . Resul
tatet härav framgår av tab. 4. Man har vid denna jämförelse utgått från an
talet sysselsatta samt växelpermitterade arbetare. Även den genomsnittliga 
arbetstiden är beräknad i förhållande till detta arbetarantal och således något 
lägre än den i tab. 1 angivna, som hänför sig endast till de under redovisnings
veckan sysselsatta arbetarna. För såväl antalet arbetare som den genomsnitt
liga arbetstiden jämte hela antalet utgjorda arbetstimmar ha indextal uträknats 
med närmast föregående år som basår. 

Vid samtliga i tab. 4 redovisade företag har arbetarantalet ökats med om
kring 13 000 eller ungefär 4 % i förhållande till november 1934. Den största 
absoluta tillväxten har ägt rum inom gruppen malmbrytning och metallindu
stri, som ökat sitt arbetarantal med omkring 8 500 eller ungefär 9 %. Den ge
nomsnittliga arbetstiden har däremot i stort sett icke undergått någon mera 
betydande ökning utom i den kemisk-tekniska industrigruppen (tändsticks
fabrikerna) samt läder-, hår- och gummivaruindustrien (skofabrikerna). Den 
relativa ökningen av hela antalet utgjorda arbetstimmar utgör därför endast 
5 %, d. v. s. överstiger endast obetydligt ökningen av antalet arbetare. 

På samma sätt ha, som ovan nämnts, jämförelser anställts mellan företag, 
som lämnat uppgift både 1932 och 1933 resp. 1933 och 1934. Med utgångs
punkt från dessa jämförelser har man enligt s. k. kedjemetod beräknat index
serier med 1932 som gemensamt basår, vilka ge uttryck åt förändringarna i 
arbetarantal, arbetstid och totalantal utgjorda arbetstimmar under perioden 
1932—1935. Det må framhållas, att dessa indexserier likväl icke fullstän
digt återspegla förändringarna i sysselsättningen, enär de ej omfatta nytill
komna företag och endast i vissa fall sådana företag, där driften helt nedlagts 
eller återupptagits. Med detta förbehåll kan nedanstående tablå anses lämna 
en ganska tillförlitlig bild av utvecklingen inom den egentliga industrien sedan 
år 193211 

1 Jfr även äe i tab. 4 meddelade indextalen med 1932 som basât. — a Korrigerade Biffror. 
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De anförda indextalen återspegla ett betydande uppsving i så gott som 
samtliga näringsgrenar. Allmänt sett kan den iakttagelsen göras, att under 
perioden 1932—1933 den förbättrade arbetstillgången tog sig uttryck huvud
sakligen i en utökning av arbetstiden för den sysselsatta personalen, 
medan nyanställning eller återanställning av arbetare synes ha förekommit 
endast i obetydlig omfattning. Däremot har under såväl 1934 som 1935 inom 
flertalet industrigrupper arbetarantalet ökats proportionsvis mer än arbetsti
den. I november 1935 utgjorde ökningen av antalet arbetare 15 % i förhållan
de till november 1932 och ökningen av arbetstiden per arbetare 10 %. Även för 
hela perioden 1932—1935 är ökningen i arbetarantalet för samtliga industri
grenar tillhopa (15 %) avsevärt större än ökningen i arbetstiden per arbetare 
(10 %). Den totala sysselsättningsvolymen företer en ökning med ej mindre 
än 27 %. 

Det största uppsvinget synes ha försiggått inom m a l m b r y t n i n g och me-
t a l l i n d u s t r i , där arbetarantalet ökats med 34 %, arbetstiden med 19 % och den 
totala sysselsättningsvolymen med 60 %. Såsom de i tab. 4 angivna indextalen utvisa, 
går den mekaniska verkstadsindustrien här i spetsen med en ökning av arbetarantalet 
med 54 % och av totalantalet utgjorda arbetstimmar med 79 %. Inom den k e m i s k -
l e k n i s k a industrigruppen som helhet företer hela antalet utgjorda arbetstim
mar en uppgång med ungefär 25 % i förhållande till 1932. Denna ökning synes 
bero nästan helt på en utökning av arbetstiden, men såsom de mera specificerade 
indextalen i tab. 4 utvisa, ställa sig förhållandena rätt olika inom de till denna 
grupp hörande industrierna. Inom tändsticksindustrien har sålunda en avsevärd 
minskning av arbetarantalet ägt rum jämsides med en utökning av arbetstiden, 
medan däremot i främsta rummet sprängämnesfabrikerna samt färg-, olje- och par
fymfabrikerna företagit betydande utökningar av såväl personal som arbetstid.1 

Det inom j o r d - o c h s t e n i n d u s t r i e n framträdande uppsvinget, vil
ket, mätt i totala antalet utgjorda arbetstimmar, uppgår till 19 %, har i främsta 
rummet berört byggnadsämnesindustrien, där hela antalet utgjorda arbetstimmar 
ökats med 64 % och arbetarantalet med 37 %, samt porslins-, kakel- och lergods
fabriker, för vilka motsvarande stegringstal utgöra 19 resp. 17 %. Stenbrott och 
stenhuggerier förete däremot i jämförelse med november 1932 en betydande minsk
ning av antalet arbetare. Inom l ä d e r - , h å r - o c h g u m m i v a r u i n d u -
s t r i e n, där hela antalet utgjorda arbetstimmar utvisar en ökning från novem
ber 1932 med 17 %, synas jämte päls- och skinnvarufabriker och »annan hithörande 
industri» (tapetserarverkstäder, reseffektfabriker o. d.) även skofabrikerna ha gyn
nats av konjunkturförbättringen, vilket dock hittills tagit sig uttryck endast i en 
utökning av arbetstiden. Gummivaruf abrikerna redovisa endast 4 % större personal 
än 1932 och t. o. m. något mindre personal än närmast föregående år, medan arbets
tiden synes ha varit oförändrad. T e x t i l g r u p p e n företer en ökning av hela 
antalet utgjorda arbetstimmar med 16 % och av arbetarantalet med 11 % Med av
seende på såväl personal som arbetstid synes ökningen ha varit störst vid skrädderier 
och sömnadsfabriker. Bland några av de till l i v s m e d e l s g r u p p e n hörande 
industrierna (bryggerier, tobaksfabriker, slakterier etc.) framträder en minskning 
av arbetarantalet under bibehållande av eller med någon utökning av arbetstiden. 
Dessa förändringar uppvägas dock för gruppen i dess helhet av en ökning i arbe-

1 Enär dessa industrier äro underrepresenterade i jamförelge med tändsticksindustrien, utvisa 
de i vidstâende tabla anförda (ovägda) indextalen en väl liten ekning av hela antalet arbetare 
inom den kemisk-tekniska industrigruppen. Genom s. k. standardräkning har konstaterats, att vid 
proportionell representation ökningen skulle uppgå till c:a 10 % sedan ar 1932 och till 6 % Bedan 
är 1934. 
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tarantal och arbetstid vid choklad- och karamellfabriker, råsockerbruk och raffi
naderier samt kvarnar och bagerier. Vid samtliga hithörande industrier har an
talet arbetare ökats med 4 % och antalet utgjorda arbetstimmar med 8 %. Ungefär 
samma stegring av arbetarantal och utgjorda arbetstimmar utvisar p a p p e r s -
o c h g r a f i s k i n d u s t r i . Den minsta stegringen (endast 3 % i fråga om to
tala antalet utgjorda arbetstimmar och 1 % i fråga om antalet arbetare) har t r ä-
i n d u s t r i e n att uppvisa. Vid sågverk och hyvlerier framträder t. o. m. en icke 
obetydlig minskning av arbetarantalet jämte någon reducering av arbetstiden, me
dan däremot snickerier och möbelfabriker samt »annan trävaruindustri» (kork
fabriker, ramlistfabriker o. d.) ökat sin personal med vardera 14 % och totala an
talet utgjorda arbetstimmar med 27 resp. 15 %. 

I fråga om övriga näringsgrenar märkes framför allt en tredubbling i förhållande 
till år 1932 av antalet sysselsatta, arbetare vid de byggnadsfirmor, som lämnat upp
gift till arbetstidsundersökningarna. Denna stegring, vilken f. ö. inträdde redan 
under år 1934, torde av redovisningstekniska skäl återspegla den ökade sysselsätt
ningen inom byggnadsbranschen i något förstorad skala. De uppgifter, som erhål
lits vid de båda senaste undersökningstillfällena, synas dock vara fullt jämförbara. 
Enligt dessa skulle sysselsättningen i byggnadsbransehen ha varit minst lika om
fattande i november 1935 som ett år tidigare. 

Sammanfattning. Enligt föreliggande undersökning skulle den genomsnitt
liga arbetstiden per arbetare och vecka i november 1935 ha utgjort 47'0 timmar 
mot 46-7 timmar vid motsvarande tid år 1934 och 43-5 timmar år 1932. Inom 
den egentliga industrien utgjorde veckoarbetstiden i genomsnitt 47-4 timmar 
mot 47-0 timmar år 1934 och 43-4 timmar år 1932. Det relativa antalet arbe
tare, som drabbats av p e r m i t t e r i n g e l l e r a r b e t s t i d s f ö r k o r t -
n i n g på grund av bristande arbetstillgång, uppskattades i november 1932 in
om den egentliga industrien till ungefär 2/s av hela antalet anställda och ett 
år senare till ungefär 1/4. I november 1934 kunde motsvarande relativtal gan
ska exakt fastställas till Vm för att i november 1935 nedgå ytterligare till un
gefär Vi- — Bortses från de förändringar i arbetarantalet, som åstadkommits 
genom nedläggande av gamla och grundande av nya företag, skulle antalet 
arbetare inom industrien och angränsande näringsgrenar ha ökats med c:a 4 % 
från november 1934 till november 1935 och med 16 % i förhållande till novem
ber 1932. Den totala sysselsättningsvolymen vid samma företag, mätt i antalet 
utgjorda arbetstimmar, utvisar en ökning från närmast föregående år med 5 % 
och från november 1932 med 26 %. 
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Förslag till fortsatt hjälp åt stenarbetare i Blekinge. 
Socialstyrelsens utlåtande. 

Genom remiss den 10 februari 1936 har socialstyrelsen anmodats att avgiva 
utlåtande över ett av blekingeutredningen avgivet förslag till fortsatt hjälp 
åt stenarbetare i Blekinge. Med anledning härav anförde styrelsen den 7 mars 
1936 följande. 

Stenindustrien i värt land har sedan år 1914 uppvisat en mycket ojämn utveck
ling. Denna industri hade före världskriget skapat en mycket god utlandsmark
nad för sina produkter, särskilt i Tyskland och östersjöländerna, och omkring 88 % 
av tillverkningen gick till utlandet. Ar 1914 redovisades i industristatistiken 
12 593 man vid stenbrott och stenhuggerier (se tab. A). Genom världskrigets ut
brott lamslogs utförseln, och stenindustriens arbetarstam, i första hand den del, 
som sysselsattes med gat- och kantstenshuggning, drabbades av omfattande arbets
löshet. Den redovisade arbetsstyrkan sjönk år 1915 till 8 418 man och år 1916 
till 4 862 man. Därmed hade sysselsättningen inom den egentliga stenindustrien 
nedgått i en sådan omfattning, att speciella statsåtgärder ansågos påkallade för 
att lindra arbetslösheten inom denna industri. Åtgärderna hade formen av gat-
etensbeställningar för statens och kommunernas räkning, och verksamheten hand
hades av ett år 1916 inrättat särskilt statsorgan, benämnt statens stenleverans-
central. De statliga stenbeställningarna fortlöpte till och med 1920—1922 års 
fredskris, och stenleveranscentralens verksamhet avvecklades därefter. 

Under åren 1916—1922 hade stenindustriens totala arbetarantal enligt industri
statistiken hållit sig vid i runt tal 4 000 man. Denna siffra innefattar även de 
vid statsbeställningarna sysselsatta. Siffran utgör emellertid endast en tredjedel 
av industriens arbetarantal år 1914, vadan sålunda en icke oväsentlig del av den 
tidigare stenarbetarkåren var hänvisad till att på annat sätt skaffa sig försörj
ning. Från samhällets sida omhändertogos till en början åtskilliga i understöds
verksamhet och nödhjälpsarbeten, men allteftersom situationen inom stenindustrien 
visade sig oförändrad, under det att näringslivet i övrigt till följd av högkon
junkturen under och omedelbart efter världskriget kunde draga till sig arbetskraft, 
övergingo allt flera av de överflödiga stenhuggarna till andra yrken. 

Till belysning av stenindustriens avfolkning under kriget kunna följande siff
ror anföras. Genom uppgifter från de tre största stenhuggerifirmorna i Blekinge 
rörande förekomsten i november 1915 av arbete och arbetslöshet bland den sten-
huggeriarbetarstam, som den 1 augusti 1914 fanns anställd hos firmorna, kunde 
man undersöka resultaten av åtgärderna att närmast genom den offentliga arbets
förmedlingen bereda de arbetslösa sysselsättning i arbete av olika slag. Det vi
sade sig därvid, att av de 2 930 arbetare, som vid krigets utbrott hade anställning 
hos firmorna, efter 1 1/4 år ej fullt hälften eller blott 1 443 arbetare voro kvar i 
arbete hos samma arbetsgivare; därtill komma 89 arbetare, eom övergått från en 
till en annan av nämnda firmor, samt 104, som fått anställning vid andra sten-
huggeriföretag. Av de återstående 1294 arbetarna kvarstodo endast 270 såsom 
arbetslösa, vartill kommo 69, som fullgjorde sin värnplikt. Av de 955, som erhål
lit arbete, hade man ingen uppgift om arbetets natur beträffande 216 «tycken; 202 
hade fått anställning i jordbruksarbete, 117 i väg- och vattenbyggnadsarbete, 77 
hade funnit sin utkomst som fiskare, 37 hade blivit sjömän, 25 arbetade vid gru. 

12f—355172. Soc. Medd. 1938. 
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Tab. A. Stenbrott och stenhuggerier åren 1914—1934. 
(Enligt industristatistiken.) 

vor och lika många hade fått anställning vid sockerbruk. "Vidare funnos 67 i di
verse grovarbete, 18 hade tagit värvning och 10 hade emigrerat. 

Ovannämnda siffror giva vid handen, att man under tider av ökad livaktighet 
inom näringslivet kan räkna med möjligheter av en överflyttning till andra yrken 
av arbetslösa från krisdrabbade industrier, och att så är fallet med arbetare även 
i en så speciell näring som stenindustrien. 

Efter fredskrisen började en ny uppsvingsperiod för gat- och kantstenshuggeri-
erna, som på några få år bringade upp arbetsstyrkan till en mycket hög nivå. Från 
4 594 man år 1922 steg arbetarantalet inom stenindustrien för landet i dess helhet 
år 1923 till 8 141, år 1924 till 9 151 för att under åren 1925—1930 uppgå till 12 000 
à 14 000. Maximum nåddes år 1930 med 14 386 man, vilken siffra överstiger för^ 
krigsnivån och är mer än tre gånger så hög som omkring tio år tidigare. Medan 
staten under världskriget och åren närmast därefter inriktat sina ansträngningar 
på och också lyckats genomföra en stark reduktion av stenarbetarkåren, hade till 
följd av förbättrade avsättningskonjunkturer denna kår under åren därefter myc
ket «snabbt ökats. När den nya världskrisen år 1931 gjorde sig märkbar även i 
vårt land, stod stenindustrien med ett arbetarantal större än någon gång tidigare. 

Industristatistiken visar för år 1931 en minskning inom stenindustrien från 
ovannämnda antal sysselsatta av 14 386 man till 10 018, vilken minskning fortsatte 
till 1934 — det sista året i statistiken — då siffran fallit till 6 144. 

De åtgärder, som under krisen vidtagits från samhällets sida med anledning av 
depressionen inom stenindustrien, äro så kända, att styrelsen icke anser sig här 
böra närmare redogöra för desamma. 

Av den lämnade redogörelsen för stenindustriens utveckling under de senaste tio 
åren framgår, att denna näring varit underkastad mycket starka kastningar. Mest 
markant är expansionen under 1920-talet, som bringade upp stenindustriens arbe
tarantal till över det tredubbla, en utveckling, som i huvudsak sammanhängde med 
den kraftigt ökade efterfrågan på svensk sten från utlandet. Den internationella 
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krisen från år 1930 ändrade emellertid mycket snabbt stenindustriens ställning på 
utlandsmarknaden genom de konsekvenser, som utländska importförbud, kontingen
teringar, valutarestriktioner och eå vidare förde med sig. Âv den allmänna ekono
miska utvecklingen i världen torde man kunna förvänta, att de handelspolitiska 
restriktionerna så småningom skola lättas och att därigenom en förnyad export av 
stenindustriens produkter skall kunna komma till stånd. Intill detta sker, vill 
styrelsen understryka vad utredningen anfört rörande behovet av särskilda han
delspolitiska förhandlingar under statlig medverkan för åstadkommande av lättna
der i exportmöjligheterna. 

Utvecklingen på stenindustriens arbetsmarknad har under den senaste krisen, 
lika litet som under tidigare likartade situationer inneburit, att de inom industrien 
överflödiga över lag dröjt kvar i avvaktan på återanställning i yrket. Sålunda 
anför utredningen (sid. 10), att mot omkring 2 500 gatstenhuggare i blekingekom
munerna under åren 1928 och 1929 svarade i november 1935 omkring 1 800. Att 
nedgången emellertid icke blivit större, torde av allt att döma bero på att de med 
anledning av arbetslösheten vidtagna åtgärderna i stor utsträckning vidmakthållit 
den uppfattningen hos stenarbetarna, att de skulle få kvarstanna inom stenindu
strien och att näringens svårigheter vore övergående. 

Till belysning av omfattningen av vidtagna arbetslöshetsåtgärder må här anfö
ras följande siffror för de fyra ökommunerna (Sturkö, Tjurkö, Hasslö och Aspö). 
Under drygt två år (december 1933—januari 1936) ha statliga och kommunala be
redskapsarbeten beviljats till ett sammanlagt belopp av 577 860 kronor. Under år 
1934 ut.anordnades av statens arbetslöshetskommission sammanlagt 342 652 kronor 
i löner vid statliga reservarbeten åt arbetslösa från öarna samt i statsbidrag åt 
statskommunala reservarbeten och dagunderstöd inom kommunerna. För år 1935 
utbetalades i statliga reservarbetslöner 218 989 kronor; kostnadssiffrorna för stats
kommunala arbeten och understödsverksamhet äro ännu ej tillgängliga. Tillsam
mans belöpa sig för de senaste två åren statens arbetslöshetsutgifter för de fyra 
ökommunerna till i runt tal 1140 000 kronor på en befolkning av 5 000. Givet 
är, att hjälpåtgärder av en sådan storleksordning kunnat verka återhållande på fö
refintliga tendenser till utflyttning. Det må i detta sammanhang förtjäna erinra» 
om de vid upprepade tillfällen gjorda uttalandena, att en begränsning av länets 
stenindustri i första hand skulle komma att gälla ökommunerna. 

Folkmängdens förändringar i olika slag av .kommuner å Blekinge landsbygd be
lysas i tab. B med utnyttjande av siffror från statistiska centralbyrån.1 Tabellen, 
som angiver antalet män åren 1925, 1930 och 1934 i relativa tal, visar en så gott 
som genomgående minskning mellan åren 1925 och 1930. Starkast är minsknin
gen i jordbrukskommunerna. Även stenindustrikommunerna uppvisa samma ten
dens, ehuru något svagare, och i delgruppen »de fyra ökommunerna» är minsknin
gen obetydlig. I jämförelse med hela rikets landsbygd visar Blekinge en avvikelse, 
tydande på förekomsten av ett utflyttningsöverskott från länet till andra delar av 
riket. 

Beträffande perioden 1930—1934 visar Blekinge landsbygd en påtagligt starkare 
manlig befolkningstillväxt än vad fallet är med landet i dess helhet. Denna till
växt är kraftigast inom gruppen industri- och blandade kommuner. Stenindustri
kommunerna ha en något svagare tillväxt att uppvisa; de fyra ökommunerna av
vika i fråga om förändringens styrka icke från övriga stenkommuner. Det är dock 
anmärkningsvärt, att den relativa ökningen av antalet män åren 1930—1934 i sten-
kommunerna är lika stor som i samtliga landskommuner i riket, vilket tyder på 
att situationen i de nämnda stendistrikten ur befolkningssynpunkt icke undergått 
den relativt starkare avlastning, som man med hänsyn till stenindustriens läge kun
nat haft anledning förmoda. 

1 En utförligare redogörelse angående folkomflyttningen i Blekinge län åren 1926—34 lämnas 
à eid. 194 o. f. i detta häfte. 
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Tall. B. Den manliga befolkningen å Blekinge landsbygd åren 1925, 1930 och 1934 
(relativa tal). 

Motsvarande folkmängdssiffror för kvinnorna i Blekinge giva vid banden, att 
antalet kvinnor under hela perioden 1925—1934 mycket starkt nedgått och att 
minskningen är starkare än för hela rikets landsbygd. Förhållandet förklaras av 
en påfallande kraftig utflyttning till andra orter för kvinnornas del, en utflytt
ning, som emellertid icke har samma motsvarighet i fråga om männen. 

I tab. O återgivas siffror för omflyttningen å Blekinge landsbygd åren 1926— 
1934. I fråga om den inrikes omflyttningen (serie I) utgör Blekinge av allt att 
döma ett län, som uppvisar ett överskott av utflyttade till andra delar av riket. 
De fyra ökommunerna visa därvid de relativt högsta siffrorna för nettoutflyttnin
gen under nästan alla år. I övrigt vill synas som om jordbrukskommunerna haft 
den relativt starkaste nettominskningen. I fråga om åren 1933 och 1934 inträder 
en förändring så tillvida, att hela stenkommungruppen då visar högre siffror än 
någon annan grupp, synbarligen en följd av den fortgående depressionen inom 
stenindustrien, som framtvingat utflyttning till andra kommuner inom eller utom 
länet. 

Det framgår emellertid av förutnämnda tab. B, att en faktisk manlig befolk
ningsökning efter 1930 förelegat bland annat i stenkommunerna i Blekinge. Före
teelsen torde delvis förklaras av serie I I i tab. C. Nämnda serie giver nämligen 
uttryck för ett immigrationsöverekott från och med år 1931, ett förhållande, som 
är för handen även inom övriga typer av kommuner inom länet. Särskilt åren 
1931—1933 fick nettoinvandringen från utrikes ort påtaglig återverkan på den 
totala in- och utflyttningen i stenkommunerna genom att delvis neutralisera den 
avflyttning till andra kommuner inom riket, som samtidigt var för handen. Först 
år 1934 stannar nettoinvandringen vid så små siffror, att den strävan till avflytt
ning, som speciellt stenkommunerna uppvisa, då giver till slutresultat ett totalt 
utflyttningsöverskott (serie I I I ) . I den mån emellertid den faktiska folköknin
gen i de arbetsföra åldrarna inom stenkommunerna fortsätter och är större än 
utflyttningsöverskottet, bör synbarligen benägenheten för avflyttning till annan 
ort stödjas, därest man önskar i industriens nuvarande läge uppnå en minskning av 
arbetskraftstillgången inom stendistrikten och en samtidig minskning av arbets
lösheten där. 

Av den nu lämnade redogörelsen över stenindustriens läge och framtida utsikter 
ävensom av antalet till denna näring knutna arbetare framgår, att de samltölle-
ligft hjälpåtgärderna måste uppbyggas på sådant sätt, att de leda till en överflytt
ning av viss del av arbetskraften till andra områden av näringslivet. Ett steg i 
denna riktning innebär upprättandet av skolor för yrkesutbildning i avsikt att för
må den uppväxande ungdomen att söka sin utkomst inom andra yrken. Av de i 
betänkandet lämnade uppgifterna framgår också, att dessa åtgärder i mycket stor 
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Tab. C. Befolkningsrörelsen i Blekinge åren 1926—1934. 

utsträckning givit till resultat en överflyttning av gatstenhuggare till andra ar
betsområden. Mot 2 500 gatstenhuggare i Blekinge under åren 1928 och 1929 sva
ra, som tidigare nämnts, för närvarande allenast omkring 1 800. 

Utredningen synes emellertid anse, att överflyttningen av de arbetslösa stenar
betarna till andra yrken gått för långsamt, varför särskilda åtgärder skulle vara 
av behovet påkallade i avsikt att påskynda utvecklingen. Utredningen förklarar 
sålunda, att det ej är till fyllest med vanliga kristidsåtgärder, som kunna bringa 
mer eller mindre verksam hjälp för stunden, såsom reservarbeten och beredskaps
arbeten samt tillfälliga statliga gatstensbeställningar m. m. Utredningen yttrar 
vidare, att vad som framför allt erfordras är vidtagande av åtgärder på längre sikt, 
som kunna bringa mera varaktig och tillräckligt verksam hjälp åt denna under 
lång tid av krisen så hårt drabbade arbetarkategori. I avsikt att få gatstenhug
gare till så stort antal som möjligt stadigvarande sysselsatta inom andra arbetsom
råden föreslår utredningen, att stenarbetarna skola uppdelas i tvenne grupper. 
Till den ena av dessa grupper skulle föras de stenarbetare, vilka åtminstone tills 
vidare borde genom statsbeställning av gatsten eller eljest beredas arbete i sitt eget 
yrke. övriga stenarbetare, till vilka dylik hjälp ej ansåges kunna sträckas, skulle 
hänföras till den andra gruppen. 

Utredningens förslag innebär ett första försök till uppdelning av etenarbetarna 
med hänsyn till fortsatt anställning inom stenindustrien. Genom uppdelningen 
skulle för omkring ]/8 av stenarbetarna i Blekinge klargöras, att de ej finge för
vänta någon hjälp från statsmakternas sida för ett kvarstannande i det gamla 
yrket. 

Styrelsen vill giva ein anslutning till den tanke, som ligger bakom utredningens 
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förslag om uppdelning av arbetslöshetsklientelet. I och för sig måste det nämligen 
anses vara riktigt, att för de arbetslösa klargöres nödvändigheten av att de söka 
sin utkomst inom andra områden av näringslivet. Vid en uppdelning av det slag, 
som utredningen föreslår, uppstå emellertid betydande svårigheter i olika avseen
den, vilka enligt styrelsens mening icke i tillräcklig grad beaktats av utredningen. 
Styrelsen vill härom anföra följande. 

Genom uppdelningen skulle en viss del av stenarbetarna utväljas till fortsatt 
arbete inom stenindustrien, och statsmakterna skulle förklara eig beredda att, så
som utredningen yttrar, »åtminstone tills vidare» bereda dem arbete i deras eget 
yrke. En sådan åtgärd får ur principiell synpunkt anses innebära en statsgaranti 
för vissa arbetare att, låt vara med starkt begränsade inkomster, tillförsäkras rätt 
till fortsatt arbete i det gamla yrket. Statsmakterna torde emellertid knap
past kunna giva någon garanti för obegränsad tids arbete inom stenin
dustrien åt de uttagna. Det måste därför med skärpa betonas, att ett 
beträdande av denna väg med uppdelning av arbetarna ej får uppfattas på 
det sättet, att etaten har för avsikt att genom fortsatta inköp av gatsten binda 
sig för fortsatta hjälpåtgärder av samma slag. Statsbeställningarna torde alltså 
fortfarande få anses hava tillfällig karaktär. Det är viktigt, att detta från bör
jan noggrant klargöres för ifrågavarande stenarbetare, då de eljest säkerligen kom
ma att anse sig hava befogade krav på statsmakterna i fråga om fortsatta beställ
ningar. Utredningens ståndpunkt härvidlag synes icke vara fullständigt klar, då 
utredningen, som tidigare framhållits, icke anser tillfälliga statsbeställningar av 
sten utgöra någon lämplig form för hjälpåtgärder åt stenarbetare. 

Det måste med styrka framhållas, att ett accepterande av principen om uppdel
ning av stenarbetarna i tvenne grupper ingalunda i och för sig medför någon 
snabbare överflyttning av arbetslösa stenarbetare till andra delar av näringslivet. 
De arbetslösa stenarbetare, vilka icke komme att inbegripas under statsgarantin 
för arbete inom stenindustrien, kunna nämligen icke lämnas utan hjälp. Någon 
åtstramning av den hjälp, som för närvarande lämnas dessa arbetslösa, synes icke 
vara avsedd att vidtagas. Självfallet är emellertid, att graden av restriktivitet 
gentemot de från yrket avstängda arbetslösa i väsentlig omfattning är avgörande 
för deras villighet att söka sin utkomst inom andra yrken. De för närvarande till-
lämpade hjälpformerna måste troligen även i fortsättningen komma till använd
ning gentemot de arbetslösa stenarbetarna. Att det inbördes förhållandet mellan 
dessa hjälpformer kan behöva förändras, bland annat i riktning mot ökad yrkesut
bildning, är en sak, som styrelsen nu ej finner anledning att närmare ingå på. 
Vad styrelsen här vill betona är endast, att den av utredningen föreslagna upp
delningen av stenarbetarna icke i och för sig innebär ett tvång för de överblivna 
att söka sig till andra yrken. Detta beror bland annat därpå, att förmånerna vid 
reservarbete (i synnerhet vid bifall till propositionen om ändrade grunder for orts
tilläggen) måste anses vara lika fördelaktiga som de på förhand begränsade inkom
sterna för de arbetare, vilka fortfarande skulle beredas utkomst inom stenin
dustrien. 

Den viktigaste frågan vid en uppdelning av stenarbetarna i tvenne grupper 
är uppenbarligen, efter vilka grunder som uppdelningen skall göras. Två huvud
principer för uppdelningen kunna tänkas. Antingen kunna sociala synpunkter läg
gas på frågan, nämligen så tillvida att den ifrågasatta hjälpformen förbehålles så
dana stenarbetare, av vilka icke lämpligen synes kunna krävas, att de söka övergå 
till andra yrken. Å andra sidan kunde såsom indelningsgrund tänkas nödvändig
heten av att bevara en dugande arbetarstam inom yrket för kommande och måhända 
bättre tider. Utredningen betraktar för sin del frågan från sociala synpunkter, 
och med hänsyn härtill har utredningen till den grupp, vilken skulle beredas fort
satt anställning inom stenindustrien, hänfört äldre arbetare samt arbetare med 
försörjningsplikt och med egna hem. Härjämte har utredningen till denna grupp 
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fört jämväl yngre arbetare å öarna, enär det avlägsna läget för dessa arbetare inne-
bure särskilt stora svårigheter för övergång till annat yrke. Med de utgångspunk
ter för uppdelningen, som utredningen sålunda haft, har väsentligt mindre vikt 
lagts vid ådagalagd duglighet inom yrket. Denna har tydligen ansetts dokumen
terad genom att större delen av de uttagna arbetat mer än tio år inom yrket. Vad 
de av utredningen valda indelningsgrunderna i övrigt beträffar, vill styrelsen sär
skilt anföra, att dessa grunder måste komma att verka ganska ojämnt i de olika 
fallen. Försörjningsbördan kan i skilda fall vara olika betungande, och ett eget 
hem kan vara belastat med större eller mindre skuldbörda. Även om det synes 
vara nödvändigt att vid en uppdelning av förevarande slag gå efter vissa schema
tiska linjer, borde det dock samtidigt finnas utrymme för en mera individuell 
prövning. 

Om man, såsom utredningen föreslår, verkställer uppdelningen med utgångs
punkt från sociala synpunkter, uppställer sig frågan, varför samhällets hjälp till 
dessa arbetare måste lämnas just i form av arbetstillfällen inom deras gamla yrke. 
Det skulle väl kunna tänkas, att direkta understöd till en del av dessa arbetare 
vore att anse såsom en lämpligare hjälpform. Detta måste i varje fall vara för
hållandet med de gamla och de icke fullt arbetsföra, som utredningen (sid. 21 
nederst) anser böra inbegripas bland de till fortsatt anställning inom stenindu
strien uttagna arbetarna. Dessa arbetare förefalla snarast utgöra klara fattigvårds
fall. I övrigt måste man ställa sig tvekande inför förslaget, att samtliga de uttagna 
arbetarna utan varje avbrott skola erhålla hjälp. Om beställningar av gatsten för 
den öppna marknadens vidkommande icke komma att göras i större omfattning, 
synes en viss restriktivitet vara av behovet påkallad vid meddelandet av arbetslös-
hetshjälp även i denna form. 

En viktig fråga, som uppställer sig till avgörande, är, vem som skall verkställa 
den slutliga uppdelningen av de arbetslösa stenarbetarna. Även om de av utred
ningen föreslagna indelningsgrunderna oförändrade skulle komma att tillämpas, 
lärer det dock ej vara möjligt att utan vidare godtaga den av utredningen preli
minärt gjorda uppdelningen. Utredningen anför för övrigt själv, att uppdelnin
gen ej gör anspråk på att vara absolut bindande, utan att de personer, som få 
med den närmare utformningen av statsbeställningen att göra, i samråd med bland 
annat vederbörande arbetslöshetskommittéer böra vidtaga de jämkningar, som kun
na påkallas av förhållandena. Styrelsen anser sig här böra betona betydelsen av 
att de lokala samhällsorgan, som ombesörja fördelningen av arbetslöshetshjälpen, 
inkopplas, då det gäller uppdelningen av de arbetslösa stenarbetarna. Vikten här
av blir allt större, i samma mån som de sociala synpunkterna tillmätas betydelse 
vid indelningen. Även med hänsyn till den mycket stora betydelsen för de enskilda 
arbetarna är det av vikt, att uppdelningen verkställes av kompetenta organ. Sty
relsen anser alltså, att åt arbetslöshetskommittéerna bör uppdragas att medverka 
vid uppdelningen. Styrelsen vill emellertid ifrågasätta, huruvida ej skäl måste an
ses föreligga, att uppdelningen verkställes under statlig ledning. En represen
tant för det allmänna, vilken genom ingående kännedom om läget på arbetsmark
naden och stenindustriens förhållanden ägde förutsättningar för uppdraget, borde 
enligt styrelsens förmenande förordnas att efter samråd med arbetslöshetskommitté
erna verkställa uttagningen av de arbetare, vilka skulle sysselsättas vid de fortsatta 
arbetena inom stenindustrien. Med hänsyn till denna uppgifts speciella karaktär 
synes den knappast förenlig med uppdraget att såsom statens ombud ombesörja 
de närmare åtgärderna i samband med statsbeställningarna. Uppdraget att verk
ställa uppdelningen bör icke allenast innefatta vidtagandet av jämkningar i utred
ningens förslag, utan vederbörande bör få gå till sin uppgift helt obunden därav. 
För varje kommun torde vid uppdelningen böra upprättas en förteckning med no
minative uppgifter över de personer, vilka uttagits till fortsatt arbete i det gamla 
yrket. 

FÖRSLÅG TILL FORTSATT HJÄLP ÅT STENARBETARE I BLEKINGS 
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Såsom styrelsen tidigare framhållit, böra statsbeställningarna av sten även i 
fortsättningen betraktas som en hjälpform av icke permanent karaktär. Vid så
dant förhållande torde det emellertid vara klart, att de arbetslösa stenarbetarna, 
även om de vid uppdelningen kommit att föras till den grupp, som skulle beredas 
fortsatt arbetsanställning inom yrket, ingalunda kunna vara berättigade att anse 
sig hava en formlig rätt till dylik anställning. Sålunda synes det böra övervägas, 
huruvida icke med hänsyn till statsbeställningarnas subsidiära karaktär de till 
fortsatt anställning inom stenindustrien uttagna arbetarna likväl böra anses skyl
diga att antaga annan anställning, om sådan kan bjudas dem. Därest dylika åtgär
der anses böra komma till stånd i samband med uttagningen, skulle detta främjas 
genom att samtliga uttagna stenarbetare förklaras skyldiga att anmäla sig såsom 
arbetssökande hos organ för den offentliga arbetsförmedlingen och att antaga er
bjudet arbete på den öppna marknaden, om sådant arbete kan anvisas dem. Troligt 
är nämligen, att även fortsättningsvis betydande resultat kunna nås genom den 
offentliga arbetsförmedlingens arbete i fråga om överflyttning av arbetskraft till 
annat arbetsområde. Ingen som vid tiden för uttagningen har möjlighet att erhålla 
annan arbetsanställning synes böra få stå kvar bland de uttagna stenarbetarna. 
Detta följer bland annat därav, att statsmakterna städse hävdat den uppfattningen, 
att vunnen utbildning inom visst yrke icke kan få tagas till intäkt för en rätt 
att få samhällelig hjälp att kvarstanna inom yrket i fråga. Givet är dock, att man 
i detta sammanhang måste betrakta erbjudet arbete med stor urskillning, så att 
icke ett arbete, som uppenbarligen endast är av kortare varaktighet, må kunna 
förhindra, att vederbörande kvarstår bland de uttagna stenarbetarna. 

Styrelsen vill från här angivna utgångspunkter förorda, att inga andra stenar
betare skola sysselsättas vid statsbeställningarna än sådana, vilka ej kunna beredas 
annan anställning. Något mera tveksamt är däremot spörsmålet, huruvida de arbe
tare, som en gång vunnit sysselsättning vid statsbeställningarna, under dessas fort-
varo skola kvarstå såsom arbetssökande hos arbetsförmedlingen och av denna be
traktas såsom aktuell och tillgänglig arbetskraft. Nominellt äro statsbeställnin
garna visserligen att betrakta såsom arbeten på den öppna arbetsmarknaden. I 
själva verket stå de dock med den särskilda uttagningen av arbetarna och med den 
föreskrivna inkomstbegränsningen reservarbetena ganska nära. Likheten med re
servarbetena framträder även genom statsbeställningarnas subsidiära natur. Under 
sådana förhållanden kunna starka skäl anses tala för att de vid statsbeställnin
garna anställda arbetarna under hela den tid, dessa arbeten pågå, böra av den 
offentliga arbetsförmedlingen betraktas på samma satt som de vid reservarbeten 
sysselsatta arbetarna. Detta skulle medföra skyldighet att antaga erbjudet annat 
arbete under hela den tid, arbetet med statsbeställningarna pågår. Vid vägran att 
antaga erbjudet lämpligt arbete skulle bestämmelserna i 15 § i kungörelsen den 30 
juni 1934 angående statlig och statsunderstödd hjälpverksamhet vid arbetslöshet 
träda i tillämpning. Då en dylik skyldighet emellertid skulle kunna verka som 
ett irritationsmoment, torde, under den tid en uttagen arbetare på grund av stats
beställning har sysselsättning inom gatstenstillverkningen, inga åtgärder böra vid
tagas för att tvångsvis överföra honom till arbete på annat område. Styrelsen vill 
emellertid tillägga, att styrelsen ansett sig kunna intaga denna ståndpunkt endast 
med hänsyn till vad styrelsen tidigare anfört angående en viss restriktivitet i fråga 
om hjälpen till de uttagna stenarbetarna och angående lämpligheten av att uppe
håll ibland göres med de på grund av statabeställningar bedrivna arbetena. Sär
skilt viktigt är, att uppehåll med dessa arbeten göres under den blidare årstiden, 
varigenom tillfälle beredes vederbörande arbetare att bliva konfronterade med den 
öppna arbetsmarknadens möjligheter. 

Utredningen betonar särskilt (sid. 22), att statsbeställningarna efter den gjorda 
uppdelningen av arbetarna skulle tillgripas endast subsidiärt för att giva arbete åt 
ifrågavarande särskilt uttagna arbetare, i den mån de ej kunna få sysselsättning 
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genom beställningar i den öppna marknaden. Av vad utredningen fortsättnings
vis anför synes framgå, att utredningen anser, att de firmor, hos vilka statsbeställ
ningarna skulle placeras, skujle förbinda sig att icke för arbeten å den öppna ar
betsmarknaden anlita andra än de särskilt uttagna stenarbetarna. Sålunda yttrar 
utredningen, att ett sysselsättande av andra gatstenhuggare endast skulle få före
komma, därest konjunkturerna skulle förbättras i så hög grad, att de i yrket kvar-
hållna — d. v. s. de särskilt uttagna — arbetarna ej försloge för tillgodoseende av 
den öppna marknadens behov. Styrelsen anser visserligen, att det icke torde vara 
möjligt att undgå tillämpandet av en dylik princip gentemot de båda storfirmor i 
Blekinge, med vilka kontrakt om inköp av gatsten kommer att ingås. Eljest skulle 
försöket med en uppdelning av stenarbetarna i tvenne grupper med hänsyn till de
ras fortsatta anställning inom yrket redan från början vara dömt att misslyckas, 
och statsbeställningarna skulle aldrig kunna erhålla den subsidiära ställning, som 
utredningen tänkt sig. Om utredningen däremot med sitt uttalande avsett, att 
hinder i fortsättningen skulle läggas för andra än de särskilt uttagna stenarbe
tarna att antaga anställning inom stenindustrien hos andra firmor än dem som 
teckna kontrakt om statsbeställning, måste styrelsen beteckna detta såsom synner
ligen betänkligt. En dylik åtgärd torde för övrigt ej vara möjlig att genomföra 
annat än genom civillagstiftning. Oavsett uppdelningen av stenarbetarna komma 
alltså även i framtiden möjligheter att finnas till anställning inom yrket å öppna 
marknaden. En. lösning av problemet genom den föreslagna uppdelningen kan 
därför endast vinnas, så länge de firmor, med vilka kontrakt om statsbeställning 
av sten slutas, tämligen fullständigt dominera marknaden. Styrelsen betraktar för 
sin del uppdelningen av stenarbetarna ur den synpunkten, att för de icke särskilt 
uttagna därigenom klargöres, att de icke hava att förvänta samhällelig hjälp till 
fortsatt anställning inom det gamla yrket, utan att de böra på allt eätt själva 
sträva efter en överflyttning till andra arbetsområden. 

Styrelsen anser det vara synnerligen olämpligt att, såsom utredningen förutsät
ter, avtal om statsbeställning av sten skulle kunna träffas med kommunerna i stäl
let för med stenfirmorna. Därest sådana avtal likväl komma att träffas med 
kommunerna, måste det dock anses vara självfallet, att kommunerna icke kunna 
berättigas att erhålla ett pris, som överstiger deras självkostnadspris. 

Sammanfattningsvis vill styrelsen slutligen anföra, att styrelsen anser sig böra 
tillstyrka genomförandet av den utav utredningen föreslagna anordningen med en 
särskild uppdelning av stenarbetarna i samband med statsbeställningar av sten. 
Styrelsen förutsätter dock därvid, dels att de i det föregående gjorda erinringarna 
beaktas och dels att anordningen uttryckligen angives utgöra ett försök. Uppdel
ningen av arbetarna torde böra ske redan vid placeringen av den andel av de redan 
beslutade statsbeställningarna av sten, som kommer Blekinge till godo. Först ge
nom de av ett sådant försök vunna erfarenheterna torde det vidare kunna bedömas, 
huruvida anordningen med särskild uppdelning av yrkesarbetare inom visst av ar
betslöshet hårt betryckt område bör tillämpas fortsättningsvis såväl i Blekinge 
som å andra håll. 

I anledning av förevarande remiss vill styrelsen slutligen anföTa följande. 
För den allt sedan världskrigets utbrott under arbetslöshetskommissionens 

inseende bedrivna särskilda hjälpverksamheten för arbetslösa har under flera 
perioder behandlingen av de arbetslösa stenarbetarna utgjort ett av de största 
bekymren. Samtidigt som stenarbetarna i betydande grad hjälpts genom kon-
tantunderstöd och hänvisning till reservarbeten, hava de vid åtskilliga tillfäl
len bisprungits genom stora statsbeställningar av sten. Härtill kommer, att 
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de av arbetslösheten bland stenarbetarna särskilt drabbade landskapen Ble
kinge och Bohuslän under den senaste krisen i särskilt stor utsträckning erhål
lit statsunderstöd genom att beredskapsarbeten av skilda slag utförts inom 
dessa landsdelar. 

Uppenbarligen är det icke möjligt att längre fortgå enligt de hittills tilläm
pade linjerna. Det måste anses vara hög tid, att en grundlig undersökning nu 
verkställes av stenindustriens framtid, vad angår såväl den inhemska mark
naden som utsikterna till export, därvid jämväl bör undersökas, i vad mån 
monopoliseringen av stenexporten kan vara ägnad att på längre sikt tillgodose 
landets intressen. I anslutning härtill böra fastställas mera definitiva grun
der för statens ingripande i anledning av arbetslösheten bland stenarbetarna. 

Folkomflyttningen i Blekinge län åren 1926—1934. 

I anledning av ett av 1935 års blekingeutredning avgivet förslag till fort
satt hjälp åt stenarbetare i Blekinge har socialstyrelsen för att i någon mån 
belysa den i samband med nämnda spörsmål betydelsefulla frågan om folkom
flyttningen i Blekinge län verkställt en bearbetning för åren 1926—1934 av de 
uppgifter över antalet in- och utflyttade män och kvinnor från resp. till in- och 
utrikes ort, som årligen från varje församling eller kyrkobokföringsdistrikt in
sändas till statistiska centralbyrån. 

Under åren 1926—1934 ha vid tre olika tillfällen förekommit förändringar 
av kommungränserna inom Blekinge län. Det har emellertid av lätt insedda 
skäl varit önskvärt att under hela undersökningsperioden bibehålla en viss be
stämd kommunindelning. För att tillgodose detta krav har det den 1/i 1927 
med Ronneby stad införlivade området frånräknats landskommunen även un
der år 1926, medan de till Karlshamn den 1/1 1932 och till Karlskrona den Vi 
1934 inkorporerade områdena tillräknats resp. landskommuner hela undersök
ningsperioden ut. Vid dessa justeringar av den officiella kommunindelningen 
har antagits, att de överflyttade områdena under de enstaka år korrigeringar 
behövt vidtagas i de officiella siffrorna företett samma folkmängdsutveck
ling och samma flyttningsfrekvens som »moderkommunen». De korrigeringar 
som av samma skäl gjorts av siffrorna över folkmängden i hela rikets lands
bygd och städer äro emellertid utförda under enklast möjliga antaganden. De 
avvikelser som sålunda skett från den administrativa indelningen förklara den 
bristande överensstämmelsen mellan de officiella och de i tab. 1 lämnade folk
mängdsuppgifterna . 

Tab. 1 ger en allmän överblick över förändringarna i befolkningens antal i 
Blekinge län och hela riket under åren 1926—1934. Rikets städer visa under 
denna period en kraftig folkökning, medan folkmängden å landsbygden ned
gått med 3 promille. Samma relativa nedgång uppvisar även landsbygds-
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Tab. 1. Folkmängden i Blekinge län vid slutet ar åren 1925, 1930 och 1934. 
Inom ( ) anges antalet kommuner. 

befolkningen i Blekinge. Folkmängden i länets städer har minskat med 40 
promille och företer sålunda en utveckling rakt motsatt den för rikets städer 
i gemen. 

Bakom dessa växlingar i den totala folkmängden å landsbygd och i städer 
dölja sig särskilda variationer i männens och kvinnornas antal, huvudsakligen 
beroende på kvinnoöverskott i folkströmmen till städerna. Kvinnornas över
talighet i städerna och undertalighet å landsbygden ökas sålunda år från år, se 
tab. 2. Denna kvinnornas avflyttning från landsbygden synes vara relativt 
till männens särskilt betydande i Blekinge län. I varje fall har antalet kvin
nor å landsbygden under åren 1926—1934 nedgått i hela riket med 18 promille 
men i Blekinge län med 28 promille, medan antalet män ökat med resp. 11 pro
mille och 22 promille. Denna uppgång i männens antal har emellertid in
träffat först efter år 1930. 

Folkmängdens förändringar kunna möjligen ha varit olika i skilda typer av 
landskommuner. Av särskilt intresse är hur i detta hänseende förhållandena 
ställt sig i kommuner, där befolkningen i större omfattning varit knuten vid 
stenindustrien, vars verksamhet allt sedan den senaste krisens början år 1930 
varit starkt reducerad. En dylik grupp, s. k. stenindustrikommuner, har också 
urskilts, varvid till denna hänförts kommuner med över 15 stenhuggare pr 
1 000 invånare år 1935 — antalet stenhuggare har hämtats ur blekingeutrednin
gens framställning. 

Det har vidare sedan länge varit känt, att mellan jordbrukskommuner och 
övriga kommuner av »blandad» eller mera industriellt betonad karaktär råda 
betydande demografiska olikheter, särskilt beträffande den inrikes omflytt
ningen och födelseöverskottet. En dylik tudelning av alla icke stenindustri-
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Tab. 2. Antalet män och kvinnor i Blekinge län vid slutet ar åren 1925, 1930 och 
1934 (relativa tal). 

kommuner har därför också skett, varvid tillämpats den indelning, som av 
socialstyrelsen använts vid dyroftsgrupperingarna. 

Stenindustri- och jordbrukskömmunerna visa nu i tab. 1 och 2 i stort sett 
samma bild. Folkmängden har nedgått först raskt fram till år 1930 men 
sedan helt obetydligt. Denna folkminskning har ingalunda betytt en nedgång 
i männens antal — stenindustrikommunerna visa rentav en om ock ringa ök
ning — utan är att helt tillskriva en betydande minskning i kvinnornas an
tal. T. o. m. de 4 ökommunerna (Sturkö, Tjurkö, Hasslö och Aspö) förete en 
mindre ökning i den manliga folkmängden, trots en i förhållande till övriga 
stenindustrikommuner hög arbetslöshet; de skilja sig från de övriga endast ge
nom en än större nedgång i kvinnornas antal (78 promille under åren 1926— 
1934). Industri- och blandade kommuner kunna däremot uppvisa folkökning, 
dock först efter år 1930. Männens antal har här ökat med 43 promille, medan 
den kvinnliga befolkningen decimerats, dock ej i någon högre grad. 

Den här ovan studerade folkmängdsutvecklingen i Blekinge län under åren 
1926—1934 tyder på förekomsten av ett visst överskott av utflyttade från lä
net till andra delar av riket. Då samtidigt landsbygden i Blekinge län visat 
ett årligt födelseöverskott av 5'0 promille, och städerna 2'6 promille, blir det än 
mer tydligt, att det under denna tid rått en ej obetydlig utflyttning från 
såväl land som stad. Det har också av det ovanstående framgått, att de olika 
typerna av landskommuner varit underkastade vitt skilda förändringar i be
folkningens antal. De kunna därför också förväntas förete skiftande omflytt
nings förhållanden, i synnerhet som de beträffande den andra faktorn i befolk
ningsrörelsen — födelseöverskottet — ej uppvisa någon större olikhet sins
emellan. 

För att kunna närmare studera flyttningsförhållandena har antalet flyttande 
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Tab. 3. Omflyttningen ar män i Blekinge län åren 1926—1934. 

satts i relation till motsvarande medelfolkmängder. Siffrorna ange flytt
ningar mellan olika församlingar. Detta blir dock för Blekinge läns lands
bygd så gott som liktydigt med flyttningar mellan kommuner, enär här för
samlingar och kommuner äro identiska med endast ett par undantag. Flytt
ningstalen för länets städer innefatta icke blott flyttningar över stadsgränser 
utan även en säkerligen ej obetydlig inre omflyttning i Karlskrona stad mellan 
dess båda församlingar. Karlskrona stads ställning i militärt hänseende med
för även vissa speciella flyttningar av män. 

Den inrikes omflyttningen synes allmänt vara livligare bland kvinnorna än 
bland männen. Sålunda utflyttade under perioden 1931—1934 årligen 63 
kvinnor pr 1 000 av kvinnliga medelfolkmängden å rikets landsbygd till an
nan kommun eller församling inom landet, medan männens utflyttning s fre
kvens samtidigt var 50 promille. Landsbygdsbefolkningen i Blekinge upp
visar lägre siffror — kvinnorna 54 promille och männen 40 promille. Kvin
norna i Blekinge läns städer ha en utflyttnings frekvens av 65 promille och 
männen 54 promille, varav framgår att stadsbefolkningen är, som man kunnat 
vänta, rörligare än landsbygdens folk. 

Den manliga befolkningen i Blekinge visar sig vara rörligare ju längre öster
ut i länet man kommer (se tab. 3). Flyttningsfrekvensen är i östra härad dub
belt så stor som den i Listers härad. Denna skillnad mellan olika delar av länet 
är betydligt större än den mellan olika typer av landskommuner. Sten
industrikommuner visa den lägsta utflyttningsfrekvensen med 33 promille 
för perioden 1931—1934, medan jordbrukskommunernas tal är 40 promille och 
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industri- och blandade kommunernas 46 promille. De 4 ökommunerna utanför 
Karlskrona bilda i förevarande hänseende en typ för sig med ett synnerligen 
lågt utflyttningstal — 20 promille. Detta torde böra sättas i samband dels 
med en viss obenägenhet bland öborna för en sådan radikal miljöförändring, 
som en överflyttning till fastlandet i regel innebär, dels med omfattningen av 
det allmännas arbetslöshetshjälp under de gångna åren, varför närmare redo-
göres i socialstyrelsens yttrande över blekingeutredningens framställning (se 
sid. 185 i detta häfte). 

Av intresse är att iakttaga, hur flyttningsfrekvensen hastigt sjönk såväl 
i hela rikets som å Blekinge läns landsbygd, när den ekonomiska krisen inträdde 
åren 1930/1931. I följande tablå angives utflyttningsfrekvensen (till inrikes 
ort) för män och kvinnor å landsbygden vart och ett av åren 1926—1934: 

Depressionen medförde tydligen en stagnation i folkomflyttningen. Detta 
skedde också i ungefär samma grad för män och kvinnor. Flyttnings frekven
sen uppnådde sitt minimum åren 1932—1933 för att sedan åter stiga. Fre
kvensen för kvinnorna i Blekinge län uppnådde år 1934 t. o. m. sin nivå från 
åren före krisen. Dessa iakttagelser synas gälla för alla typer av lands
kommuner och alla delar av länets landsbygd (se tab. 3). En dylik utveck
ling förefaller också naturlig, för så vitt flyttningar i någon större utsträck
ning företagas i avsikt att på annan ort erhålla bättre utkomstmöjligheter. 
Dylika möjligheter förekomma i större utsträckning i tider, då variationer i 
efterfrågan på arbetskraft uppstå genom de inom ett livaktigt näringsliv 
förekommande ändringarna i produktionsinriktning och teknik. Då är det tyd
ligt, att ett viktigt incitament till flyttning förstärkes i goda tider och försva
gas vid en allmän depression. 

Resultatet av den inrikes omflyttningen visar sig för Blekinge län innebära 
en rätt omfattande nettoutflyttning av både män och kvinnor till andra delar 
av riket. Följande tablå anger för länets landsbygd och städer samt rikets 
landsbygd inrikes in- eller utflyttningsöverskottet av män och kvinnor: 
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Utflyttningen frän landsbygden, vari kvinnorna deltaga i större utsträckning 
än männen, är en för hela landet allmän företeelse. Den synes dock i Blekinge, 
särskilt beträffande kvinnorna, vara av större omfattning än den för riket ge
nomsnittliga. 

Både städerna och landsbygden i Blekinge förete höga utflyttningsnetton 
under åren fram till och med 1930. Året 1931 medförde för städerna ett plöts
ligt omslag till nettoinflyttning, medan för landsbygdens del utflyttningen 
ännu fortsatte i minst samma omfattning som tidigare. Först följande är, låg
konjunkturåren 1932—1933, ägde en tillfällig avmattning rum i utströmnin-
gen av män och kvinnor från landsbygden i Blekinge; för männens del upp
hörde nettoutflyttningen helt dessa år. Redan följande år (1934) återtog 
emellertid utflyttningen från Blekinge landsbygd sin tidigare omfattning, vil
ket väl kan ställas i samband med den redan detta år skönjbara återhämtnin
gen inom näringslivet. 

De olika kommungrupperna ha emellertid ej i samma utsträckning deltagit 
i denna avfolkning av Blekinge landsbygd. Det framgår av följande tablå, 
som anger nettoresultatet av den manliga inrikes omflyttningen för olika kom
mungrupper : 

Det har tidigare iakttagits för landet i dess helhet, att det är jordbrukskom
munerna, som lida de största nettoförlusterna av män.1 Samma förhållande 
synes nu råda även å Blekinge landsbygd, dock endast åren fram t. o. m. 
1932. För åren 1933—1934 uppvisa i stället stenindustrikommunerna den 
högsta nettoutflyttningen. De förete höga tal även för tidigare år. Anmärk
ningsvärt är, att utflyttningsöverskottet för dessa ingalunda minskade under 
åren 1932—1933, såsom fallet var för övriga kommuner. Ar 1934 steg ut
flyttningsnettot betydligt för stenindustrikommunerna, troligen under trycket 
av den fortgående driftsinskränkningen inom stenindustrien och genom det min
skade mottrycket i landsdelar med ett expanderande näringsliv. De 4 ökom-
munerna utgöra ett undantag såtillvida, att deras utflyttningsöverskott varit 
högre än övriga stenindustrikommuners utom åren 1932—1933, då det till
fälligtvis rådde ej långt ifrån jämvikt mellan in- och utflyttning. Även in
dustri- och blandade kommuner ha vissa år lämnat ett överskott av utflyttade, 
dock i mindre omfattning än övriga kommuntyper. Under åren 1932—1933, 
då utströmningen från länets landsbygd i dess helhet upphört, mottog indu
stri- och blandade kommuner ett rätt betydande inflyttningsöverskott. Under 

1 Se Arbetslöshetsntredningens betänkande I (Stateng off. ntrcdn. 1931: 20), sid. 324. 
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dessa år förekom sålunda, direkt eller indirekt, inom länet en viss överflytt
ning av män från stenindustrikommuner till industri- och blandade kommuner, 

Hittills har endast talats om den inrikes omflyttningen. Därtill kommer 
emellertid även en ut- och invandring till och från främmande länder. Föl
jande tablå ger en uppfattning om migrationens andel i det totala in- eller ut
flyttningsnettot av män för Blekinge läns landsbygd åren 1926—1934: 

Åren t. o. m. 1928 gick den större delen av den manliga folkströmmen 
från Blekinge landsbygd ut ur landet. Men åren 1930—1931 inträffade ett 
omslag i folkutbytet med utlandet, vilket blev märkbart även i Blekinge län. 
Från tidigare utvandringsöverskott framträdde nu för Blekinge ett överskott 
av invandrare, som dock nedgått sedan 1932. Det medförde tillfälligtvis åren 
1932—1933, då utflyttningen till andra delar av landet hade upphört, en total 
nettoinflyttning till Blekinge landsbygd. 
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Bostadssociala utredningens förslag till vissa ändringar i 
hälsovårdsstadgan.1 

Socialstyrelsens utlåtande. 

Genom beslut den 12 oktober 1935 anbefal lde K u n g l . Maj: t socialstyrelsen 
a t t avg iva u t l å t ande över bostadssociala u t redningens be tänkande med förslag 
rörande änd r inga r i vissa delar av hä l sovårdss tadgan samt anordnande av 
fö rbä t t rad bostadsinspekt ion i s täder och s tads l iknande samhällen med mera, 
j ämte dä r t i l l hörande u t r edn inga r , avgivet den 14 september 1935 (St . off. u t r . 
n r 4 9 ) . T i l l ful lgörande h ä r a v anförde s tyrelsen i u t l å tande den 21 j anua r i 
1936 i h u v u d s a k följande. 

Förbättrad bostadsinspektion. 

Att goda bostadsförhållanden äro av grundläggande betydelse för folkhälsa, sam
hällelig trivsel samt socialt och kulturellt framåtskridande torde numera inom 
socialpolitiken ha vunnit allmänt erkännande och beaktande. Det har även mer 
och mer blivit uppenbart, att den enskilde, särskilt i tätare bebyggda samhällen, ej 
kan lita till allenast sina egna krafter för at t bringa till stånd tillfredsställande 
bostadsförhållanden, u tan att det allmänna här — i än högre grad än på lands
bygden — måste träda emellan, reglerande, övervakande och hjälpande. Man 
lärer vidare alltid ha a t t räkna med sådana samhällselement, vilka — hänvisade 
endast till sig själva — finna sig i eller av olika skäl äro nödsakade at t åtnöjas 
med en bostadsstandard, som ej kan anses människovärdig. Och även där bostads
förhållandena kunna betecknas såsom drägliga, äro likvisst förbättringar ofta syn
nerligen önskvärda. Härvid må allenast pekas på den i vårt land vanligt före
kommande, av klimatiska och ekonomiska skäl betingade bostadstypen ett rum och 
kök, vilken typ såsom familjebostad numera allmänt erkännes vara ur utrymmes
synpunkt allt för knapp. 

Det må emellertid betonas, att kampen mot de rådande missförhållandena i bo
stadsavseende bör vara ihärdig och ställas på lång sikt; även om åtgärder vidtagas 
av än så stor intensitet, torde några verkligt genomgripande och varaktiga förbätt
ringar ej kunna åstadkommas under loppet av en mera begränsad tidrymd. Det 
bör nämligen ihågkommas, at t bostadsbeståndet i våra städer och stadsliknande 
samhällen representerar sammanlagda värden, som räknas i miljarder kronor, och 
att i detsamma investerats en väsentlig del av många släktleds samlade sparkraft; 
allt fortfarande absorberar också nyproduktionen på bostadsmarknaden till avse
värd del den faktiska, löpande sparkraften inom samhället. Man kan därför icke 
förvänta, att resultaten av det allmännas åtgöranden på bostadsmarknaden, satta 
i relation till hela det befintliga bostadsbeståndet, skola framträda alltför i ögonen 
fallande. 

Er inras må, at t de bestämmelser i hälsovårdsstadgan, som nu ha gjorts till före
mål för revisionsförslag (8 §), äro av år 1919. Mot bakgrunden av vad ovan an-

1 En redogörelse för bostadssociala utredningens ifrågavarande betänkande återfinnes i denna 
tidskrift, arg. 1935, sid. 744. Proposition med förslag till ändring i hälsovårdsstadgan har seder
mera avgivits till riksdagen (1936 nr 207). 
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förts kan den period, varunder ifrågavarande bestämmelser vari t i kraft, ej anses 
lång, synnerligast som utfärdandet skedde vid en t idpunkt , då kända förhållanden 
på bostadsmarknaden — den av världskriget framkallade bostadsnöden — för flera 
år framåt faktiskt omöjliggjorde en effektiv t i l lämpning. 

Man lärer kunna utgå från, att vederbörande myndigheter ej saknat förståelse 
för de existerande olägenheterna på bostadsmarknaden. I den mån de i allt fall 
ej inskr idi t ens med de i och för sig ej r inga maktmedel, som 1919 års hälsovårds
stadga anvisar, torde man ha anledning förutsätta, a t t en sådan passivitet dikterats 
av föreliggande sakförhållanden — allt annat än önskvärda visserligen, men lika
fullt faktiska och ofrånkomliga. 

Tillsynen av bostadsbeståndet ur sanitär synpunkt tillkommer i stad och på land 
hälsovårdsnämnderna. För landsbygdens del har verkställigheten av nämndernas 
t i l lsynsuppgift närmast lagts i händerna på distriktssköterskorna. I betänkandet 
föreslås nu, a t t en l ikartad organisation beträffande uppgifternas närmaste hand-
havande skall genomföras jämväl för städer och stadsliknande samhällen. Såsom 
motiv för en sådan anordning framhålles särskilt behovet av att göra bostadsinspek
tionen fortlöpande för at t därmed uppnå en högre grad av effektivitet, at t när
mare organisativt anknyta den ti l l samhällets hälso- och sjukvård samt at t nå en 
större grad av enhetlighet i samhällets inskridanden, i vad rör hemlivet. 

Vad landsbygden beträffar har socialstyrelsen redan förut haft anledning yt t ra 
sig i ämnet ; och får styrelsen i sådant avseende hänvisa ti l l sitt utlåtande den 14 
januar i 1935. De starka betänkligheter styrelsen här framför mot en organisation 
av ifrågavarande beskaffenhet hänföra sig ti l l berörda befattningshavares ringa 
kompetens för uppgiften och den starka påfrestning, för vilken deras auktoritet 
komme at t utsät tas i och med at t de i sina väsentligen hjälpande hälso- och sjuk
vårdande uppgifter hade at t utöva en inspekterande verksamhet. 

Betänkligheter av denna art, vilka dock ansetts böra vika för landsbygdens vid
kommande, där det gällt att inom det möjligas ram åstadkomma en till nöds an
taglig organisation, växa emellertid i styrka i samma mån som det blir fråga om 
större folkcentra, över huvud taget bliva arbetsuppgifterna här mera komplicerade 
samt, med hänsyn till de mera ogynnsamma och riskfyllda sanitära betingelserna, 
även mera ansvarsfulla, och i samma mån gör sig också behovet av sakkunskap 
mera gällande, och detta såväl beträffande sådan hälso- och sjukvård, vilken sjuk
sköterskeväsendet har a t t företräda, som även med avseende å bostadsinspektionen. 
Men på samma gång växa också möjligheterna a t t tillgodose kravet på särskild sak
kunskap för uppgifternas utövande. At t då enbart ur synpunkten av organisativ 
likformighet avstå frän den mera rationella anordning, som en specialiserad upp
gifts- och arbetsfördelning i detta fall innebär, synes styrelsen mindre välbetänkt. 

Det säger sig självt, att en distriktssköterska icke kan aga samma förutsättnin
gar som en för uppgiften utbildad och med densamma uteslutande sysslande bo
stadsinspektör eller, bostadsinspektris att iakttaga och bedöma brister i en lägenhet, 
vilka ofta äro av renf. teknisk natur . E j sällan lära sådana låta sig relativt lät t 
och u tan större kostnader avhjälpa, om deras verkliga beskaffenhet från början 
sakkunnigt påvisas och anvisningar till deras undanröjande lämnas. En sjukskö
terska torde såsom sådan — utbildad för och inriktad som hon är och bör vara 
på andra uppgifter — icke äga erforderlig kompetens at t fylla nu berörda värv, 
även om hon jämlikt förslaget skulle erhålla en månads praktisk undervisning i 
bostadsvård i statens distriktssköterskeskola. 

Visserligen förutsattes i förslaget, at t särskild bostadsinspektion, där sådan re
dan finnes eller kan komma att inrättas, skall äga vissa uppgifter, men man har 
u tgåt t ifrån at t det egentliga fältarbetet skulle tillkomma distriktssköterskorna 
och at t bostadsinspektionens verksamhet skulle i fråga om hembesök inskränka sig 
endast till sådana fall, där dess sakkunskap vore särskilt behövlig samt i övrigt 
bestå i registreringsarbete, grundat på sköterskornas rapporter. Det vill emeller-
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t id synas, som om fältarbetet vore den sida av verksamheten, där fackmässig sak
kunskap mera regelbundet erfordrades; registreringen skulle väl bestå i enklare 
rut inmässigt kontorsarbete. E t t tilldelande åt distriktssköterskorna av uppgiften 
a t t jämväl ombesörja bostadsinspektion synes därför vara mindre rationellt och 
skulle i allt fall näppeligen kunna medföra den i förslaget avsedda verkan at t 
åstadkomma en minskning av antalet specialutbildade bostadsinspektörer. Här t i l l 
kommer, at t sjuksköterskornas arbetstid skulle i betänklig grad och till förfång 
för deras egentliga uppgifter inkräktas av rapportskriveri. 

Vidare kan ifrågasättas, varför den föreslagna anordningen skulle bättre än 
den nuvarande vara ägnad att främja sådan regelbundenhet i den bostadsinspekte-
rande verksamheten, som anses önskvärd. E t t inskridande från en sjuksköterska 
torde främst föranledas av sjukdomsfall inom hemmen och följaktligen långt ifrån 
at t företagas med regelbundna tidsmellanrum tvärtom i eminent grad ske in casu. 
En självständigt arbetande bostadsinspektion däremot lärer — i mån av tillgång 
på arbetskrafter — komma att eftersträva och, i enlighet med sin specialorganisa
tion, även kunna förverkliga mera systematisk regelbundenhet i inspektionsverk
samheten. 

Kommittén berör i sitt förslag den mångfald av hembesök, som modernt socialt 
välfärdsarbete föranleder, och åberopar detta såsom stöd för Önskvärdheten av ett 
mera enhetligt förfarande. Därvid omnämnas bland andra nykterhetsnämndernas 
hembesökare, nämligen vid övervakning jämlikt alkoholistlagen av alkoholister. 
Även om kommittén ej direkt uttalat , att jämväl en dylik uppgift skulle kunna 
anförtros åt sjuksköterskekåren, synes dock en sådan anordning ligga i linje med 
förslagets allmänna intentioner. Då hithörande verksamhet faller direkt inom so
cialstyrelsens ämbetsområde, kan styrelsen ej underlåta att upptaga denna tanke 
till bedömande, synnerligast som den går igen i förslaget jämväl i vad rör bostads
inspektion. 

övervakningen av en alkoholist förutsätter ingående kännedom om alkoholistla
gens allmänna regler, om den organiserade alkoholistvården inom och utom anstalt 
samt om den förhandenvarande individens karaktär och livsföring. Det fordras 
alltså allmän sakkunskap på området jämte förtrogenhet med nykterhetsnämndens 
arbete i allmänhet samt dess individuella strävanden att med de medel, som alko
holistlagen anvisar, söka åstadkomma eller trygga resultatet av en vårdverksamhet, 
inriktad på at t återföra den övervakade till ett nykter t och ordentligt liv. Förutom 
dylik sakkunskap och individuell kännedom kräver uppgiften hos övervakaren per
sonlig auktoritet och personlig fallenhet för uppgiften. Personvalet sker också 
under största möjliga hänsynstagande till att dessa förutsättningar äro för handen. 
E n sjuksköterska utbildas för andra uppgifter, och vid anställandet av de för den 
hälso- och sjukvårdande verksamheten bäst lämpade krafterna kan hänsyn näppe
ligen tagas till, om vederbörande exempelvis besitter tillbörlig auktoritet mot en 
kanske brutal och asocialt lagd alkoholist. Det må ej bestridas, att en sjuksköter
ska kan äga härför erforderliga egenskaper eller att hennes yrkesutövning måhän
da kan vara ägnad att förkovra en till äventyrs förefintlig naturl ig fallenhet för 
lämpligt uppträdande i dylika situationer, men en organisation kan näppeligen ba
seras på en sådan tillfällighet. 

Med det anförda må på intet vis förnekas önskvärdheten av at t alla, vilka ge
nom hembesök deltaga i socialt välfärdsarbete — sjuksköterskor ej undantagna — 
aktgiva även på andra sociala missförhållanden än de, som stå i direkt samband 
med deras egentliga yrkesutövning. Om sålunda en sjuksköterska exempelvis vid 
behandlingen av en sjuk hustru finner, a t t mannen allvarligt missbrukar alkohol 
och på den grund utsätter både hustrun och barnen för nöd eller att bostaden är 
hälsovådlig och hindersam för kvinnans vederfående, är det uppenbarligen önsk
värt, a t t hon ej begränsar sig till at t söka bereda kvinnan en efter hennes tillstånd 
erforderlig men i denna miljö sannolikt ändamålslös vård utan tillika söker åstad-
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komma ingripanden jämväl i annan ordning, exempelvis genom att påkalla nyk
terhetsnämnds uppmärksamhet för mannens omhändertagande, barnavårdsnämnds 
för barnens, bostadsinspektionens för bostadens utdömande, fattigvårdens för be
redande av ekonomisk hjälp och så vidare. P å liknande sätt bör givetvis så vitt 
möjligt förfaras, om init iat ivet till ett inskridande i familjens angelägenheter sker 
från et t annat samhälleligt organ, till exempel om nykterhetsnämndens hembesö
kare iakttager hust runs sjukdom, barnens nödläge, bostadens bristfälliga beskaffen
het och så vidare. 

Vad här antyt ts pekar enligt styrelsens mening mot önskvärdheten av å ena 
sidan ett för sina olika speciella uppgifter avpassat organisationsväsen och å andra 
sidan en sådan allmän kringsyn hos detta organisationsväsens företrädare, som 
tryggar at t dess olika grenar i mån av behov sättas i funktion men också behöri-
gen samverka. 

Uppenbart är, a t t organisationsväsendet inom den kommunala socialpolitiken — 
bostadsinspektionen däri inbegripen — vad specialisering angår ej kan eller bör 
drivas utom de gränser, som det rimliga och möjliga uppdrager. Och dessa grän
ser bli givetvis snävare — liksom också behovet av specialisering minskar — ju 
mindre samhällena äro. I mindre städer och stadsliknande samhällen torde för
hållandena häru t innan i mångt och mycket vara jämförliga med dem, som råda 
på rena landsbygden. 

Om man nu för landsbygdens vidkommande godtagit en form för organisation 
av bostadsinspektionens utövande, skulle samma organisationsform måhända kunna 
til lämpas jämväl för mindre städer och stadsliknande samhällen. Delade meningar 
låta härvid tänka sig, var gränsen lämpligen må dragas i fråga om befolkningens 
storlek. Styrelsen föreställer sig, a t t detta bör ske vid 3 000 eller möjligen — 
högst — 5 000 invånare. Understrykas må emellertid, at t just i fråga om bostads-
och övriga sanitära förhållanden en principiell olikhet råder mellan den rena 
landsbygden å ena sidan och samhällen — låt vara mindre sådana — med samman
trängd befolkning å den andra ; behov av samhälleligt inskridande till förebyggande 
av hälsovåda torde i senare fallet gemenligen vara långt starkare än i det förra. 
E t t tydligt erkännande härav lärer man ha at t söka däri, a t t hälsovårdsstadgan 
upptager olika bestämmelser för stad och för land samt att de förras tillämplighet 
på ett mindre samhälle hör till det, som konsti tuerar ett municipalsamhälle. Trots 
sin gemenligen relativt r inga folkmängd likställas dessa sålunda — liksom ock kö
pingar — i förevarande avseende med städerna. E j heller göres härvid någon 
åtskillnad mellan större städer å ena sidan och mindre sådana — ej ens de minsta 
— å den andra. Den likställighet mellan landsbygd samt städer och stadsliknande 
samhällen med ringa folkmängd, som här ifrågasattes beträffande förevarande or
ganisationsväsen, finge därför enligt styrelsens mening närmast betraktas såsom 
en nödfallsutväg. 

Socialstyrelsen övergår nu till de sakkunnigas förslag ti l l ändringar i hälsovårds
stadgans 8 §. Härvid lämnas till en början åsido, at t 12 mom. i den föreslagna 
paragrafen jämväl upptager arbetslokal, vilken fråga behandlas särskilt för sig i 
senare delen av detta utlåtande. 

De avvikelser från motsvarande, nu gällande bestämmelser, som förslaget upp
tager, te sig ej så väsentliga och synas, såsom de sakkunniga också hävda, närmast 
åsyfta at t förtydliga och konkretisera dessa bestämmelser. Särskilt av den före-
bragta motiveringen torde emellertid framgå, at t ändringsförslagen principiellt 
sträcka sig vida längre. 

Nuvarande föreskrifter i ämnet taga klart sikte på själva bostaden såsom sådan 
och dess beskaffenhet. Endast ett undantag göres från denna regel, nämligen i 
fråga om trångboddhet, vilken kan föranleda ett det allmännas inskridande och 
föreläggande genom förbad från hälsovårdsnämnds sida; uppenbart är a t t i senare 
hänseendet åsyftas undantag för rena ytterlighetsfall av socialt ohållbar natur . 
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I betänkandet ut talas (sid. 74 ) följande: 
»Vid all bostadsövervakning synes man alltmera ansluta sig till den förvisso rik

tiga uppfattningen, at t en effektivt verkande bostadsinspektion bör vara kontinu
erlig, och at t den skall taga sikte icke blott på byggnadernas beskaffenhet utan 
även på bostädernas och hemmens underhåll och vård samt på bostädernas omgiv
ning ur sanitär synpunkt.» 

Följande stycke, som bär rubriken »Heminspektion», börjar med meningen: 
»I den mån den kontinuerliga övervakningen av bostäderna och hemmen samt de

ras skötsel och användning skjutes i förgrunden, kommer bostadsövervakningen att 
bli en verklig heminspektion.» 

Å sid. 96 ut talas vidare: 
»Trångboddhet på grund av inneboende synes numera vara förhållandevis säll

synt. De fall, som förekomma, torde ofta erbjuda möjligheter till ingripanden ge
nom förbud att hysa inneboende i viss lägenhet, när familjen överstiger viss stor
lek. Härvidlag är det — liksom i allmänhet i fråga om trångboddhetens bekäm
pande — av vikt att genom hälsovårdsnämndens försorg upplysning sprides, så at t 
såväl hyresvärdar som hyresgäster bli underkunniga om, at t inte endast kvalitets
brister hos lägenheten utan även olämpligt boendesätt kan föranleda ingripande 
från bostadsinspektionens sida.» 

Man kan av dessa och andra uttalanden i betänkandet ej undgå intrycket, att 
de sakkunniga vilja förorda, at t bostadsinspektionen utsträckes från at t hitti l ls 
väsentligen vara en inspektion av de bostäder, som nyttjas eller ställas till mark
nadens förfogande för bostadsändamål, t i l l at t omfatta jämväl de boendes sätt at t 
utnyt t ja bostaden. Mindre tydligt kommer denna tanke till uttryck i förslaget till 
författningstext men den vidröres. 

Till en början förtjänar i förbigående påpekas, att i förslagets 9 mom., som 
eljest ganska nära ansluter sig ti l l ett liknande stadgande i nu gällande 8 §, orden 
»minst en boende» utan särskild förebragt motivering ersatts med allenast »den 
boende». Under det att nuvarande stadgande klart angiver en objektiv norm för 
varje utrymme, som får upplåtas såsom boningsrum, kan tvekan uppkomma, huru
vida icke den föreslagna ändringen skulle lämna rum för en tolkning, att stadgan
det avsåge sättet för utrymmets nyttjande. 

Än tydligare framträder tanken i 14 mom. sista stycket, enligt vilket föreläg
gande kan meddelas ej blott hyresvärden utan jämväl nyttjanderättshavaren eller 
ock bådadera. 

I motivenia till ifrågavarande stadgande anföres (sid. 97 ). 
»Föreläggande för nyttjanderättshavare är befogat med hänsyn till att ägaren 

icke onödigtvis bör belastas med kostnader för eventuell vräkning.» 
Om nu gällande bestämmelser klart lära åsyfta lägenhets objektiva beskaffenhet, 

oavsett hur den nyttjas, samt rikta bostadsinspektionens tvångsmedel enbart mot 
ägaren, synes här berörda föreskrift jämte förebragt motivering giva vid handen, 
att det allmännas bostadsinspektion även avsåge sättet för bostadens användning 
och att tvångsmedlen kunde riktas mot de boende. 

Det må givetvis utan vidare erkännas, at t det sätt, på vilket boende utnyttja 
en lägenhet, kan vara allt annat än önskvärt u r kulturell, sanitär eller allmänt 
social synpunkt, men fråga är, om den allmänna opinionen är beredd att i sådant 
hänseende godtaga en kontroll av den art, som i betänkandet föreslagits. Man trä
der i så fall hemlivet synnerligen nära och åsidosätter i själva verket väsentligen 
hittil ls vedertagna grundsatser om hemmets okränkbarhet. Det finnes skäl antaga, 
att varje försök till bostadsinspektion med verklig karaktär av så kallad hemin
spektion skulle mötas av en stark opinion. I allt fall kan ifrågasättas, huruvida be
stämmelser av så långt gående art kunna meddelas i administrativ väg i en stadga, 
och om de icke borde meddelas i allmän lag. 

Mot bakgrunden av det nu anförda framstår tanken att anförtro bostadsinspek-
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tionens arbete ute på linjen åt sjuksköterskor i en annan dager. Dessa yrkesut
övare komma genom sin egentliga verksamhet inom hemmets dörrar och få en in
t imare inblick i hemlivet än andra befattningshavare och skulle därigenom bliva 
mera skickade än bostadsinspektörer at t utöva så kallad heminspektion. Ur sådan 
synpunkt är denna organisativa sida av förslaget ägnad ingiva betänklighet. 

Den föreliggande frågan lärer böra bedömas jämväl ur civilrättslig synpunkt. 
Vid et t utdömande enligt gällande hälsovårdsstadga av en otjänlig bostadslägenhet 
u tgår man från a t t ägaren är den felande och den ende ansvarige och at t det är 
han ensam, som får bära konsekvensen. Där lägenheten i sådant fall är uthyrd, 
medgiver ny tt j änder ättslagen ( I I I kap. 15 §) — såsom ett civilrättsligt komplement 
t i l l ett offentligträttsligt stadgande — att hyresgästen häver avtalet, nämligen då 
bostadslägenheten är »så beskaffad a t t dess användande är förenat med uppenbar 
våda för inneboendes hälsa och bristen ej på tillsägelse genast varder av hyresvär
den avhjälpt». 

Enl ig t sista stycket av 14 mom. i den föreslagna paragrafen synes emellertid 
föreläggande at t avflytta kunna riktas mot hyresgästen och grundas därpå, at t lä
genheten — utan hyresvärds vetskap och i allt fall u tan a t t han enligt nyttjande-
rättslagen haft laglig rä t t at t däremot resa hinder — använts på sätt, som jäm
l ikt andra stycket förbjudits. Hyresgästen kan ju hava träffat hyresavtal om lä
genhet under uppgift, a t t han vore ensamstående, och sedan i strid mot föreskrift, 
meddelad av hälsovårdsnämnd, hava i densamma inhyst minderåriga. Nyttjande-
rättslagen lämnar icke hyresvärd rä t t vare sig at t förhindra hyresgäst till sådant 
nytt jande av lägenheten eller a t t häva avtalet. Om nu hälsovårdsnämnd i dylikt fall 
till hyresgästen r ik tar ett föreläggande at t avflytta, uppkommer frågan dels huru
vida hyresvärden äger häva hyresavtalet — nyttjanderättslagen har för sådant fall 
ej något mot I I I kap. 15 § korresponderande stadgande — dels huruvida vare sig 
nämnden eller hyresvärden jämlikt utsokningslagen över huvud taget äger påkalla 
vräkning och dels huruvida hyresvärden, därest han ej verkställer eller äger verk
ställa uppsägning av hyresgästen och denne avflyttar, kan avfordra den avflyttan
de hyra för återstoden av hyrestiden. At t han bör äga sådan rä t t till hyra synes 
i och för sig r imligt men lärer näppeligen vara av de sakkunniga förutsett och i 
allt fall stå i föga god överensstämmelse med den sociala karaktär — till den boen
des skyddande — som det föreslagna offentligrättsliga stadgandet äger. 

Det må framhållas, at t här berörda spörsmål ej torde kunna lösas allenast med 
en hänvisning ti l l at t frågan i regelrätt ordning kan bringas till en lösning vid 
hyresårets utgång och att ett effektuerande av hälsovårdsnämndens föreläggande 
ti l l hyresgäst faktiskt kan anstå under så kort tid. At t börja med är nämligen 
en sådan anordning — nödtvungen genom bristande överensstämmelser mellan 
tvenne olika förfat tningar — principiellt sett givetvis i hög grad otillfredsstäl
lande. Men även ur saklig synpunkt kan frågan bliva föremål för betänklighet. 
Det synes nämligen kunna ifrågasättas, om vare sig hyresvärd eller hyresgäst kan 
lagligen förbindas at t uppsäga hyresavtalet; ett av hälsovårdsnämnd förbjudet för
hållande skulle därmed kunna äga bestånd under obestämd, längre tid framåt. 
I allt fall mötte ej hinder för hyresgäst at t teckna et t flerårigt kontrakt och där
med förläna förhållandet bestånd under längre tid. 

Så vit t styrelsen kan finna skulle 14 mom. i förslaget, för att kunna genom
föras, behöva föranleda överväganden om ändringar i nyttjanderättslagen och möj
ligen även i utsokningslagen. 

Om så bleve fallet förtjänar icke desto mindre en er inran tillfogas. Nyttjande-
rättslagens 3 kap. utgör det rättsl iga fundamentet för den i vårt land ojämförligt 
vanligaste formen av bostadsupplåtelse och spelar alltså en med inga andra lag
bestämmelser jämförlig bostadspolitisk roll. En grundtanke i denna lagstiftning 
är, at t den, sedan hyresavtal väl träffats, tillförsäkrar hyresgästen ett synnerligen 
långt gående skydd för hemmets integri tet gent emot ägaren. Närmast komma 
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Til l syn av hälsovårdsnämnd över arbetslokal. 

härvid i betraktande de genom 23—25 §§ gjorda inskränkningarna av tvingande 
natur i ägarens rä t t at t verkställa uppsägning. Men även i andra hänseenden är 
hemmets integri tet gent emot ägaren synnerligen väl skyddad genom denna lag
stiftning. E n uppluckring härut innan lärer ej kunna undgå att medföra betänk
liga konsekvenser for de boendes känsla av trygghet. 

Socialstyrelsen övergår nu ti l l behandling av bostadssociala utredningens för
slag i vad desamma beröra yrkesinspektionens verksamhet. Med hänsyn till de i 
betänkandet gjorda uttalandena angående de möjligheter, som enligt gällande ar
betarskyddslagstiftning stå till buds för främjande av skydd mot ohälsa i arbete, 
har det emellertid synts lämpligt a t t t i l l en början lämna en redogörelse för dessa 
möjligheter. 

I lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912 angives i 3 i i allmänna ordalag 
arbetsgivares skyldighet at t vidtaga åtgärder till arbetares skyddande mot olycks
fall och ohälsa i arbetet. I samma lagrum framhålles även, att det åligger arbe
tare at t medverka till förekommande av olycksfall och ohälsa i arbetet. I 4 § ut
vecklas närmare arbetsgivares nyssnämnda skyldighet i vad densamma avser skydd 
mot olycksfall i vissa viktigare avseenden. På liknande sätt anföres i 5 § vad 
arbetsgivare särskilt har at t iakttaga t i l l förekommande av ohälsa i följd av ar
betet. 

Dessa arbetarskyddslagens föreskrifter avse följaktligen såväl skydd mot olycks
fall som skydd mot ohälsa och utan at t någon skillnad göres i fråga om föreskrif
ternas betydelse. Någon sådan skillnad kommer icke heller t i l l synes i övrigt i 
lagen. Uppmärksammas må härvid särskilt, att den befogenhet, som enligt 38 § 
är given yrkesinspektionens chefsmyndighet at t förbjuda arbetsgivare att bedriva 
visst arbete eller använda viss arbetslokal etc. utan at t hava iakttagit visst av 
chefsmyndigheten vid förbudets meddelande angivet villkor, avser såväl åtgärder 
till skydd mot olycksfall som til l skydd mot ohälsa i arbetet. 

Tillsyn å efterlevnaden av lagen om arbetarskydd utövas enligt lagens 23 §, 
under överinseende och ledning av yrkesinspektionens chefsmyndighet (socialsty
relsen), av yrkesinspektionens befattningshavare samt kommunala tillsynsorgan. 
Nämnda befattningshavare utgöras för tillsynstjänsten i allmänhet av yrkesinspek
törer, yrkesinspektörsassistenter och yrkesunderinspektörer. För tillsyn å arbete, 
vartill kvinnor användas, finnes f. n. en yrkesinspektris jämte två yrkesinspektris-
assistenter. Här t i l l komma dels för tillsyn företrädesvis å bergverksarbete och 
därmed sammanhängande arbete bergmästare och gruvingenjörer, dels ock vissa av 
Konungen förordnade specialinspektörer för särskilda arbetsområden. 

Yrkesinspektionens kommunala tillsynsorgan utgöras av hälsovårdsnämnderna, 
men är nämnd berättigad utöva tillsynen genom en elleT flera lämpliga, av nämn
den utsedda personer, män eller kvinnor. Enligt 5 § Kungl. Maj :ts instruktion 
för yrkesinspektionen den 18 december 1931 skola de kommunala tillsynsorganen 
hava tillsyn å arbete, vilket bedrives utan användande av maskinella hjälpmedel 
eller sådana ångpannor, kokare eller andra käri under tryck, som genom explosion 
kunna förorsaka olycksfall, och ej är underkastat bergmästares tillsyn samt vari 
som regel användas färre än tio arbetare. Vidare framhålles i instruktionen, att 
det åligger hälsovårdsnämnd att noggrant beakta av yrkesinspektören meddelade 
anvisningar rörande tillsynens utövande. Skulle kommunalt tillsynsorgan finna 
förhållande å visst arbetsställe påkalla t i l lämpning av 38 eller 39 §§ i lagen om 
arbetarskydd (avseende genomförande tvångsvis av viss åtgärd) eller giva anled
ning till åtal enligt nämnda lag eller annan författning, vars iakttagande tillsyns
organet har at t övervaka, skall anmälan därom göras ti l l vederbörande yrkesin
spektör. 
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Enl ig t den ursprungliga lydelsen av 23 § arbetarskyddslagen var underinspek
törernas uppgift begränsad till at t inom verksamhet, som ej föll inom yrkesinspek
törs eller bergmästares befogenhetsomrâde, utöva tillsyn till förekommande av 
olycksfall vid användande av maskinella hjälpmedel eller sådana ångpannor, ko-
kare eller andra kärl under tryck, som genom explosion kunde förorsaka olycksfall. 
Däremot tillkom det ej underinspektör at t utöva til lsyn över efterlevnaden av ar
betarskyddslagen beträffande arbetets sundhet eller minderårigas och kvinnors sys
selsättande. Sådan til lsyn skulle i stället utövas av de kommunala tillsynsorga
nen. Emellert id hade det visat sig, at t dessa organ endast i undantagsfall full
gjort denna uppgift på ett t i l lräckligt effektivt sätt. Det ansågs därför och jäm
väl med hänsyn till viss nytillkommen lagstiftning (arbetstids- och bagerilagarna) 
vara lämpligt, a t t underinspektörerna bereddes befogenhet at t i samband med sin 
t i l lsyn rörande arbetets säkerhet även övervaka arbetarskyddslagstiftningens ef
terlevnad i övrigt och följaktligen också med hänsyn till arbetets sundhet. Under 
framhållande av a t t en sådan anordning vore till fördel jämväl i det avseendet, 
a t t arbetsgivarna därigenom undginge dubbelinspektion, hemställde socialstyrelsen 
i skrivelse den 25 november 1919, att Kungl . Maj :t måt te föreskriva viss jämkning 
av gränserna mellan underinspektörernas och de kommunala tillsynsorganens be
fogenhet. Så skedde genom kungl. kungörelse den 5 december 1919, varvid ovan
nämnda tillsynsfördelning fastställdes. 

Tidigare hade också de kommunala tillsynsorganen haft at t övervaka arbetar
skyddslagens efterlevnad vid handelsföretag, oavsett i vilken omfattning verksam
heten bedreves, under förutsät tning likväl at t vid företaget icke användes ma
skinella hjälpmedel eller ångpanna, kokare eller andra kärl under tryck, som genom 
explosion kunde förorsaka olycksfall. Hä r i vidtogs genom 1931 års instruktion 
för yrkesinspektionen den begränsningen, at t de kommunala tillsynsorganens verk
samhet icke skall avse företag, vari som regel sysselsättas tio arbetare eller flera. 

Beträffande effektiviteten av de kommunala tillsynsorganens verksamhet vill 
socialstyrelsen er inra om vad styrelsen ut ta la t i sin den 17 december 1931 ti l l 
Kungl . Maj:t överlämnade ut redning rörande effektivisering av yrkesinspektionens 
verksamhet, nämligen: »Som totalomdöme om den kommunala tillsynen torde 
kunna sägas, at t den i en del större samhällen är av värde, men att den i övrigt 
och särskilt i landskommunerna visat sig vara av föga betydelse ; den har där värde 
egentligen endast som ett organ, till vilket yrkesinspektörerna kunna vända sig för 
erhållande av upplysningar i vissa fall.» 

Enl ig t 27 § lag om arbetarskydd åligger det i statens eller kommuns tjänst an
ställda läkare, vilka få kännedom om förhållande, som strider mot nämnda lag 
eller mot föreskrift, meddelad med stöd av lagen, att därom göra anmälan hos 
vederbörande tillsynsorgan. Dessutom är sådan läkare pliktig at t lämna tillsyns
organen de upplysningar och det biträde, som av deras tjänsteåligganden enligt 
lagen kunna påkallas. 

Detta stadgande har tydligen avsett at t åvägabringa viss samverkan mellan tjän
steläkarna och vederbörande tillsynsorgan. Dylik samverkan har också i viss om
fa t tn ing ägt rum. Yrkesinspektörerna omvittna för sin del, at t där medverkan 
från tjänsteläkares sida påkallats, sådan beredvilligt lämnats och varit till nytta. 
Det måste anses synnerligen önskvärt, at t en utvidgning av detta samarbete kommer 
t i l l stånd. 

Åtgärder i berörda syfte ha även blivit vidtagna. Sålunda förenade socialsty
relsen under hösten 1929 överläggningar med medicinalstyrelsen angående åväga
bringande av ett int imare samarbete mellan yrkesinspektörerna och förste provin
sialläkarna resp. provinsialläkarna. I anslutning till dessa överläggningar lät sty
relsen också upptaga frågan till dryftning vid sammanträde med yrkesinspektö
rerna samma höst, och uttalade yrkesinspektörerna härvid önskvärdheten av ett ökat 
samarbete på ifrågavarande område. Vidare ingick styrelsen den 27 juni 1930 med 
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framställning till Kungl. Maj :t om klargörande av förenämnda läkares rätt att på 
därom av yrkesinspektör gjord framställning företaga tjänsteresa till visst arbets
ställe för verkställande av undersökning rörande de hygieniska förhållandena. Den 
29 april 1932 meddelade Kungl. Maj:t i enlighet med styrelsens uppfattning be
slut i ärendet av innehåll, att åsyftade undersökningar vore att anse såsom till
hörande det biträde, som i statens eller kommuns tjänst anställda läkare äro plik
tiga att jämlikt 27 § arbetarskyddslagen lämna yïkesinspektor. En betydelsefull 
förutsättning för utveckling av ifrågavarande samarbete fastslogs härigenom vara 
för handen. Kungl. Maj:ts beslut ävensom styrelsens framställning i ämnet brag-
tes sedermera till yrkesinspektörernas kännedom. 

Såsom sakkunnig vid behandling av till yrkesinspektionens verksamhet hörande 
hygieniska frågor äger socialstyrelsen tillgång till en yrkeshygieniskt utbildad lä
kare, vilken emellertid avlönas endast med ett mindre årligt arvode. Till dennes 
sakkunskap är styrelsen väsentligen hänvisad för bedömandet av medicinska spörs
mål, som aro förknippade med de löpande ärendenas handläggning, men anser eig 
styrelsen däremot icke annat än undantagsvis kunna taga honom i anspråk för 
större undersökningar eller utredningar eller för mera omfattande inspektionsupp
gifter. 

Med hänsyn till att de hygieniska spörsmålen inom yrkesinspektionens verksam
hetsområde bliva alltmera framträdande, är det emellertid av behovet påkallat, 
att åtminstone en läkare fast knytes till styrelsen med uppgift att helt ägna sig 
åt behandling av ifrågavarande spörsmål. Härom har styrelsen uttalat önskemål 
i sitt utlåtande till Kungl. Maj :t den 17 december 1931 rörande effektivisering av 
yrkesinspektionens verksamhet. 

I detta sammanhang må jämväl erinras, att socialstyrelsen, riksförsåkringsanstal-
ten och medicinalstyrelsen i gemensamt betänkande den 21 november 1935 med 
förslag till ändring av lagen om försäkring för vissa yrkessjukdomar bland annat 
uttalat, att läkares medverkan är av avgörande betydelse för det förebyggande ar
bete, som nära sammanhänger med en utvidgad yrkessjukdomsförsäkring och även 
eljest är erforderligt på hithörande område. 

Enligt 29 § i Kungl. Maj:ts instruktion för yrkesinspektionen må till yrkesin-
spektörsbefattning ej föreslås annan sökande än den, som genomgått teknisk hög
skola eller förvärvat däremot svarande utbildning samt under minst åtta år dels 
utövat sådan verksamhet, som kan anses ägnad att utgöra lämplig förberedelse for 
befattningen i fråga, dels ock tjänstgjort såsom yrkesinspektörsassistent. Även för 
innehavare av assistentbefattning förutsattes samma teoretiska utbildning som for 
yrkesinspektör. Assistent skall vidare i regel under minst fyra år hava utövat så
dan verksamhet, som kan anses ägnad att utgöra lämplig förberedelse för befatt
ningen i fråga. 

För innehavare av yrkesinspektris- och yrkesinspektrisassistentbefattning förut
sätter instruktionen följande utbildning: examen inom lämpligt ämnesområde vid 
universitet eller högskola eller däremot i huvudsak svarande utbildning, studier 
och utövande av sådan verksamhet, som kunna anses ägnade att giva goda såväl 
teoretiska som praktiska insikter rörande industriell och allmän hygien, arbetsför
hållandena inom industrien samt lagstiftning, välfärdsinrättningar och andra före
teelser på det sociala arbetsområdet. 

Då som bekant vid landets tekniska högskolor meddelas undervisning uti yrkes
hygien med därtill hörande uppvärmnings- och ventilationsteknik, få, såsom av det 
anförda framgår, såväl yrkesinspektör och yrkesinspektris som yrkesinspektörs- och 
yrkesinspektrisassistenteT redan vid tillträdet av sina befattningar anses äga viss 
teoretisk utbildning i yrkeshygieniska frågor. Härtill kommer, att de vid tjänstens 
utövande ständigt komplettera sina kunskaper på ifrågavarande område. 

Vad yrkesunderinspektörerna beträffar förefinnes visserligen ingen i författ
ning angiven kompetensfordran i fråga om kunskaper i yrkeshygien vid tillträ-

13—356172. Soc. Mtdd. 1936. 
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dande av sådan befattning. Emellert id hava yrkesinapektörerna a t t leda under
inspektörernas tjänsteutövning, varvid bl. a. tillkommer yrkesinspektör a t t med
dela underinspektör erforderlig instrukt ion i handläggandet av förekommande 
yrkeshygieniska frågor. 

Bostadssociala utredningens förslag ti l l ändring av 8 § hälsovårdsstadgan den 19 
jun i 1919 innebär nu , a t t t i l l lokaler, där hälsovårdsnämnd skall utöva til lsyn till 
förebyggande av sanitär olägenhet för dem, som där uppehålla sig, räknas även 
arbetslokal (nyt t 12 mom.). 

En l ig t utredningens förslag ti l l ny t t 13 mom. i nyssnämnda paragraf skall 
vidare genom hälsovårdsnämnds försorg anordnas återkommande besiktning av 
byggnad, lägenhet och lokal, varom i de föreslagna 1—12 mom. sägs (således även 
beträffande arbetslokal). 

Därjämte skall enligt förslag till ny t t 14 mom. hälsovårdsnämnden — för den 
händelse förhållande yppas, som innebär eftersättande av de i 1—12 mom. stad
gade föreskrifterna, och rättelse icke sker efter tillsägelse av nämnden eller någon 
dess ledamot eller t jänsteman — bl. a. beträffande arbetslokal antingen kunna före
lägga viss efter omständigheterna lämpad kortare t id för felaktighetens avhjäl
pande eller, där nämnden finner särskild anledning att låta med sådant föreläg
gande anstå och uppenbar fara för hälsan icke är för handen, förklara ärendet 
vilande. I n n a n här avsett föreläggande rörande arbetslokal meddelas, skall enligt 
förslaget hälsovårdsnämnd samråda med yrkesinspektören i det distrikt, t i l l vilket 
hälsovårdsområdet hör. 

I lagen om arbetarskydd bör enligt utredningen intagas en bestämmelse, »att i 
sani tära frågor yrkesinspektör ekall före föreläggande eller dylik åtgärd samråda 
med tjänsteläkaren i vederbörande t jänsteläkardistrikt». 

Bostadssociala ut redningen u t ta lar i sin specialmotivering till förslaget a t t i 
hälsovårdsstadgans 8 § 12 mom. bland lokaler, som skola underställas hälsovårds
nämnds kontroll, upptaga även arbetslokal bl. a. följande: »Då yrkesinspektör i 
allmänhet t i l l följd av sitt distrikts storlek relativt sällan kan inspektera en ar
betsplats (det uppgives såsom e t t medeltal var t tredje å r ) , äro större industriella 
arbetsställen (i regel med minst tio arbetare, jfr anförda lag1 10 och 23 §§) prak
t iskt taget undantagna från kontinuerl ig sani tär inspektion. Detta är såvitt be
kant u tan motstycke i andra länder. Vidare torde icke längre det skäl äga giltig
het, som ansågs motivera utelämnandet av fabriker och verkstäder i 1919 års hälso
vårdsstadga, nämligen förefintligheten av särskild, då tämligen nyinförd lagstift
ning.» 

Såsom ovan anförts utöva yrkesinspektionens kommunala organ til lsyn endast vid 
sådana arbetsställen, där färre än 10 arbetare sysselsättas och där inga maskinella 
hjälpmedel, ångpannor etc. användas. Den förut omförmälda, år 1919 vidtagna in
skränkningen i hälsovårdsnämndernas befattningstagande med lag om arbetar
skydd skedde icke uteslutande — såsom utredningen synes antaga — eller ens 
huvudsakligen på grund av viss nytil lkommen lagstiftning. De väsentliga skälen 
ti l l nämnda inskränkningar voro, såsom tidigare framhållits, dels a t t undvika 
dubbelinspektion, dels de kommunala tillsynsorganens bristande intresse och förmåga 
at t övervaka samt lämna erforderliga råd och anvisningar t i l l förbättrande av de 
hygieniska förhållandena i arbetslokaler. Nämnda skäl torde väsentligen gälla allt 
fortfarande. 

At t de industriella arbetsställena icke inspekteras av yrkesinspektionens befatt
ningshavare oftare än i medeltal ungefär en gång vart tredje år äger sin riktig
het. Däremot är det icke r ik t ig t a t t därav draga den slutsatsen, at t större indu
striella arbetsställen praktiskt taget äro undantagna från kontinuerlig sanitär in
spektion. I verkligheten förhåller det sig på följande sätt. Sedan yrkesinspek-

1 Lag om arbetarskydd den 29 juni 1912. 
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tören förskaffat sig kännedom om sitt distrikts arbetsställen och dessas olika behov 
av inspektion, ordnar han sina och övriga befattningshavares tjänsteresor så, att 
inspektionerna av de olika arbetsställena inom möjligheternas ram ordnas efter 
behovsprincipen. Härav följer, a t t vissa arbetsställen besökas oftare, ibland mer 
än en gång under samma år, under det at t de arbetsställen, där yrkesfarorna 
(olycksfalls- eller hälsoriskerna) befunnits vara mindre framträdande, besökas mera 
sällan. Tiden mellan besöken vid sistberörda företag kan ibland komma att ut
sträckas betydligt över t re år. 

Ehuru det således icke med fog kan påstås, at t de större arbetsställena skulle 
vara praktiskt taget undantagna från kontinuerlig sanitär inspektion, är social
styrelsen angelägen framhålla önskvärdheten av at t inspektion i regel kunde verk
ställas oftare än vad som nu är fallet. Behovet med hänsyn härti l l av förstärkning 
av yrkesinspektionens arbetskrafter har styrelsen framhållit vid upprepade till
fällen och senast i sin skrivelse t i l l Kungl . Maj:t den 17 december 1931 rörande 
effekTivisering av yrkesinspektionens verksamhet. 

I sin motivering framhåller utredningen vidare, a t t i 49 § byggnadsstadgan av 
den 20 november 1931 införts föreskrift om att vad i hälsovårdsstadgan föreskrives 
om boningsrums dagerbelysning, luftväxling, uppvärmning och skydd mot fuktig
het samt dess storlek och beskaffenhet i övrigt skall i t i l lämpliga delar gälla även 
om arbetsrum. Med anledning härav och med hänvisning till at t tjänsteläkare i 
stad obligatoriskt är medlem av hälsovårdsnämnden och inom sitt distrikt har at t 
utöva närmaste tillsyn över den allmänna hälsovården, anser utredningen, dels a t t 
stadsläkare bör givas tillfälle t i l l inspektion i fabriks- och verkstadslokaler, dels 
ock a t t hälsovårdsnämnd bör beredas möjlighet at t genom föreläggande åstadkom
ma önskvärda förbättringar i fråga om eventuella sanitära missförhållanden. Det 
synes socialstyrelsen som om den anförda premissen icke täcker den dragna slut
satsen. 

Anledningen till at t i 49 § byggnadsstadgan intagits bestämmelser angående 
arbetsrum torde hava varit, a t t redan vid byggnads uppförande vederbörlig hänsyn 
skall tagas till kraven på hygien. Detta är betydelsefullt bl. a. med hänsyn till at t 
arbetsrum icke alltid är avsett för sådan rörelse, som faller under arbetarskydds-
lagen. 

I detta samband må erinras, at t enligt 67 § byggnadsstadgan skall, därest ansö
kan om byggnadslov avser industriell anläggning, yrkesinspektören eller bergmästa
ren därom underrät tas. 

I utredningen göres vidare följande u t ta lande: »Yrkesinspektören är såsom tek
niker främst sakkunnig i frågor rörande skydd mot olycksfall, åt vilket område 
också hans huvudintresse enligt lagen om arbetarskydd bör ägnas. Även om yrkes
inspektörerna i enlighet med lagens anvisningar ägnat stort intresse också åt frå
gor angående skydd mot ohälsa i fabrikerna, ligger det i sakens natur , a t t de hy
gieniska synpunkterna icke alltid kunnat tillgodoses i den utsträckning, som varit 
önskvärd såväl u r arbetarnas som arbetsgivarnas synpunkt. Det ekall här icke när
mare utvecklas, huru brister i de sanitära förhållandena, som påverka eåväl arbe
tarnas arbetsförmåga som deras hälsotillstånd, kunna rä t t bedömas endast av en 
person med hygienisk och medicinsk erfarenhet. Enär emellertid de sanitära an
ordningarna även beröras i lagen om arbetarskydd och för övrigt svårligen låta sig 
helt skilja från andra tekniska anordningar, lärer ingen annan ändring i denna 
lags bestämmelser vara erforderlig än en bestämmelse, at t i sanitära frågor yrkes
inspektör skall före föreläggande eller dylik åtgärd samråda med tjänsteläkaren i 
vederbörande tjänsteläkardistrikt.» 

För det av utredningen uttalade påståendet, at t yrkesinspektören enligt lagen om 
arbetarskydd bör ägna sit t huvudintresse åt frågor rörande skydd mot olycksfall, 
finnes, såsom förut påvisats, intet som helst fog. Yrkesinspektör har lika stor skyl
dighet a t t befordra åtgärder till skydd mot ohälsa som till skydd mot olycksfall. 
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E t t s tudium av de i tryck föreliggande årsberättelserna över yrkesinspektionens 
verksamhet torde även giva vid handen, a t t yrkesinspektionens befattningshavare 
ägnat en mycket stor del av si t t arbete åt skydd mot ohälsa. Härvid är dock at t 
uppmärksamma, at t i nämnda årsberättelser intagas redogörelser endast för de 
mest beaktansvärda åtgärderna. 

I förbigående framhåller utredningen, a t t brister i de sanitära förhållandena, 
som påverka såväl arbetarnas arbetsförmåga som deras hälsotillstånd, kunna rä t t 
bedömas endast av en person med hygienisk och medicinsk erfarenhet. Socialsty
relsen vill på intet sätt bestrida u tan tvärtom understryka, a t t många av indu
striens hygieniska problem skulle kunna bedömas grundligare och med större sä
kerhet, om bedömandet förutom med den erfarenhet yrkesinspektör har ti l l ika 
kunde ske med stöd av medicinsk erfarenhet. Styrelsen har även, såsom ovan fram
hållits, i sådant syfte vidtagit åtskilliga åtgärder, och särskilt har styrelsen starkt 
unders t ruki t behovet av en vid styrelsen fast knuten hygieniskt utbildad läkare. 

Emellert id vill socialstyrelsen betona, at t konstaterandet och rä t ta bedömandet 
av et t hygieniskt missförhållande är en sak, medan klarläggandet, hur missförhål
landet med hänsynstagande till förhandenvarande omständigheter lämpligast skall 
avhjälpas, är en annan. Yrkesinspektionen kan icke åtnöja sig med att endast 
påvisa ett missförhållande, den är även enligt arbetarskyddslagen skyldig a t t lämna 
råd och anvisningar om dess avhjälpande med minsta möjliga olägenhet och kost
nad för arbetsgivaren. Det nämnda konstaterandet kan ej sällan vara en jämförel
sevis enkel del av uppgiften, medan det kan erbjuda betydande svårighet at t föreslå 
lämpliga hjälpåtgärder, som ej förorsaka oskäliga kostnader. För at t kunna upp
göra förslag till sådana åtgärder, erfordras, merendels såväl allmänna hygienisk
tekniska kunskaper som ingående erfarenhet beträffande fabriksdrift, olika arbets
maskiner och produktionsmetoder m. m., d. v. s, kunskaper och erfarenheter, vilka 
kunna vinnas och hållas i nivå med teknikens fortskridande endast av den, som 
ständigt har in t im kontakt med industrien. Det synes därför vara uppenbart, att 
det är mera att vinna i här ifrågavarande avseende, om man giver yrkesinspek
tionens tjänstemän en kortare hygienisk utbildningskurs än om man söker utbilda 
läkaren i tekniskt avseende. 

Enl ig t utredningens förslag skulle yrkesinspektör i varje fall, innan han lämnar 
anvisning i »sanitära frågor», samråda med tjänsteläkaren i vederbörande tjänste-
läkardistr ikt . Motsvarande skyldighet till samråd skulle åligga hälsovårdsnämnd 
före meddelande av föreläggande i fråga om arbetslokal. E t t sådant samrådande 
skulle, om det bleve föreskrivet, vad yrkesinspektionen beträffar, komma att utöva 
en synnerligen förtyngande inverkan på dess arbete. 

Hygieniska spörsmål torde för närvarande förekomma vid nära nog varje inspek
tion av arbetslokal. Dessa frågor äro i själva verket vanligen de mest framträ
dande vid inspektionerna. Med de kunskaper och den erfarenhet, som yrkesinspek
tör har, kan han i de flesta fall genast vid inspektionstillfället lämna erforderliga 
anvisningar angående avhjälpandet av förefintliga hygieniska missförhållanden. 
Såväl arbetsgivare som arbetare äro även vana vid at t erhålla sådana råd. 

Om förslaget skulle förverkligas, måste yrkesinspektör, inspektörsassistent och 
underinspektör i varje fall meddela, a t t de saknade befogenhet att lämna dylikt 
råd förrän efter samråd med vederbörande tjänsteläkare. Efter återkomsten från 
varje tjänsteresa, i vissa fall omfattande flera län och flera tjänsteläkardistrikt, 
skulle yrkesinspektören nödgas nedskriva sina (och även inspektörsassistenternas 
och underinspektörernas) förslag till avhjälpande av sanitära missförhållanden vid 
en mångfald arbetsställen och översända dylika redogörelser till vederbörande tjän
steläkare. Det torde utan vidare vara uppenbart vilket merarbete, som härigenom 
skulle förorsakas yrkesinspektionen. Det föreslagna tillvägagångssättet skulle dess
utom medföra, at t i de flesta fall otillbörligt lång t id skulle komma at t förflyta 
mellan inspektion och därav föranledd anvisning om bristfällighets avhjälpande. 
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Emedan underlåtenhet att iakttaga föreskrifterna i 3, 4 och 5 §§ lag om arbetar
skydd (angående åtgärder till skydd mot olycksfall och ohälsa) icke är belagd med 
straff och då i lagens 38 § angivna tvångsförfarande icke kan tillgripas av yrkes
inspektör direkt (utan endast av chefsmyndigheten), är inspektör i sin tjänsteut
övning i hög grad beroende av att såväl arbetsgivare som arbetare äga tilltro till 
hans förmåga att lämna lämpliga råd till avhjälpande av missförhållande i något 
avseende, som avses i lagen om arbetarskydd. Men huru skulle han kunna förvärva 
och bibehålla härför erforderlig auktoritet, om han vid varje arbetsföretag måste 
meddela, att han icke ägde befogenhet lämna anvisning beträffande yrkeshygieni
ska förhållanden, förrän han samrått med vederbörande tjänsteläkare? 

Ytterligare en påtaglig olägenhet, som de föreslagna ändringarna skulle medföra, 
aro de därav uppkommande dubbelinspektionerna. Utredningen synes anse, att så
dan dubbelinspektion i stället skulle vara till fördel, och åberopar därvid den dub
belinspektion, som redan nu äger rum i vissa livsmedelsfabriker. Detta är emel
lertid ingen dubbelinspektion i egentlig mening. Vid ifrågavarande fabriker ut
öva nämligen hälsovårdsnämnderna endast kontroll över livsmedlens handhavande 
och producerande på hygieniskt sätt, varemot yrkesinspektionens inskridande av
ser arbetarnas skyddande mot bl. a. ohälsa. Helt annorlunda ställer sig saken, om 
två olika myndigheter, lydande under olika chefemyndigheter, skulle med utgåiende 
från olika lagbestämmelser utöva tillsyn för arbetares skyddande mot ohälsa. Detta 
skulle resultera i dubbelinspektioner av ett slag, som icke torde vara förenligt med 
skyddsverksamhetens effektiva bedrivande. 

Det ligger i sakens natur, att i en lagstiftning på här ifrågavarande område icke 
kunna lämnas detaljerade föreskrifter angående olika missförhållandens avhjäl
pande. Bedömande av visst missförhållande och förslag till lämpliga åtgärder för 
dess avhjälpande måste därför i viss mån bliva beroende av subjektiv uppfattning. 
Det är därför av synnerlig betydelse, att tillsynsverksamheten för åstadkommande 
av enhetlighet ledes av en enda chefsmyndighet, som har så intim kontakt som 
möjligt med de olika tillsynsorganen. 

Socialstyrelsen har i det föregående uttalat önskvärdheten av en mera effektiv 
kontroll över de yrkeshygieniska förhållandena. Förverkligandet av bostadssociaia 
utredningens förslag skulle emellertid enligt styrelsens uppfattning leda till en 
försämring i stället för en förbättring av nu förefintliga organisation för befräm
jande av arbetshygienen. Bland lämpliga åtgärder till ernående av ökad effektivitet 
rekommenderar styrelsen en vidgad samverkan mellan tjänsteläkarna och yrkesin
spektionens befattningshavare, ehuru enligt andra linjer än som föreslagits av bo
stadssociala utredningen. Dessutom förordar styrelsen i enlighet med tidigare fram
lagt förslag, att åtminstone en yrkeshygieniskt utbildad läkare helt anställes hos 
styrelsen. 

Såväl från socialstyrelsens sida som från andra håll ha vid flera tillfällen utta
lats önskemål om att yrkesinspektionen över huvud taget måtte beredas möjlighet 
att mera effektivt verka till bekämpande av yrkesfarorna. Då landet äger en för 
detta ändamål specialutbildad kår, synes det naturligast och för det åsyftade ända
målet lämpligast, att denna kår i erforderlig grad förstärkes. Behovet härav har 
styrelsen framhållit i sitt den 17 december 1931 till Kungl. Maj :t avgivna utlåtande 
rörande effektivisering av yrkesinspektionens verksamhet. 
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Lag om förenings- och förhandlingsrätt. 
Socialstyrelsens utlåtande. 

Genom remiss den 27 november 1935 anmodades socialstyrelsen att inkom
ma med yttrande över det betänkande med förslag till lag om förenings- och 
förhandlingsrätt, som den 20 i samma månad avgivits av inom socialdeparte
mentet tillkallade sakkunniga. Med anledning härav anförde styrelsen den 13 
januari 1936 följande. 

Den reglering genom lagstiftning eller kollektivavtal av förhållandet mellan ar
betsgivare och arbetstagare, som hittills förekommit här i landet, har, såsom natur
ligt varit, väsentligen avsett berörda förhållande i den mån arbetstagarsidan ut
gjorts av kroppsarbetarnas och med dem socialt likställda arbetstagares stora mas
sor. De högre och arbetsgivarna mera närstående arbetstagarna, i det följande en
ligt numera rätt allmänt språkbruk benämnda »anställda», ha genom sin relativa 
fåtalighet och sin förspriddhet på olika arbetsställen och i olika anställningsfor
mer på det hela taget fått stå tillbaka, när det gällt lagstiftningens stöd, och ha ej 
heller förmått att med någon större kraft på organisationsvägen hävda sina intres
sen. De av ovannämnda sakkunniga avgivna förslagen till lagar om arbetsavtal 
samt om förenings- och förhandlingsrätt torde också kunna hälsas med tillfreds
ställelse såsom syftande till att i avsevärd mån fylla antydda brist på reglering 
av förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. 

Att nu berörda lagförslag i mycket äro att anse som en skyddslagstiftning till 
förmån för de anställda torde framgå av det redan anförda. Påpekas må vidare, 
att ifrågavarande arbetstagare och kanske synnerligast de, som befinna sig å de 
lägre stadierna, i många fall intaga en särdeles ömtålig och vansklig mellanställ
ning. För de anställda är det också ofta ej blott på grund av bristande styrka utan 
även med hänsyn till hela deras inställning till företagen och förhoppningar om 
befordran eller självständig verksamhet ofta mer eller mindre omöjligt att använda 
arbetarnas fackliga stridsmetoder. 

Det remitterade lagförslagets nu framhållna karaktär av skyddslagstiftning bör 
hållas i minnet, när man går att granska förslagets olika stadganden. Detta förhål
lande förklarar eller motiverar en del bestämmelser, som eljest kunna förefalla 
opåkallade eller mindre väl grundade. — Att den föreslagna lagen är avsedd att 
gälla jämväl för arbetstagare utom de anställdas led rubbar ej dess skyddskaraktär. 
För de stora, väl organiserade arbetargrupperna skulle den visserligen i regel 
sakna betydelse, men för en del speciella, mindre grupper av arbetare komme den 
väl att spela samma roll som för de anställda. 

En överblick över lagförslagets bestämmelser giver vid handen, att dessas väsent
liga ändamål är att tillförsäkra de anställda tillgång till verksam förhandling med 
resp. arbetsgivare. Till åvägabringande av förutsättningar härför upptagas i för
slaget först några primära normer rörande föreningsrätten, vilka, frånsett möjli
gen denna rätts så att säga negativa sida, redan torde vara allmänt godtagna även 
beträffande de anställda. Vidare meddelas i samma syfte vissa allmängiltiga be
stämmelser rörande förhandlingsrätten, vilka, om än icke överallt erkända i fråga 
om de anställda, likväl i huvuddrag torde få anses fastslagna genom de bestämmel
ser i lagen om medling i arbetstvister, som bemyndiga förlikningsman att kalla 
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parterna till förhandling och ålägga dessa att efterkomma förlikningsmannens kal
lelse. De egentliga nya och betydelsefulla bestämmelserna rörande förhandlings
rätten återfinnas i lagförslagets 4:de kapitel, »om förhandlingsrättens utövande i 
visst fall». 

Med de i detta kapitel meddelade bestämmelserna ha de sakkunniga velat åstad
komma en särskild, för de anställda avpassad förhandlingsordning — detta ord 
här och i det följande taget såsom avseende hela det i 4:de kapitlet omtalade syste
met. Med hänsyn till de anställdas förut berörda svaghet i numeriskt och orga
nisatoriskt avseende och deras till följd härav bristande förmåga att medelst strids
åtgärder tillvarataga sina intressen har den föreslagna förhandlingsordningen ut
rustats med vissa tvångsmedel, avsedda att såvitt möjligt garantera ett resultat av 
förhandlingen. Å andra eidan medför förhandlingsordningens anlitande en viss 
fredsförpliktelse, som i betraktande av de anställdas bristande stridsförmåga och 
deras förut berörda inställning till företagsverksamheten icke lär kunna anses 
oskäligt krävande. 

Enligt styrelsens förmenande torde berörda förhandlingeordning kunna anses 
som ett beaktansvärt försök att lösa den svåra frågan om beredande åt de anställda 
av skälig medbestämmanderätt i fråga om löne- och övriga arbetsvillkor. Emeller
tid giver ifrågavarande anordning i flera avseenden anledning till allvarliga erin
ringar. Bland dessa, som vid granskningen av lagförslagets särskilda bestämmelser 
mer ingående behandlas, ligger måhända närmast till hands den anmärkningen, att 
förhandlingsordningen innebär ett uppseendeväckande avsteg från den hittills i 
svenskt rättsväsen åtminstone formellt i regel iakttagna pariteten mellan arbets-
givar- och arbetarparterna. Riktigheten av denna anmärkning kan icke bestridas, 
men torde betydelsen av densamma förminskas, när man besinnar den föreslagna 
lagens förut påpekade karaktär av en skyddslag för de anställda. En annan erin
ran föranledes av den opartiska ordförandens med varandra svårförenliga upp
gifter såsom både förlikningsman och i betydande mån även faktisk skiljedomare. 
Den från samhällets synpunkt värdefulla fredsförpliktelsen — som ju även skulle 
gälla för arbetsgivarparten — är ej heller så mycket att förlita sig på, framför allt 
av det skälet att parterna efter en misslyckad förhandlingsprocedur äro oförhind
rade att tillgripa stridsåtgärder. Förhandlingarnas offentliggörande, vilken åtgärd 
upptages såsom det yttersta påtryckningsmedlet, måste anses vara av mycket tvi
velaktigt värde. Slutligen kan styrelsen i detta sammanhang icke underlåta påpeka, 
att den föreslagna förhandlingsordningens tillämpning skulle i många fall på sty
relsen ställa eynnerligen svåruppfyllda krav. 

Ehuru styrelsen sålunda anser de sakkunnigas förslag till en särskild för
handlingsordning giva anledning till åtskilliga betydelsefulla erinringar, vill 
styrelsen icke avstyrka, att försök göres med en förhandlingsanordning av un
gefär den föreslagna typen, beträffande vilken dock, såsom i det följande skall 
närmare utvecklas, vissa ändringar torde kunna ifrågasättas. 

Styrelsen övergår nu till granskning av lagförslagets särskilda bestämmelser. 

1 §• 
Det synes onödigt att bestämma lagens tillämpningsområde såväl positivt som 

negativt. Paragrafens senare mening torde emellertid få anses ej blott överflödig 
utan även ej fullt förenlig med den förra, enär densamma, utan att framträda så
som ett undantag, synes medgiva lagens tillämpning å en del arbetstagare, som 
sysselsättas för statens räkning utan att vara anställda på det särskilda sätt i para
grafen angives. Beträffande kommunernas arbetstagare är denna divergens uppen
bar. I fråga om sistnämnda arbetstagare, som synas böra inbegripas under lagen, 
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tillåter sig styrelsen i övrigt hänvisa till vad styrelsen rörande dem anfört i sitt 
yttoande över sakkunnigas förslag till lag om arbetsavtal. 

2 §. 
Den företrädesrätt, som i denna paragraf gives åt kollektivavtalens bestämmel

ser, torde kunna anses skälig och lämplig i vad angår lagens stadganden rörande 
förhandlingsrätten. Beträffande åter föreningsrätten ställer det sig annorlunda. 
Lagförslagets bestämmelser angående denna rätt måste nämligen tillerkännas sådan 
grundläggande betydelse för det demokratiska samhällslivet, att möjlighet till deras 
undertryckande genom ett kollektivavtal — som ju kan tillkomma under föga auk
toritativa förhållanden — icke gärna kan godtagas. Ett undantag beträffande för
eningsrätten torde sålunda enligt styrelsens mening vara påkallat. 

4 §. 

Såsom förut berörts, torde rätten att tillhöra förening, varom här är fråga, nu
mera även för de anställda i stort sett vara allmänt erkänd. Ett uttryckligt lag
fästande av denna rätt måste emellertid anses lämpligt. Beträffande åter rätten 
att icke tillhöra sådan förening torde uppfattningen icke vara fullt så enhällig. 
Exempel härpå lämnar behandlingen i förevarande avseende av den s. k. tretton-
mannakommissionens betänkande med förslag till lag angående vissa ekonomiska 
stridsåtgärder. Enligt styrelsens mening måste det emellertid med hänsyn till den 
individuella frihetens ovärderliga betydelse anses välmotiverat att bereda även för
eningsrättens så att säga negativa sida lagens skydd. 

Bestämmelserna i förevarande 2:dra kapitel, om föreningsrätten, motsvara, ehuru 
betydelsefulla, givetvis ej den mer fullständiga reglering av föreningsrätten, som 
styrelsen vid upprepade tillfällen påyrkat och fortfarande anser påkallad såsom 
grundläggande i flera avseenden för rättsregler på det socialpolitiska området. Det 
här använda uttrycket »föreningsrätten» synes även i viss mån missvisande och 
torde knappast kunna anses som lämplig beteckning å rätten att icke tillhöra för
ening. Med hänsyn härtill synes det kunna ifrågasättas att utbyta detsamma mot 
ordet »föreningsfrihet». 

Frågorna om förmans- och organisationsklausul skola upptagas till behandling 
under nästföljande paragraf. 

5 §. 
Den i et. 2 angivna definitionen å kränkning av föreningsrätten synes alltför 

vid och obestämd. Till förekommande av trakasserier med stöd av densamma 
skulle det möjligen vara lämpligt att begränsa ifrågavarande begrepp till åtgärder 
av en viss intensitet, exempelvis till sådana, som objektivt bedömda kunna anses 
innebära ett möjligen verksamt tvång i fråga om inträde i eller utträde ur för
ening eller förföljelse i fråga om verksamhet för förening eller för åstadkomman
de av förening. Ifrågasättas kan också, om ej ordet »stridsåtgärd» lämpligen kun
de ersättas med »åtgärd». 

Stadgandet i st. 3, om ogiltighet av rättshandlingar och bestämmelser, som krän
ka föreningsrätten, synes med den tolkning, sakkunniga givit däråt i motiveringen, 
kunna leda till betänklig osäkerhet i förhållandet mellan arbetsgivare och arbets
tagare samt jämväl äventyra tredje mans rätt. Enligt nämnda tolkning skulle 
sålunda en arbetstagare, som blivit avskedad och kanske avflyttat från platsen, men 
sedermera, t. ex. genom ett påpekande från kamraters sida, kommit till den upp
fattningen, att hans avskedande inneburit kränkning av föreningsrätten, kunna 
helt enkelt åter infinna sig på arbetsstället och fortsätta sitt arbete — oavsett om 
han blivit ersatt med annan arbetstagare, som måhända även fått övertaga hans 
bostad. Tydligtvis skulle en dylik tillämpning av ifrågavarande lagrum ofta kun-
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na visa sig praktiskt ogenomförbar. Uppfattningen hos den ena av parterna i ett 
arbetsförhållande, att han från den andra partens sida utsattes för föreningsrätts-
kränkning, torde ej heller i och för sig annat än möjligen undantagsvis få anses 
berättiga den förra parten att avvika från de regler, som eljest gälla för honom 
beträffande arbetsförhållandet. Han kan givetvis protestera mot kränkningen och 
påyrka dess undanröjande men han kan ej anses äga att själv taga sig rätt. Till-
lämpningen av en annan uppfattning skulle desorganisera driftsförhållandena. I 
regel torde för övrigt den eventuella skadeståndsplikten kunna anses verka tillräck
ligt återhållande resp. kompenserande. 

Med hänsyn till det här anförda torde det kunna ifrågasättas, om ej et. 3 lämp
ligen kunde uteslutas. 

En följd av antagande av styrelsens förslag att från tillämpning av 2 §, om kol
lektivavtals företrädesrätt, undantaga lagens bestämmelser rörande föreningsrät
ten, skulle bland annat bliva, att arbetsgivarna ej längre kunde upprätthålla den 
s. k. förmansklausulen, d. v. s. förbud för arbetsledare att tillhöra samma fackliga 
organisation som honom underlydande arbetstagare. Då denna anordning, som 
rätt allmänt godtagits, måste anses ha starka skäl för sig, har det synts styrelsen 
påkallat att bereda möjlighet till dess fortsatta tillämpning. Ett lämpligt sätt här
för skulle enligt styrelsens förmenande vara att såsom en undantagsbestämmelse i 
förevarande paragraf förklara, att såsom kränkning av föreningsrätten icke skall 
anses, i fall arbetsgivare fordrar eller i avtal intages bestämmelse om, att arbets
ledare ej må tillhöra samma förening — tagen i här ifrågavarande bemärkelse — 
som honom underlydande arbetstagare. 

Ett annat undantag från föreningsrätten, varav behovet i detta sammanhang 
synes böra beaktas, avser det förhållande, som tillskapas genom e. k. organisa
tionsklausul i kollektivavtalen. Med den betydelsefulla principen om den indivi
duella friheten måste givetvis bäst överensstämma att icke erkänna lovligheten av 
något organisationstvång, d. v. s. det tillstånd i förevarande avseende, som skulle 
inträda genom lagens tillämpning med iakttagande av det ovan omnämnda, av sty
relsen föreslagna undantaget från stadgandet i 2 §. Med hänsyn till den icke 
alldeles obetydliga förekomsten av dylikt tvång är styrelsen emellertid tvek
sam, huruvida ett upphävande därav nu skulle låta sig genomföra utan betydande 
praktiska olägenheter. Välbetänkt vore sannolikt också att ej vidtaga en sådan 
åtgärd utan närmare utredning. Godtages denna uppfattning och uppskjutes ej 
lagförslagets framläggande för riksdagen i avvaktan på berörda utrednings resul
tat, torde jämväl beträffande organisationsklausul i förevarande paragraf böra 
förklaras, att upptagande av sådan klausul i kollektivavtal icke skall anses såsom 
kränkning av föreningsrätten. 

6 1. 
Med denna paragraf komma de sakkunniga in på området för sin huvuduppgift 

i förevarande sammanhang, nämligen förhandlingsrättens reglering. Visserligen 
är denna rätt sedan länge tillämpad i fråga om den stora massan av arbetstagare, 
men för de anställda lär densamma, såsom förut berörts, ännu på en del håll ej 
vunnit erkännande. Med hänsyn härtill och då de från de anställdas sida sedan 
åtskilliga år framförda kraven på förhandlingsrätt måste anses välmotiverade, tor
de ett uttryckligt erkännande i lag av denna rätt få anses välgrundat. 

Orden »samt därav föranledda avtal» i st. 1 synas böra utgå. Oavsett att nämn
da uttryck från språklig synpunkt torde kunna giva anledning till erinran, måste 
detsamma anses innebära en ej blott onödig men även oriktig bestämning. För
handling av här åsyftad natur behöver nämligen icke nödvändigtvis gå ut på åväga
bringandet av ett avtal utan kan inskränka sig till uppnående av enighet i något 
visst avseende, t. ex. i fråga om tolkningen av viss avtalsbestämmelse eller till
rättaläggande av något förhållande, som givit anledning till klagomål. Mot av-
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fattningen av detta stycke synes även kunna anmärkas, att densamma möjligen 
kan ingiva den föreställningen, att förhandlingen skall ha till syfte att åstadkom
ma enighet rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i dess helhet. 

7 §. 

De här meddelade, detaljerade bestämmelserna rörande förhandlingsproceduren 
kunna förefalla något överflödiga och kanske stundom ej i alla avseenden fullt 
lämpliga. Dessa bestämmelser äro emellertid, då deras åsidosättande ej kan leda 
till annan påföljd än den i 11 § 1 st. angivna, endast att anse såsom välmenan
de råd. 

8 §. 

Till förekommande av alltför vittgående krav på ledighet för deltagande i för
handling borde möjligen arbetsgivarens skyldighet att bevilja ledighet för sådant 
ändamål på något sätt begränsas, t. ex. genom infogande av orden »i mån så kan 
anses nödigt» e. d. 

9 och 10 §§. 
Såsom förut framhållits, anser styrelsen goda skäl tala för, att en särskild för

handlingsordning försöksvis tillskapas till förmån för de anställda. För denna 
förhandlingsordning, som även skulle kunna anlitas av andra arbetstagare, synes 
det förslag i ämnet, som framlägges i lagförslagets 4: de kapitel, ehuru i flera av
seenden givande anledning till allvarliga erinringar, i väsentliga drag kunna tjäna 
till förebild. 

Med den i 10 § 1 st. meddelade bestämmelsen om tiden för inträde av anmäl
nings rättsverkningar säga sig de sakkunniga ha åsyftat att förebygga missbruk 
från arbetstagarnas sida — dessa skulle eljest kunna påkalla förhandling vid för 
dem särskilt lämpliga tidpunkter. Styrelsen är något tveksam, om detta resone
mang är bärande. Den i förevarande kapitel föreslagna förhandlingsordningen kan 
nämligen icke gärna anses vara av sådan beskaffenhet, att dess anlitande, även under 
särskilt gynnsamma omständigheter för den initiativtagande parten, behöver befa
ras giva upphov åt oskäliga fördelar för denna part. Det kan också vara skäl tän
ka på, att arbetstagare under särskilt ogynnsamma förhållanden kunna ha särskilt 
starkt behov av denna förhandlingsordning. Får t. ex. en liten grupp anställda 
kännedom om, att deras arbetsgivare är betänkt på att sänka lönerna, måste det 
väl, åtminstone om man, såsom styrelsen, betraktar den föreslagna lagen som ett 
slags skyddslagstiftning för de anställda, få anses berättigat, att denna grupp utan 
dröjsmål kan få tillgodogöra sig de tryggare förhandlingsvillkor lagen i detta 
kapitel vill bereda. 

En av de principiellt mest betydelsefulla erinringarna mot ifrågavarande för
handlingsordning torde, såsom redan förut berörts, kunna riktas mot den bristan
de pariteten mellan arbetsgivare och arbetstagare. I någon mån skulle denna erin
ran möjligen kunna avtrubbas genom en föreskrift, att anmälningen även skall 
meddela upplysning om, beträffande vilka arbetsgivare eller arbetsgivarorganisatio
ner — i 10 § 2 st. omnämnas anmärkningsvärt nog endast arbetsgivare — den 
anmälande föreningen påkallar förhandlingsordningens tillämpning. Socialstyrel
sen skulle därefter, om anmälningen behörigen fullgjorts, rörande densamma på 
lämpligt sätt underrätta de uppgivna arbetsgivarna eller arbetsgivarorganisatio
nerna. Genom en sådan anordning skulle arbetsgivarsidan åtminstone i regel få 
reda på, huru deras arbetstagare ställa sig i förevarande avseende, samt kunna vid
taga med hänsyn därtill lämpliga åtgärder. Givetvis komme det sedermera att stå 
resp. arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer fritt att inkomma till socialsty
relsen med de upplysningar eller anmärkningar, vartill de kunnat finna anmäl
ningen giva anledning. — Den anmälande arbetstagarföreningen skulle emellertid 



219 LAG OM FÖRENINGS- OCH FÖRHANDLINGSRÄTT 

ej vara förpliktad att i anmälningen lämna någon fullständig förteckning à arbets
givare eller arbetsgivarorganisationer, som anmälningen kunde angå — sådan full
ständighet skulle tydligen i en del fall vara omöjlig att ernå — och bristande full
ständighet skulle ej fri taga arbetsgivare från de dem eljest till följd av anmäl
ningen åliggande förpliktelser. 

Beträffande formuleringen av 10 § 1 st. kan anmärkas, att satsen »skola bestäm
melserna i detta kapitel äga tillämpning från och med» etc. icke är fullt riktig, då 
ju varken bestämmelserna i 9 eller 19 § gärna kunna komma till tillämpning fr. o. m. 
den fjärde kalendermånaden efter anmälningen. Genom 10 § 2 st. utsträckes hela 
kapitlets tillämpning att i vissa fall gälla jämväl för arbetsgivarna, vilket givet
vis är ännu mindre riktigt. 

11 §. 
Tillämpningen av denna paragraf kommer, såsom förut påpekats, att ställa be

tungande och svårlösta krav på socialstyrelsen. Mångårig erfarenhet har nämligen 
visat, att medlare i arbetstvister måste vara utrustade med särskild personlig kom
petens, vilken tyvärr är ganska sällsynt, om de skola kunna förväntas med fram
gång utöva sitt uppdrag. Med hänsyn till det på visst sätt kvalificerade medlings
förfarande, varom här är fråga, förefaller det också, som om fordringarna på de 
opartiska ordförande, som styrelsen enligt lagförslaget skulle utse, måste ställas 
särskilt högt. 

Ett noggrant beaktande av de olika omständigheter, som enligt paragrafens andra 
stycke berättiga styrelsen att vägra utse opartisk ordförande, skulle tydligtvis i 
åtskilliga fall även vara förenat med avsevärda svårigheter. Sålunda ekulle sty
relsen ej sällan sakna möjlighet att med någon avsevärd grad av säkerhet bedöma, 
om sökanden förut fullgjort vad som kan anses ankomma på honom för frågans 
lösning. Huruvida den sökande föreningen omfattar minst hälften av de av frå
gan berörda arbetstagarna torde styrelsen likaledes i en del fall knappast kunna 
utröna. Såsom lämpligt är, har dock styrelsen icke någon egentlig skyldighet att 
beakta de i 1)—5) angivna förhållandena. 

Ifrågasättas kan, om ej socialstyrelsen även torde vara berättigad att vägra utse 
opartisk ordförande i det fall, förhandlingsfrågan endast rör en eller annan ar
betstagare och icke är av principiell innebörd. Det måste nämligen anses oskäligt, 
att socialstyrelsen skulle vara pliktig sätta i gång ifrågavarande ganska kostsam
ma procedur för behandling av vilken obetydlig tvistefråga som helst. 

12—14 §§. 
De i 12 och 14 §§ meddelade bestämmelserna utgöra tillsammans den egentliga, 

nya förhandlingsordningen. Bortsett från 14 § 2 st. överensstämmer den emeller
tid väsentligen med den procedur, som tillämpas av statens förlikningsmän. Olik
heterna bestå huvudsakligen däri, att parternas skyldighet till medverkan i för
handlingen i 12 § 1 st. uttryckligen angivits genom åläggandet för dem att på an-
maning av ordföranden framlägga motiverat förslag till förhandlingsfrågans lös
ning samt att ordföranden enligt 14 § 1 st. kan föreslå sig själv till skiljedomare. 
En skärpning av parternas skyldighet till medverkan innebär 13 §, som möjliggör 
användande av vites föreläggande för framtvingande av inställelse eller annan, mer 
effektiv medverkan av part. — Anmärkas må för övrigt angående sist berörda 
paragraf, att det synes något omotiverat att för vites föreläggande och väl även 
för dess utdömande behöva anlita arbetsdomstolen, då beslut i nämnda avseenden 
väl torde kunna meddelas av underrätt i orten eller av vederbörande länsstyrelse. 

Bemyndigandet i 14 § 1 st. för ordföranden att föreslå sig själv till skilje
domare samt bestämmelserna i samma paragrafs andra stycke avvika däremot tyd
ligt från reglerna för förlikningsmannaförfarandet och giva åt den senare delen 
av här åsyftade procedur i mycket karaktären av skiljedomsförfarande. Från att 
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under den tidigare delen, av förhandlingen på medlares vanliga vis söka få till 
stånd en kompromiss enligt linjerna för det minsta motståndet, kommer enligt 
lagförslaget den opartiska ordföranden att eventuellt under förhandlingens senare 
del få bemöda sig utfinna den objektivt riktiga, rättvisa lösningen av förhand
lingsfrågan. Uppenbarligen måste denna, den opartiska ordförandens så att säga 
dubbla roll vara ägnad att i avsevärd mån försvåra hans ändock nog så vanskliga 
ställning samt sannolikt också mer eller mindre misskreditera hela det föreslagna 
förhandlingsförfarandet. 

Anmärkas må för övrigt beträffande 14 § 2 st., att tillämpningen av åläggandet 
för ordföranden att på begäran av endera parten avgiva förslag till förhandlings
frågans lösning synes kunna giva upphov åt den föreställningen, att ordföranden 
går den begärande partens ärenden, d. v. s. gör sig skyldig till partiskhet. Vid
kommande det föreslagna yttersta påtryckningsmedlet, offentliggörande av en redo
görelse för förhandlingen samt ordförandens förslag till förhandlingsfrågans lös
ning, kan styrelsen, såsom förut berörts, icke biträda de sakkunnigas mening. De 
olika pressorganen skulle, åtminstone om förhandlingsfrågan vore av någon prin
cipiell betydelse, i regel dela upp sig efter politisk inriktning, och efter en press
fejd skulle det möta ännu större svårigheter för parterna att enas. 

17 §. 
De sakkunniga ha givit uttryck åt den meningen, att kostnaderna för opartisk 

ordförande eller sådan kommission, som omnämnes i 16 §, böra bestridas av stats
verket. Med hänsyn till önskvärdheten att motverka anlitande av den föreslagna, 
särskilda förhandlingsordningen i bagatellfrågor ävensom att påskynda förhand
lingens gång synes det emellertid vara skäl att överväga, om ej någon del av nämn
da kostnader lämpligen borde baras av parterna. 

18 §. 
Med hänsyn till bestämmelserna om fredsförpliktelsens upphörande synes man 

ha anledning fråga sig, om icke nämnda förpliktelse, som ju skall bära upp det 
föreslagna, kostsamma samt i vissa avseenden onekligen något betänkliga förhand
lingssystemet, borde utvecklas till större effektivitet. Med lagförslagets regler 
för förhandlingen möta inga avsevärda svårigheter för en stridslysten part att ge
nomgå förhandlingsproceduren på sådant sätt, att den snart är undanstökad och 
parten får fria händer att vidtaga stridsåtgärder. 

Av vad förut anförts torde framgå, att styrelsen icke anser den av de sakkun
niga föreslagna förhandlingsordningen kunna godtagas i oförändrat skick. De 
svåraste hindren därför utgöra enligt styrelsens förmenande den opartiska ord
förandens dubbla, med varandra svårförenliga uppgifter såsom förlikningsman och 
i viss mån även skiljedomare samt fredsförpliktelsens otillfredsställande effekti
vitet. 

En utväg att undanröja erinringen mot den opartiska ordförandens dubbelställ
ning vore givetvis att låta honom, i fall enighet ej kan ernås, avsluta förhand
lingen med att enligt 14 § 1 st. uppmana parterna att hänskjuta förhandlingsfrå
gan till skiljedom — dock utan att föreslå sig själv till skiljedomare. Beträffan
de denna utväg, som tydligtvis är principiellt oantastlig, kan emellertid anmärkas, 
att den skulle i avsevärd mån förringa det tvång till uppgörelse, som de sakkun
niga otvivelaktigt åsyftat med sin förhandlingsordning. 

Såsom en annan utväg for undanröjande av samma erinran skulle möjligen 
kunna ifrågasättas att gå i motsatt riktning och fullfölja de sakkunnigas tydliga 
avsikt att, där medling icke lyckats, tillgripa skiljedom. Erfarenheter från olika 
håll ha visserligen visat, att anställningsvillkors reglering genom påtvungén skil
jedom har sina nackdelar, men i undantagsfall och såsom ett yttersta fredsmedel sy
nes dock sådan skiljedom kunna ifrågakomma. Godtages denna utväg, skulle, sedan 
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den opartiska ordföranden avslutat förhandlingen på sätt i nästföregående stycke 
angivits, förhandlingsfrågan hänskjutas t i l l skiljedom, även om blott den ena par
ten önskade det. Lämpligt vore måhända då, at t för ekiljedomsförfarandet fun
nes t i l lgång till en särskild skiljenämnd, om vars kompetens och opartiskhet ingen 
tvekan kunde råda. Möjligen kunde det även ifrågasättas, at t socialstyrelsen skulle 
tillsätta en dylik nämnd för varje särskilt fall, och kunde måhända stundom den 
opartiska ordförande, som lett förhandlingen och sålunda är väl insatt i frågan, 
lämpligen insättas i nämnden. 

Skulle lagstiftaren stanna för den förra av de två härovan angivna utvägarna, 
är det möjligt, a t t han icke kunde undgå at t godtaga den i 18 § till uttryck kom
na uppfattningen, att fredsförpliktelsen beträffande förhandlingsfrågan upphör, 
när förhandlingen måst avslutas utan resultat. E n annan anordning skulle näm
ligen lämna parterna — i regel mest kännbart för init iativtagaren till förhand
lingen — utan möjlighet a t t få t i l l stånd en lösning av frågan. 

Väljes åter den senare utvägen, med rä t t för vardera parten at t åvägabringa 
skiljedom, eynes något skäligt behov av möjlighet at t t i l lgripa stridsåtgärd icke 
behöva förekomma, u tan torde fredsförpliktelsen kunna fortvara under den tid, 
som angives i 10 §. Skulle, efter det förhandlingen inför den opartiska ordföran
den avbrutits, ingendera parten påkalla skiljedom, torde detta väl få anses betyda, 
at t parterna äro ense om at t avstå från förhandlingsfrågans lösning. 

De sakkunniga synas, åtminstone av lagtexten at t döma, icke ha beaktat, att 
arbetsgivare och arbetstagare kunna undandraga sig fredsförpliktelsens iakttagan
de genom att, om de tillhöra en förening, som är part , antingen upplösa förenin
gen eller ut t räda ur densamma. Till motverkande härav skulle möjligen, i viss 
överensstämmelse med 2 § senare punkten i lagen om kollektivavtal, kunna stad
gas, a t t arbetsgivare eller arbetstagare, som ti l lhört förening, då denna enligt 18 § 
var underkastad fredsförpliktelse, skall iakttaga sådan förpliktelse under den tid
rymd, som gällde för föreningen, då han senast tillhörde densamma. 

Internationella arbetsorganisationen. 
Arbetsordningen för arbetskonferensens tjugonde sammanträde. 

Internationella arbetskonferensens tjugonde sammanträde tar sin början den 4 
juni 1936. Den för sammanträdet fastställda dagordningen upptager följande 
ärenden : 

1. Sättet for rekryteringen av arbetskraft under vissa förhållanden, med sär
skilt avseende på kolonialländer. 

2. Frågan om arbetarnas semester. 
3. Förkortning av arbetstiden vid allmänna arbeten, igångsatta eller understöd

da av resp. stater. 
4. Förkortning av arbetstiden vid byggnads- och anläggningsverksamhet. 
5. Förkortning av arbetstiden vid järn- och stålverk. 
6. Förkor tning av arbetstiden vid kolgruvor. 
7. Förkortning av arbetstiden i textilindustrien. 
8. Arbetarskydd inom byggnadsindustrien vid hissanordningar och byggnads

ställningar. 
Ärendena 3—7 tillhöra samtliga frågan om 40 timmars arbetsvecka, beträffande 

vilken vid det föregående sammanträdet,1 som ägde rum sommaren 1035, ett för-

1 Soc. Medd. arg. 1936, sid. 134 ff. 
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slag ti l l en allmän principkonvention antogs, jämte e t t förslag ti l l specialkonven
tion för buteljglasindustrien. Frågorna om specialkonventioner för de industrier, 
som nämnas under punkterna 3—6, föreligga nu t i l l slutligt avgörande efter att 
vid föregående sammanträde ha vari t föremal för en första behandling. Beträf
fande text i l industr ien (punkt 7) åter, föreligger frågan om specialkonvention i 
sådant skick, a t t konferensen vid nästkommande sammanträde äger möjlighet 
a t t antingen omedelbart fatta ett avgörande beslut eller låta ärendet undergå 
förberedande behandling i enlighet med den vedertagna s. k. dubbla diskussions
proceduren. 

Frågorna 1 och 2, som första gången diskuterades 1935, föreligga ti l l slutligt 
avgörande, varemot frågan 8 nu upptages ti l l en första behandling. 

Utöver denna officiella föredragningslista får konferensen at t behandla dels ar-
betsbyråns rapporter angående kollektivavtal, arbetsförmedling för arbetare, som 
flytta från et t land till et t annat, samt konsumtionen av opium bland arbetare; 
dels en 10-årsberättelse om t i l lämpningen av 1925 års konvention angående lika
behandling av in- och utländska arbetare vid ersät tning för skada genom olycksfall, 
ävensom årsrapporter från resp. länders regeringar i fråga om åtgärder, som vid
tagi ts för t i l lämpning av beslutade konventioner; dels slutligen, som vanligt, inter
nationella arbetsbyråns direktörs årliga rapport . 

Kortare meddelanden. 
— Arbetsmarknad och arbetslöshet — 

Statens arbetslöshetskommissions verksamhet under januari 1936. Antalet till kommis
sionen rapporterade hjälpsökande arbetslösa uppgick vid Blutet av januari till 61400. Sedan 
motsvarande månad föregående år har antalet hjälpsökande varit följande: 

Vid slutet av februari månad 1936 uppgick antalet hjälpsökande arbetslösa enligt föreliggande 
preliminära uppgifter till omkring 58 000. Under februari har sålunda antalet hjälpsökande ned
gått med c:a 5'5 %. 

Yrkesfördelningen och ökningen (resp. minskningen) under januari 1936 framgå av nedan
stående sammandrag: 
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Ur geografisk synpunkt fördelade sig de rapporterade hjälpsökande arbetslösa Bamt antalet hjälpta 
pä följande sätt: 

Fördelningen pft olika bjälpatgftrder beträffande de arbetslösa, som nnder månaden i en eller 
annan form erhållit hjälp av stat eller kommun, framgår av följande tablå: 

Statens brut toutgi f ter för arbetslöshetens bekämpande nppgingo under januari till 3-5 mil
joner kronor. 

1 Antalet vid de statliga reservarbetena sysselsatta är enligt arbetsplatsernas styrkebesked 11997. 
Häri ingär ett antal specialarbetare, vilka icke av vederbörande lokala arbetslöshetsorgan hän
visats till statligt reservarbete. 
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Arbetslösheten inom arbetarorganisationerna 
den 31 januari 1936. 

Antalet arhetslöshctsveclcor (d. v. s. på grund av arbetslöshet fristämplade 
veckor) har under januari månad uppgivits till inalles 446 238, vilket i genom
snitt motsvarar 4-8 veckor per varje å månadens sista dag arbetslös medlem. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling under februari 1936. 

Översikt av verksamheten vid de särskilda anstalterna. 

Översikt av verksamheten för huvudgrupper av arbete. 

Utöver här redovisade tillsatta platser ha 3 462 personer under månaden 
erhållit hänvisning till reservarbete och arbetsläger. 

I samverkan mellan olika kontor och ombud tillsattes under månaden 351 
platser, varav 269 manliga och 82 kvinnliga. Av dessa interlokala förmed
lingar gällde 163 platser samverkan mellan arbetsförmedlingar inom olika län. 

14—355172. Soc. Medd. 1936. 
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Arbetsmarknad och arbetslöshet i utlandet. 
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Rapporter från yrkesinspektörerna angående mera beaktans-
värda olycksfall eller olyckstillbud. 

(1936:I.) 

Olycksfall vid golvöppningar, ställningar, gallerier o. d. 

1. Under arbete med insättande av trådnät i skafferifönster i ett 5-våningshus använ
des en s. k. stopplina med sit tbräde. Denna manövrerades av plåtslagarmästare D., var
vid han sat t på husets tak intill fotrännan. Fästet för stopplinan utgjordes av et t längs 
taknocken gående räcke av 7/a" rör (se fig. 1). Vid nedfirningen från fjärde till tredje 
våningen brast plötsligt nockräcket, varvid N., som satt på stopplinans sittbräde, störtade 
ned på gårdsplanen. Tack vare D:s placering kunde denne dock i någon mån med han

derna minska fallhastig
heten, så a t t den skada, 
arbetaren ådrog sig, in
skränkte sig till e t t 
benbrott. 

Av den efter olyckan 
verkställda undersöknin
gen framgick, a t t det 
c:a 25 år gamla nock
räcket icke fyllde nödi
ga säkerhetskrav. Så 
var t. ex. räcket skar
vat med rörmuff, men 
röret var knappast in
draget en gänga i muf
fen och intill denna ha
de avhållet placerats. 
Vidare voro bockarna, 

som uppburo räcket i 
stället för med genomgående skruv endast fastade med enkla spikar i takbjälkarna, vilka 
efter e t t lät t sidoslag på bockarna kunde dragas upp ur t räet . 

Av det anförda framgår det faromoment, som ligger just i bristfällig uppsättning av 
nockräcken. Hade dessa räcken vid husets byggnad utförts ordentligt eller undersökning 
vidtagits av den del av räcket, där avhållet skulle läggas, innan arbetet börjat, hade olyc
kan sannolikt icke inträffat. (I : 57) 

Olycksfall vid hissar, kranar och andra lyftanordningar. 

2. J . och en kamra t skulle medelst stubbrytarc förflytta sten upp pä en arbetsvagn. Ste
nen hade hissats upp, vareftei- vagnen körts under och stenen sänkts ned på vagnen. För 
a t t få fullt lass skulle de emellertid yt ter l igare lasta på en sten. Utan a t t s tubbrytaren 
eller vagnen flyttades, började arbetskamraten hissa upp en minst 150 kg tung sten, som 
låg i närheten av vagnens ena bakhjul. Stenen måste alltså släpas och styras för a t t kom
ma upp på vagnen. J . skulle med e t t spet t ombesörja styrningen. Han ställde sig därför 
mellan stenen och vagnens bakhjul. Sedan stenen släppt marken, pendlade den in mot 
vagnen, och J, fick ena benet krossat mellan stenen och bakhjulet å vagnen. 

Fig. 1. 
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Han avled fyra dagar efter olyckan av blodpropp. 
Olycksfallet utgör en allvarlig påminnelse om a t t s tubbrytare icke äro konstruerade för 

sneda spänntag, snedlyftning eller framsläpning. De skola sålunda placeras r ak t över det 
föremål, som skall lyftas. Skall sten eller dylikt bor t t ranspor teras med åkdon, t i l lämpas 
följande arbetsförfarande: 

1) Stenen lyftes r ä t t upp. 
2) Åkdonet backas under stenen. 
3) Stenen firas varsamt ned på åkdonet. 
4) Åkdonet köres undan, medan s tubbrytaren flyttas. 
För varje sten, som skall läggas på åkdonet, t i l lämpas samma förfarande. (H: 72) 

Olycksfall vid järnvägar, transportbanor o. d. 

3. Vid en cementfabrik finnes en t ranspor tanordning för ut las tning av cement dels i 
lös vikt och dels i säckar. Denna anordning består av e t t 8 mm tjockt och c:a 600 mm 
bre t t »gummi»-transportband, vilket till skydd mot väder och vind är inbyggt, se fig. 2. 

Bredvid transportbandet , vars bäran
de del går på 1 m höjd över inbygg
nadens golv, finnes en gångbana, efter 
vilken arbetarna kunna förflytta sig. 

Transportbandet uppbäres av bär
rullar, upplagrade på kullager. Un
gefär vid mitten av transportbandet 
finnes en »spännbalans», anordnad så 
som framgår av fig. 3. Transport
bandet böjes sålunda över brytrullen 
a, går över den med c:a 600 kg be
lastade rörl igt upphängda motvikts
rullen b samt böjes över rullen c till
baka i normalt läge. 

Särski l t nä r cement i lös vikt ut
lastas, beläggas bär- och bryt rul lar 

med e t t tun t lager av cement. Vid otjänlig väderlek t ränga regn och snö in i byggnaden, 
varvid cementen br inner fast på bär- och brytrul lar . De avlagringar, som härvid bildas, 
växa undan för undan, och till slut påverkas t ransportbandet så, a t t det drives snett 
och hugger mot gejdern till motviktsrullen, varigenom riskeras a t t t ransportbandet blir 

upprivet. För a t t undvika detta skall 
förmannen i god tid tillse, a t t rul larna 
bli renskrapade från de bildade cement-
avlagringarna. Detta arbete behöver 
emellertid endast utföras e t t fåtal gån
ger per år. 

Skiftesförmannen K. hade beordrats 
utföra det arbete, som bestod i a t t ren
skrapa de rullar, som ligga på under
sidan av transportbandet . Härför an
vändes en e:a 80 cm lång vinkelböjd 
jä rnskrapa , som med stöd av en trä
bock skulle hållas i önskat läge vid ren
göring av rul larna. 

Plötsl igt hördes ett par höga skrik, 
och samtidigt s tannade transportbandet , 
t rots a t t den drivande motorn fortfaran-Fig. 3. 

Fig. 2. 
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de gick. Strömmen till motorn slogs omedelbart ifrån. Det visade sig, a t t K. hade blivit 
indragen i ingreppet mellan transportbandet och brytrullen c. För a t t kunna få loss ho
nom måste t ransportbandet kapas. K., som blivit mycket svår t skadad, avled senare under 
dagen. 

Till förebyggande av vidare olycksfall på denna plats ha brytrul larna helt inbyggts. 
Dessutom ha följande anvisningar meddelats: 
Då rengöring av bryt ru l larna behöver företagas, ordnas på något av följande sä t t : 
1. Under det t ransportbandet är i rörelse: 
a) medelst fast anbringade skrapor, eller 
b) medelst vinkelböjd handskrapa. Härför upptages ett mindre hål i skyddet, varige

nom skyddets kanter samtidigt kunna t jäna som stöd vid skrapningen. 
2. Under det t raneportbandet är stil lastående: 

Pådrage t till remmeus drivmotor skall under detta arbete vara låst i frånslaget 
läge medelst hänglås, till vilket den, som utför arbetet, ensam har nyckel. Vid sådan 
rengöring kan skyddet vara helt borttaget. (III: c7) 

4. Under inspektionsfärd råkade banmästare N., som för färden använde sig av en velo-
eipeddressin, vid järnvägens plankorsning med en landsväg kollidera med en lastautomobil. 
Vid kollisionen kastades N. våldsamt till marken och skadades så svårt, a t t han så gott 
som omedelbart avled av krosskador i huvudet. 

Sikten vid olycksplatsen såväl från vägen mot järnvägen som från järnvägen mot vägen 
är dålig, varför såväl N. som lastbilföraren näppeligen kunnat iakt taga varandra. Vid 
korsningen finnas vägbommar, men voro dessa ej fällda för N : s färd, som ju ej heller 
hade tågkaraktär . Lastbilens hastighet synes ha var i t högst c:a 15 km/tim., och N:s fart 
torde högst hava uppgåt t till samma storlek. 

Regn och motvind torde för N. ha försvårat den i övrigt dåliga sikten och bidragit till, 
a t t han ej i tid iakttog faran. (III: 6g) 

Olycksfall vid maskiner och transmissioner. 

V a l s v e r k , g r o v s m e d j o r o. d. 

5. 1 en verkstads smedja var N. jämte en hjälpare sysselsatt med a t t å en 300 kg 
lufthammare smida bromsdragstänger för lokomotiv. En dragstång skulle klyvas i ena 
ändan, och N. använde därför e t t huggjärn, fig. 4. Huggändan hade yxliknande form, och 
handtagsändan var utsmidd till dimen
sionerna 21ji X 1 cm. 

N. höll huggjärnet — med en hand 
— medan hjälparen höll dragstången i 
läge. Vid ett slag av lufthammaren 
brast huggjärnet c:a 1 dm från hand
tagsänden, i vilken N. boll. Den så
lunda fria änden av verktyget föll 
ned mot golvet. När hammaren nästa gång full, slog den fria anden upp och träffade N. i 
magen. Han avled några dagar därefter av skadorna. 

I brottstället fanns en gammal bräcka på c:a G mm2. Då denna bräcka endast utgjorde 
c:a 2-4 % av tvärsni t tet , torde den icke nämnvär t ha minskat hållfastheten. 

Verkstaden kommer hädanefter a t t utglödga huggjärnens handtag för a t t få materialet 
segare. (VIII b: 14) 

S l i p m a s k i n e r , s l i p s t e n a r o. d. 

6. I en mindre smidesvcrkstad fanns en slipmaskin för två slipskivor. Maskinen bestod 
av en 30 mm axel lagrad i två kullager med en remskiva mellan lagren och en frihängande 

Fig. 4. 
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slipskiva utanför vardera lagret . Skivorna, vars dimensioner voro 356 X 38 mm, hade 
var i t i användning c:a en månad. De voro fasteatta mellan plana (ej ursvarvade) flänsar 
105 mm i diameter. Under flänsarna fanns läskpapper. Skivorna voro avsedda för en 
arbetshastighet av 1365 v/min. och avprovade med 2 455 v/min. Med slagtäljare uppmätt 
spinidelhastighet visade sig vara 1 480 à 1 490 v/min., således något för stor. Sprängskydd 
saknades. 

Då verkstadens ägare P . var sysselsatt med a t t slipa e t t mindre gjutjärnsstycke på den 
ena skivans periferi, sprang plötsligt skivan i stycken, av vilka ett träffade P. i huvudet. 
Han förlorade genast medvetandet oeli avled senare. 

Enl ig t uppgift hade anhållet su t t i t t ä t t intill skivan, och arbetsstycket visade inga mär
ken, som kunde tyda på a t t det kommit emellan skiva och anhåll. 

Orsaken till a t t den brast torde ha var i t den något för höga hastigheten och do för små 
och olämpligt utformade flänsarna. 

A t t olycksfallet inträffade berodde givetvis på a t t maskinen icke var försedd med spräng-
skydd. Vid besöket lämnades anvisningar beträffande sprängskydd, flänsar, skivdiameter 
samt provning av nya slipskivor före uppmontering medelst lä t ta slag av e t t mindre 
järnstycke e. d., varvid man på klangen kan höra, om skivan är sprucken. Nya slipskivor 
komma a t t anskaffas med något mindre diameter, så a t t slipmaskinsspindelns varvtal ej 
behöver minskas. (VIII d: 6) 

K a p s å g a r . 

7. P å en lantgård voro ägarens son E. jämte en annan person sysselsatta med a t t klyva 
virke för stängselstolpar medelst en balanskapsäg, vars balans pallats upp, så a t t klingan 
blev stående i s i t t högsta läge. Några skyddsåtgärder hade icke vidtagits, utan kl ingan 
gick helt oskyddad ovan sågbordet. Då E. hanterade e t t av ämnesstyckena, kom vänstra 
handen i beröring med klingans översida, varvid ringfingret skars bort. Skadan blev i 
övrigt av så svårar tad beskaffenhet, a t t E. till följd därav var oförmögen till arbete under 
nära t r e månader. 

Vid inspektion med anledning av olycksfallet lämnades gårdsägaren anvisning om lämp
liga skydd. (VHIf: 15) 

B e t o n g b i a n d a r e o c h a n d r a m a s k i n e r i b y g g n a d s v e r k s a m h e t . 

8. Vid e t t lasarettsbygge var en arbetare O. sysselsatt med a t t bereda murbruk i en 
brukskvarn. Kvarnen bestod av e t t t r å g med halvcylindrisk botten samt en i t r äge t 
inlagd längsgående axel, på vilken omrörarepinnar voro anbragta. 

Under det brukskvarnen var i gång, skulle G. med en t räbi t rensa undan en del sand 
och murbruk, som av omrörarepinnarna packats fast vid t rågets inre kanter . En av 
pinnarna fångade därvid O:s högra blusärm, varigenom armen drogs ned i träget och 
klämdes fast däri. Detta hade till följd, a t t remmen från drivmotorn gled av, så a t t 
kvarnen stannade. Tillskyndande personer kunde icke få loss G., förrän kvarnen tagits 
isär. Så fort detta hunni t ske, fördes Gr. in på lasarettet , där det konstaterades, a t t han 
erhål l i t e t t svår t brot t på högra underarmen. Armens muskler hade därjämte blivit sönder
slitna. 

Enl igt uppgift av såväl verkmästaren på platsen som den arbetare, vilken vid under
sökningstillfället skötte kvarnen, behöver rensning icke företagas, medan kvarnen ä r i 
gång. I regel är det t i l lräckligt , a t t rensning göres vid varje arbetsrast. Skulle det 
någon gång erfordras även däremellan, kan kvarnen utan olägenhet s tannas för rens
ningen. Någon direkt order härom hade likväl icke utfärdats av arbetsledningen. 

Till förebyggande av et t återupprepande av det inträffade olycksfallet lämnades anvisning 
om, a t t rensning av kvarnen under gång förbjcdes. (VIII s: 1) 
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A n d r a s ä r s k i l t a n g i v n a a r b e t s m a s k i n e r o c h r e d s k a p . 

9. Vid en torvströfabrik hade B. satts till matning av torvströrivaren. Denna bestod 
av en t rumma c:a 6 dm i diameter och försedd med et t s tor t antal något krökta rivare-
tänder. Trumman arbetade med et t varvantal av c:a 600 v/min. 

Normalt skedde matningen av torv från ett bord, beläget c:a 1-5 m över golv, men vid 
olyckstillfället var en provisorisk matarplat tform anordnad på c:a 3 m höjd från golvet, 
på grund av a t t torvförrådet var ovanligt stort . Före arbetets början var B. flera gånger 
varnad för torvströrivarens trumma samt instruerad, huru han skulle förfara vid nedkast-
ningen av torven i mataröppningen. 

Vid e t t uppehåll i arbetet observerade ägarna, a t t B. gåt t ned under det provisoriska 
matarbordet för a t t med foten t rampa .ned torven emot rivaren. Han blev tillsagd at t 
gå därifrån och ej u tsä t ta sig för så stora risker. Sedan arbetet pågå t t någon stund 
efter detta uppehåll, märkte ägarna, a t t någon torv icke följde med uppfordringsverket. Då 
de förstodo, a t t en olycka hänt, stoppades maskineriet. Det befanns, att B. — trots till
sägelse — fortsatt med att trycka ned torv med ena foten, varvid högra benet blivit in
draget av rivaretrnmman och ytterligt söndertrasat ända upp till bålen. 

Efter stora svårigheter lösgjordes B. och fördes i ambulans till sjukhus. Han avled 
dock under vägen. 

Orsaken till olycksfallet måste först och främst tillskrivas B:s egen oförsiktighet a t t 
trots instruktioner och uppmaningar icke iakt taga varsamhet samt a t t utföra matnings
arbetet i omedelbar närhet av trumman och icke från den provisoriska plattformen. Mat
ningen från den provisoriska plattformen måste nämligen anses nästan riskfri. 

(VIII x: 8) 

S v ä n g h j u l , r e m s k i v o r o c h r e m m a r . 

10. E t t slipverk hade under en månads tid undergåt t reparation. Vid provkörning av 
maskinen för avslutningsarbetena skulle R. pålägga en toå tum bred regulatorrcm. Han 
stängde därför pådraget till den drivande turbinen och drog fram remmen över axeln, 
innan denna stannat. Axeln var inskyddad i en plåt t rumma och R. lade remmen på axel
skyddet. Den råkade emellertid därvid komma på kan t mellan skyddet och remskivan och 
började sno upp sig på axeln. R. sökte då få tag i remmen, men därvid fastnade hans 
vänstra arm i remöglan, och han drogs in mot axeln. Han lyckades få handen fri, men 
i stället fastnade hans kläder på axeln. Denna roterade då sakta och stoppades medelst 
bromsning efter c:a 20 sekunder. R. hade då fått väns t ra armen bruten på flera stallen. 
Han fördes omedelbart till lasarett , där han dock efter en vecka avled. (VIII à: 35) 

Olycksfall vid elektriska apparater och ledningar. 

11. I en kvarn skulle mjölnaren med biträde av en person L. avhjälpa ett mindre fel 
på en av turbinerna. Turbinkammaren saknade belysning, och då en handlampa (av god
känd typ) , som fanns i kvarnen, anslöts till en väggkontakt , befanns ledningen vara för 
kort . Mjölnaren lånade då hos en granne en sladdlampa, bestående av en vanlig mässings-
lamphållare, en kasserad HVG-ledning och en kontaktpropp, med vilken han tog sig för 
a t t förlänga handlampan på så sätt, a t t kontaktproppen insattes i en lamphållarepropp, 
som inskruvats i handlampan. 

Mjölnaren och L. utförde arbetet stående i vat tnet och iklädda gummistövlar. Vid 
användning av sladdlampan blev eu del av ledningen våt, så a t t isoleringen blev ledande. 
Under arbetet fattade L. med ena handen om den våta delen av ledningen och med den 
andra om turbinaxeln. Därvid fick han ström genom kroppen, fastnade och förlorade tal
förmågan. Mjölnaren, som ämnade slå undan ledningen, fattade e t t järnspet t med ena 
handen och. för a t t ej falla omkull, grep han med andra banden om samma axel. Därvid 
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tick även lian ström genom kroppen och fastnade. En 13-årig pojke, som var närvarande, 
ryckte loss ledningen, så a t t strömmen bröts. L. erhöll som följd av olycksfallet värk i 
bröstet och vissa rubbningar i hjärtverksamheten. 

Installat ionen i kvarnen kommer nu a t t utökas med en väggkontakt , till vilken hand-
lampan kan anslutas även för användning i turbinkammaren. 

Mjölnaren ställdes av allmänne åklagaren under åtal och häradsrät ten ådömde honom 
böter enligt 61 § av stadgan om elektriska anläggningar. (IX: 61) 

Olycksfall genom fallande föremål, ras och liknande. 

12. Vid en vcllulosafabrUc voro arbetarna E. och A. sysselsatta med lastning av pappers
ved från timmervält orna. För a t t erhålla ras i den välta, som urlastades, gick E. upp i en 
bredvid liggande välta och arbetade från denna på vanligt sätt. E. hade jus t r ivit ned 
översta lagret av vältan och var på väg ned, då e t t ny t t ros inträffade å t den sida, där 
E. uppehöll sig. Härvid blev E. inklämd mot en intilliggande välta, varjämte en 10 tums 
timmerstock föll ned på E : s ansikte. 

E : s arbetskamrater lyckades frigöra E., som omedelbart forslades till närmaste lasarett, 
där han senare avled. 

Av undersökningen synes framgå, a t t brukets förman uppmanat E. och A. a t t flytta 
till en annan väl ta för lastningen, enär han ansåg det förenat med risk a t t fortsätta ut-
lastningen från nämnda välta, som var inklämd mellan tvenne andra. Då det av under
sökningen därjämte framgår, a t t s t rå lkas ta rna ej direkt belyst den plats, där E. befann 
sig, har yrkesinspektören anmodat arbetsledningen a t t anbringa s t rå lkastar lamporna på 
höga, f lyttbara stolpar, så a t t arbetsplatsen erhåller god och lämplig belysning. 

(X: 84) 

13. H. var sysselsatt mod en del arbeten invid en kvartsficka i en konvcrtcrhall. 
I en lanterniu å taket till konverterhallen, mi t t ovanför den plats där H. befann sig, 

skulle en svetsningsarbetare infästa e t t p la t t järn — vägande c a 2 kg — i takkonstruk
tionen. För ändamålet var en c:a 80 cm bred brygga av bräder utlagd på en järnkon
struktion. Bryggans höjd över konverterhallens golv var c:a 20 m. Något stycke under 
bryggan fa.nns et t skiljetak av ebonit. 

Till hjälp för fasthållande av pla t t järnet i avsett läge skulle svetsningsarbetaren i fråga 
hämta en plankbit. Under tiden hade han lagt ned järnet på bryggan. Vid återkomsten 
råkade han antingen med foten eller plankbiten stöta till plattjärnet, som föll genom 
ebonit t åket ned i konverterhallen. II. träffades därvid i huvudet av järnet, med påföljd 
a t t han avled s t rax efter ankomsten till lasarettet. (X: 85) 

Olycksfall genom explosion av sprängämnen, gaser o. d. 

14. I en gruva var H. sysselsatt med uppsprängning av en transportväg till e t t linje
brott. I närheten av honom voro andra arbetare sysselsatta med liknande arbeten. H. hade 
dels borra t och laddat et t skott i taket av orten och dels utfört samma arbete i ortsulan. 
Han hade sökt an tända båda «kotten, men kru te t hade endast fa t ta t eld i den ena stubin-
tråden. Detta meddelade han en annan arbetskamrat , som han träffade i t ransportor ten, 
där de båda sökt skydd under sprängningen. Då H. hörde e t t skott gå i sin ort, gick han 
in för a t t tända det andra. Emellertid har tydligen någon t råd i denna stubin an tän t s 
vid första tandningen och så småningom överfört elden till kru te t . P å detta sä t t hade 
detta skott blivit fördröjt och exploderade sannolikt i samma ögonblick, som B. kom fram 
till platsen, med resul tat a t t han slungades flera meter bor t från platsen och omedelbart 
dödades. De båda s tubin t rådarna återfunnos och hade en längd av c:a 60 cm. 

Det är tydligt, a t t olyckan kunnat undvikas, om II. givit sig tid a t t vänta några mi
nuter. (XI: SI) 
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Olycksfall förorsakade av giftiga gaser o. d. 

15. I en sulfatfabriks hartskokeri finnas dels en hartsoljekokare och dels en sursalt-
lösare, från vilka gaserna bortledas genom e t t gemensamt imrör, på sä t t som framgår av 
fig. 5. Iniröret utgöres inombus av stengodsrör men ovanför fabrikstaket av en vertikal 
t rä t rumma, vilken slutar invid taknocken av bredvidliggande byggnad. 

Vid rengöring av sursaltlösaren befunno sig arbetarna E. ocb F. i bebållaren, medan K. 
och U. voro sysselsatta utanför densamma. Samtidigt pågick hartsoljekokning i den när
belägna kokaren, och bildades härvid svavelväteångor. För a t t huvudsakligen förhindra 
dropp från imröret hade E. före nedstigandet i lösaren av en arbetskamrat uppmanats a t t 
stoppa igen röret från sursaltlösaren med en säcktrasa, men han underlät likväl a t t trots 
upprepad tillsägelse efterkomma denna uppmaning. 

Under arbetet inträngde plötsligt svavelväteångor i sursaltlösaren. Så snar t F. märkte 
dessa, svingade han sig upp genom manhålet, men E. förmådde icke taga sig upp. Arbeta
ren U. lade sig på saltlösarens tak och försökte nå E. för a t t lyfta upp honom genom man
hålet men lyckades icke på grund av a t t han ej kunde uthärda gaserna. U. hade dock 
kraft a t t resa sig upp men svimma
de s t rax efteråt. För a t t rädda E. 
placerade K. en stege i behållaren 
och gick ned i den med en mössa 
för munnen. K. blev strax påver
kad av gaserna och kunde själv icke 
taga sig upp. 

Sedan arbetaren I., försedd med en 
handduk för ansiktet, och verkmä
staren IL, utrustad med friskluft
mask, efter stora svårigheter fått 
upp de båda gasförgiftade K. och E. 
ur lösaren, fördes dessa jämte U. till 
lasarett , varunder hela tiden konst
gjord andning företogs under till
försel av syre. 

E. och K. avledo, men TJ. kunde 
lämna lasaret tet efter två dagar. 

Orsaken till förgiftningsolyckan 
var, a t t svavelväte från hartsoljeko-
karen inträngde genom imröret till 
sursaltlösaren, vilket möjliggjordes 
genom imrörens anordning med ge

mensam ledning ut till fria luften. Eu tillfällig vindstöt jämte uppkomna bristfälligheter 
å t rä t rumman kunna ha bidragit till a t t gaserna under e t t kort tidsmoment tvingats över 
till sursaltlösaren, då spjäll för avstängning av ledningen från densamma saknades. Gas
transporten till sursaltlösaren kan även ha underlät tats genom det sätt , varpå imrören 
från kokaren och lösaren förenats med stigarledningen (se fig. 5). 

Händelseförloppet skulle med stor sannolikhet blivit mindre ödesdigert, om livlinor ha
de använts av dem, som arbetade nere i sursaltlösaren, samt om den stege, som använts 
vid nedstigningen i bebållaren, ej bort tagits . Livlina hade i detta fall medförts till arbets
platsen men icke kommit till användning. 

Till förebyggande av liknande olycksfall har yrkesinspektören bl. a. föreslagit, a t t salt-
lösaren skall förses med eget imrör till det fria, skilt från hartsoljekokarens. 

Det inträffade lämnar en mycket allvarlig er inran till all personal vid liknande indu
striföretag a t t begagna livliua, friskluftmask o. s. v. på platser, där gasförgiftning kan 
uppkomma. (XII; 24) 

Fig. 5. 



238 SOCIALA MEDDELANDEN 1936, NR 3 

Olycksfall vid transport av tunga föremål. 

16. K. och tvä kamrater voro sysselsatta med förflyttning av en rännstensbrunn av 
cement väsande c:a 150 kg. K. hade fa t ta t tag i en muff för avloppet. Då han skulle 
lyfta, gick kanten på muffen sönder, varvid K. föll baklänges på huvudet ned i en 2-5 m 
djup grop i gatan. Han avled av skadorna. (XIV: 9) 

Olycksfall vid skogsavverkning. 

17. Vid trädfällning, som utfördes av skogsarbetaren T., hade en stor tall fastnat med 
sin topp i grenarna på e t t närstående träd. Då tallen vid fallet mot marken skulle kom
ma a t t lägga sig över en t idigare fälld gran, ansåg T., a t t han först borde ba rka denna, 
innan han tog ned den fastfällda tallen. Under arbetet härmed föll emellertid tallen ned 
och träffade därvid T., som avled under transporten till lasarettet. 

Det är alltid förenat med «tor risk a t t gå eller a t t arbeta under fastfällda t räd , och 
bör det därför gälla som regel utan undantag, a t t dylika t räd skola nedtagas omedelbart. 

(XVII: 36) 

18. M. var sysselsatt med a t t köra ett timmerlass utför en kor t men ganska b ran t 
backe. LaFset tornade härvid mot en vägslana, som var utlagd längs vägens ena sida med 
syfte a t t förhindra lassen a t t åka på sidan av vägen. Därvid gick främre kedjan om bot
tenlasset av, varvid lasset försköts framåt. M. träffades av stockarna oeh ådrog sig där
igenom så svåra skador, a t t han några dagar därefter avled. 

Den pr imära orsaken till olycksfallet synes ha var i t , a t t den kedja, som framtill 
sammanhöil bottenlasset, ej var av tillfredsställande beskaffenhet. Då det ej sällan före
kommer, a t t länkar i dylika kedjor, som äro utsa t ta för stora påkänningar , så småningom 
förslitas, böra körarna uppmanas a t t efterleva följande råd, som lämnas i socialstyrel
sens råd och anvisningar angående yrkesfara vid skogsavverkningsarbete: »Körredskap, 
kälkar , skaklar, seldon, kedjor och bindslen böra vara föremål för ofta återkommande till
syn, särski l t om körning äger rum å branta och guppiga basvägar, där påfrestningen på 
körredskapen blir särski l t stor. Betänk a t t olycksfall, som förorsakats av bristfälliga kör
redskap, ofta bliva mycket ödesdigra.» 

Bristfälliga kedjor repareras lä t t genom utbytande av bristfälliga länkar mot patent-
länkar, som böra finnas t i l lgängliga å arbetsplatserna. (XVII: 37) 

Olycksfall vid flottning. 

19. Tvenne arbetare voro sysselsatta med intagning av ledningsbommar ovanför en 
damm. Härvid råkade en bom, på vilken de båda arbetarna stodo, i drift, varvid den av 
strömmen med stor hastighet fördes ned mot dammslussen, vars luckor stodo öppna. De 
båda arbetarna hoppade då i vattnet , och lyckades den ena i sista ögonblicket komma så nära 
land, a t t han kunde nå en båtshake, som sträcktes u t mot honom, under det a t t E., som 
icke var simkunnig, omkom. Personer, som åsågo olyckan sprungo ned till dammen för 
a t t om möjligt hinna slå igen luckorna men kommo för sent. 

Då olyckan synes ha förorsakats av, a t t några av dammluckorna s tå t t öppna, varigenom 
strömdrag uppståt t , bör, då arbete av här ifrågavarande slag bedrives, dammluckorna vara 
stängda. Vidare bör arbete av detta slag ej utföras av personer, som ej äro simkunniga. 

(XVIII: C) 
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Livsmedelspriser och levnadskostnader. 

Livsmedelspriser under februari månad 1836. De noteringar av minuthandels
priser å livsmedel (ävensom å bränsle och lyse), som meddelas i efterföljande 
sammandragstabell för socialstyrelsens 49 ombudsorter, ha inhämtats och 
bearbetats på samma sätt, som tidigare varit fallet. 

Under februari har prisnivån stigit något, vilket i främsta rummet torde 
vara att tillskriva de osedvanligt höga äggpriserna, vilka eljest bruka sjunka 
rätt avsevärt vid denna årstid. 

Sammanfattning ar livsmedelsprisernas förändringar juli 1911—februari 1936 och 
1981—februari 1986. Till belysande av de allmänna förändringar, som med av
seende å livsmedelspriserna ägt rum i detaljhandeln till och med februari 1936 
med utgångspunkt dels från tiden före världskrigets utbrott, dels från 
1931 (den genomsnittliga prisnivån i december 1930, mars, juni och septem
ber 1931), meddelas efterföljande serier av vägda indextal. 

Den allmänna prisnivån i fråga om livsmedel, bränsle och lyse har 
under februari stigit med 1 enhet. Det må noga observeras, att ovan angivna 
indextal endast avse de förändringar, som drabbat priserna å livsmedel, 
bränsle och lyse. Indextalet för de to ta la levnadskostnaderna (sålunda 
jämväl utgifterna för hyra, kläder, skatter m. m. inberäknade), vilket be
räknas kvartalsvis, utgjorde vid den senast verkställda beräkningen, den 1 
januari 1936, 158 med juli 1914 som utgångspunkt och 99 med 1931 som 
basår (se nyssnämnda kvartalsrapport, sid. 51). 

Riksbankens konsumtionsprisindex har i samarbete med socialstyrelsen fullföljts 
enligt samma metod som tidigare (se Soc. Medd. årg. 1933, sid. 709). Index
serien med rörlig basperiod anger prisnivån under varje vecka i förhållande till pris
nivån under närmast föregående vecka, medan serien med fast basperiod hela tiden 
utgår från prisnivån i september 1931. De senaste veckorna visa följande indextal: 
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nr 2. 

BRAUER. Tödlichc Unfälle durcb elcktrischen 
Strom. Reichsarbeitsblatt 1936, nr 5. 
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nr 2. 

Amerikas förenta stater. 
BENEY, M. ADA. Wages and hours since the 

abolition of the NRA. Conference board bul
letin 1936. nr 1. 
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ning, produktion och arbetarantal ni. m. vid 
skogsindustrierna. (Yttrande.) Meddelanden 
från handelskammaren för Örebro och Väst
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i befolkningsfrågan. Sv. fattigvårds och barna
vårds tidning 1936, nr 2. 

BALAS, C. Malthus and tho population problems 
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Arbetsmarknaden under mars månad 1936. 
De offentliga arbetsförmedlingsanstalternas rapporter för mars månad utvi

sade en starkt markerad förskjutning i gynnsam riktning av förhållandet mel
lan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Medan februari månad i genom
snitt hade 319 ansökningar om arbete på varje hundratal lediga platser, gick 
medeltalet i mars ned till 261; motsvarande siffror för år 1935 vore 477 och 
414. Antalet arbetsansökningar sjönk med c;a 1400 från föregående månad, 
under det att lediga platser visade ökning med inemot 7 400. Förbättringen 
var huvudsakligen, men icke enbart, säsongbetonad. Mest ökades arbetstill
fällena inom jordbruket och husligt arbete, men även övriga huvudgrupper före
tedde gynnsammare relationstal. Med den rikare arbetstillgången på den öpp
na marknaden följde också minskning av arbetsstyrkorna vid de statliga reserv
arbetena, och totalantalet hos afbetslöshetskommissionen anmälda hjälpsökande 
arbetslösa, som i februari var 58 127, hade vid mars månads utgång sjunkit till 
omkring 53 000, en siffra som med mer än 30 000 understiger fjolårets mars
siffra. Den av fackföreningarna rapporterade arbetslösheten utgjorde vid må
nadsskiftet februari/mars 17-7 % mot 190 % en månad tidigare och 201 % vid 
motsvarande tidpunkt i fjol. 

Inom jordbruket var arbetsmarknaden över hela landet osedvanligt livlig, 
och betydande svårigheter mötte att i erforderlig utsträckning anskaffa per
sonal med nödiga kvalifikationer såväl i fråga om fast anställning för som
marhalvåret som platser av mera tillfällig art. Till belysande av den rådande 
bristen på arbetskraft må nämnas, att antalet ansökningar per 100 lediga plat
ser i genomsnitt för män och kvinnor endast uppgick till 84, och siffran 37 
för kvinnorna enbart är ett allvarligt vittnesbörd om de svårigheter, som fak
tiskt äro för handen, då det gäller att tillgodose behovet av kvinnlig ladugårds
personal och lands jungfrur överhuvud taget. Endast hälften av de lediga plat
serna å manliga avdelningen kunde besättas och i fråga om kvinnorna ej mer 
än en femtedel. Genom samverkan mellan en del arbetsförmedlingar i meller
sta och södra delarna av landet samt norrut belägna kontor har med gott re
sultat en rätt livlig förflyttning av jordbruksarbetare från Norrland kunnat 
äga rum. Sockerbetsodlingen synes innevarande år komma att ha stort behov 
av extra arbetskraft, att döma av de beställningar å betfolk, som redan nu in
gått till kontoren i Skåne och Blekinge. På grund av den sena våren har 
arbetstillgången varit mindre god för trädgårdsarbetare. — Timmerdrivningen 
i skogarna, särskilt i norra Sverige, pågick med oförminskad fart. Bristen 
på vana huggare var i vissa län mycket kännbar trots den utjämning, som man 
sökte åvägabringa dels genom transport av skogsarbetare från angränsande 
landskap och dels genom överflyttning av arbetskraft från andra yrken. 

Av övriga utearbeten företedde byggnadsverksamheten förbättrad arbetslill-
gång för de flesta yrkesarbetare, medan anställningsmöjligheterna för hant
langare och grovarbetare alltjämt voro mycket begränsade. 

På den egentliga industriella arbetsmarknaden noterades ökad efterfrågan 

16—355172. Soc. Medd. 1936. 
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på kompetenta yrkesmän av olika slag; särskilt inom metall- och maskinindu
strien kunde behovet av dylik arbetskraft icke helt tillgodoses. 

Inom sjöfarten medförde månaden stegrad livaktighet och i allmänhet större 
tillgång på hyror. Sjömanshusen redovisade sammanlagt 3 562 påmönstringar 
och 3 316 avmönstringar. Motsvarande siffror för mars 1935 voro 3 647 och 
2 572. 

Samtliga till handel och samfärdsel hänförliga kategorier hade gynnsamma
re relationstal i mars än i februari. Inom kontorsbranschen voro stenografer 
och maskinskriverskor med språkkunskaper särskilt efterfrågade, men även 
för butiksbiträden och lagerarbetare visade platstillgången ökning, Den i tidi
gare rapporter omnämnda bristen på minderårig arbetskraft, såväl gossar som 
flickor, till skilda områden av affärslivet har ytterligare markerats. Endast 
omkring 60 % av de lediga platserna kunde besättas. Hotell- och restaurang
rörelsen erbjöd väsentligt bättre arbetstillfällen än föregående månad åt såväl 
kökspersonal som servitriser. 

Inom husligt arbete var antalet lediganmälda platser större än antalet an
sökningar. Då yngre, mindre kvalificerade sökande voro svåra att placera, 
måste bristen å fullgod arbetskraft bli än mera framträdande. 

Antalet ansökningar om arbete på 100 lediga platser vid de offentliga ar
betsförmedlingsanstalterna under mars 1936 samt under föregående månader 
och år framgår av följande sammanställning. 

Växlingarna på arbetsmarknaden under de senaste åren framgå även av 
efterföljande tablå, avseende antalet arbetslösa inom fackföreningarna i pro
cent av hela det redovisade medlemsantalet: 
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Kollektivavtalen under fjärde kvartalet 1935 och första 
kvartalet 1936. 

Under fjärde kvartalet 1935 blevo, efter s. k. förhandsförhandlingar, kollek
tivavtalen utan uppsägning prolongerade inom vissa näringsgrenar. Kiksavta-
len för pappersmassefabrikerna och pappersbruken förlängdes på ett år med 
ökning av antalet semesterdagar från 4 till 5. Detsamma var fallet med såg
verksindustriens allmänna bestämmelser; en del lokala avtal blevo emellertid 
uppsagda. Konfektionsindustriens riksavtal prolongerades likaså, i samband 
varmed överenskoms om smärre jämkningar. Kollektivavtalen vid porslins
fabrikerna blevo förlängda för ett år med ökning av semestern till 5 dagar, 
vilken ökning dock vid vissa fabriker kommer i tillämpning först under år 
1937. Prolongation på två år skedde för gummifabrikerna i Hälsingborg och 
Malmö, sedan överenskommelse träffats om 5 dagars semester och några juste
ringar i övrigt. 

De många avtalsuppsägningarna på hösten 1935 föranledde omfattande och 
delvis mycket segslitna underhandlingar, som för flertalet fack icke kunde 
slutföras förrän efter årsskiftet. Ehuruväl varsel om arbetsinställelse i åt
skilliga fall utfärdades, utbröto icke några öppna konflikter av större räck
vidd på grund av avtalstvisterna. Endast i några få lokalt begränsade avtals
frågor gick man till stridsåtgärder. 

De nya avtalen ha i allmänhet medfört förbättringar för arbetarna. I de 
näringsgrenar, där semestern tidigare varit fastställd till fyra dagar, utökades 
antalet semesterdagar till fem. I fråga om lönerna ha i vissa fall generella höj
ningar genomförts, i andra jämkningar uppåt för särskilda grupper av arbe
tare, företrädesvis de lägst avlönade. 

För den mekaniska verkstadsindustrien träffades nytt riksavtal den 20 janu
ari 1936 med två års giltighetstid. Minimilönerna blevo oförändrade, men 
genom ändringar i andra avtalsbestämmelser fingo sådana arbetare, vilka i 
ringa utsträckning ha tillfälle att arbeta på ackord, sina villkor förbättrade. 
Arbetare, som icke, per avlöningsperiod räknat, till huvudsaklig del kan be
redas arbete på ackord, får efter uppnådda 20 års ålder och ett års arbete 
(enligt det gamla avtalet »ett flertal år») inom metallindustrien en timlön, som 
med minst följande antal ören överstiger minimilönen. (De förut gällande till
läggen äro angivna inom parentes.) 
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För vuxna manliga grovarbetare, vilkas minimilöner i de tre ortsgrupperna 
äro respektive 75, 66 och 62 öre, bliva sålunda timlönerna vid tillämpning av 
denna bestämmelse minst respektive 100, 88, 86 och 77 öre. 

Enligt en särskild övergångsbestämmelse skulle vidare för manliga arbetare 
över 20 år, som praktiskt taget aldrig arbeta på ackord och fått lönen fast
ställd med hänsyn härtill, utgående löner ökas med i ortsgrupp I 7 öre per 
timme, i ortsgrupp I I 5 öre och i ortsgrupp I I I 3 öre per timme, dock att ifrå
gavarande löner efter förhöjning ej finge överstiga medeltalet för den timför-
tjänst, som vid varje verkstad under senare halvåret 1935 uppnåtts av respek
tive yrkes- och grovarbetare. Om beträffande någon tidlönsarbetare det ifrå
gavarande medeltalet l&ge under det lönebelopp, som han vid samma verkstad 
uppbar före ikraftträdandet av 1932 års lönesänkning, skulle den före sänk
ningen utgående lönen alltid återställas. 

Samtidigt med uppgörelsen för mekaniska verkstäderna vanns även enighet 
om nya riksavtal för järnbruken och malmgruvorna. För järnbrukens del 
vidtogos främst ändringar i arbetstidsbestämmelserna, varigenom arbetstiden 
vid sådana driftsavdelningar (bl. a. hyttorna) där 56-timmarsvecka tillämpats, 
förkortades till 48 timmar; dock med undantag för några särskilt angivna hyt
tor. Minimilönerna lämnades oförändrade, men skulle s. k. plats- och ackords
timlöner samt motsvarande löner (tidlönsarbetare) höjas till före 1932 års 
sänkning gällande belopp. Vid till järnbruksförbundet anslutna gruvor höjdes 
minimitimlönerna med 3 öre eller till samma belopp, som redan tidigare gällt 
vid järnbruken. De nya minimitimlönerna äro för diversearbetare 66 öre, för 
yrkesarbetare med minst 4 års arbete i facket och gruvarbetare under jord 73 
öre samt för yrkesarbetare med minst 7 års arbete i facket 80 öre. För 18- och 
19-åringar infördes minimilöner om respektive 45 och 55 öre. Ackordspriserna 
ökades med 6 procent, s. k. platstimlöner med 4 procent. Vid mellansvenska 
gruvförbundets gruvor höjdes minimilönerna med 2 öre till 72 öre ovan jord 
och 77 öre under jord. För 18- och 19-åringar fastställdes samma löner som 
vid järnbruksförbundets gruvor. Ackorden blevo oförändrade. Avtalen vid 
järnbruk och gruvor fingo liksom riksavtalet inom mekaniska verkstadsindu
strien två års giltighetstid. 

Inom den elektrokemiska industrien i Trollhättan ha träffats nya avtal, 
innebärande bl. a. 5 öres höjning av timlönerna. Avtalen gälla till utgången 
av år 1936. 

Den 25 januari uppnåddes enighet om nytt avtal för kol- och lervaruindu-
strien i Skåne. Den allmänna timlönen ökades med 5 öre till 70 öre för ovan
jordsarbetare och till 75 öre för underjordsarbetare. Beträffande ackorden 
ägde en utjämning rum, så att de beräknas ge ett överskott av 30 procent vid 
överjordsarbete och 40 procent vid underjordsarbete. Förutvarande sjukvårds
förmåner, vilka ansetts motsvara något över 1 öre per arbetare och timme, 
skola successivt avvecklas. Uppgörelsen gäller till den 1 januari 1938. 

För byggnadsämnesindustrien upprättades nytt riksavtal den 31 januari, 
gällande i två år eller till den 1 januari 1938. Avtalet medförde en ökning av 
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timlönerna med 5 öre och av ackorden med 5 procent. Timlönerna för grov
arbetare, som fyllt 19 år, äro: 

Inom kalkindustrien i Västergötland, vars arbetsförhållanden numera icke 
regleras av riksavtalet för byggnadsämnesindustrien, kom nytt avtal till stånd 
i början av februari, innebärande bl. a. höjning av timlönen från G5 till 68 öre 
och av ackorden med 4 procent. Avtalet utlöper den sista december 1937. 

Vad angår småglasindustrien, har träffats ett-årigt avtal med lönejusterin
gar för de lägst betalade arbetarkategorierna, såsom anfångare, manliga biträ
den i hytta och sliperi, ävensom en del ändringar i övrigt till arbetarnas för
mån. För fönsterglasbruken i Oxelösund och Glava medförde de nya avtalen 
en relativt obetydlig jämkning uppåt av lönenivån. Dessa avtal fingo ett års 
giltighetstid. 

För tapetfabrikerna träffades uppgörelse den 29 januari, innefattande vissa 
löneökningar, för flertalet arbetare tre till sex procent. Avtalet gäller i tre år 
med utlöpningstid den 1 januari 1939. 

Sockerindustriens avtal, vilka löpa per den 1 mars, ha förnyats för två år 
framåt. Timlönerna, vilka på flertalet platser ökades med 2 à 3 öre för man
liga och med 1 à 2 öre för kvinnliga arbetare, äro för vuxna arbetare i öre per 
timme : 

Den 10 januari överenskoms om nytt riksavtal inom chokladindustrien. De 
vuxna kvinnliga arbetarna fingo sina timlöner ökade med å flertalet platser 
1 öre, i högsta löneklassen dock 2 öre. För manliga vuxna arbetare höjdes 
timlönerna med i allmänhet 2—4 öTe, i Stockholm och Göteborg något mera. 
De minderårigas löner blevo oförändrade. Timlönerna äro: 
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I Stockholm utgår tillägg med 2 öre till i första ortsgruppen angivna timlöner 
för manliga arbetare över 18 år efter 2 års anställning samt för yrkesarbetare. 

Avtalet gäller till den 1 januari 1938. 
Vid slakterier och charkuterier ha träffats nya två-åriga avtal dels för Stock

holm, dels för andels- och exportslakterierna på olika platser i landet. I Stock
holm blevo lönerna i allt väsentligt oförändrade, medan de allmänna bestäm
melserna i vissa delar jämkades i den riktning arbetsgivarna påfordrade. Vid 
andels- och exportslakterierna höjdes veckolönerna med varierande belopp, 
lägst 2 kronor, utom på ett par platser, där ett tidigare existerande högre löne
läge bibehölls. Veckolönerna för manliga yrkeskunniga slakteriarbetare samt 
för manliga charkuteriarbetare med större yrkesvana (4 à 5 år) äro i kronor: 

Beställningsskrädderiernas s. k. gruppavtal ha förnyats för tiden 1j3 1936— 
1/3 1937. Tidlönerna äro oförändrade, medan ackordsprislistorna reviderats. 
För vissa arbeten ha priserna ökats med 7 procent. 

Inom kemisk-tekniska industrien i Stockholm ha upprättats avtal, gällande 
till den 1 januari 1938, med 1 till 3 öres ökning av timlönerna. För manlig ar
betare, som fyllt 19 år, är timlönen 119 öre, för kvinnlig arbetare, som fyllt 18 
år, 70 öre. Såsom förut varit fallet skall kvinnlig arbetare, som endast i ringa 
utsträckning har tillfälle till ackordsarbete, erhålla ett tillägg av 4 öre per 
timme. 

Tändsticksindustriens nya avtal, vilka gälla till utgången av år 1937, med
förde ökning av minimitimlönerna med 1 öre för manliga arbetare, 2 öre för 
kvinnliga arbetare över 18 år och 1 öre för övriga kvinnliga arbetare. Manliga 
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tidlönsarbetare erhöllo individuell ökning med 3 öre. För litograferna vid 
tändsticksfabrikerna i Jönköping och Tidaholm höjdes tidlönerna med i ge
nomsnitt 5 procent. 

Inom handelsbranschen ha träffats nya avtal för lagerarbetare och chauffö
rer i en del städer, bl. a. i Stockholm, där veckolönerna ökats med 2 kronor för 
manliga arbetare och l-50 kronor för kvinnliga arbetare. 

Inom rederinäringen kommo i februari månad nya riksavtal till stånd för 
såväl de olika befälsgrupperna som manskapsgraderna. De kontanta lönerna 
ökades något, i allmänhet med mellan 3 och 4 procent. Dessa äro i kronor per 
månad enligt grundtariffen för olika fartygsgrupper: 
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Utöver grundtarifferna utgå tillägg vid fart i vissa farvatten och å särskil
da slag av fartyg, såsom oljetankfartyg. Avtalen gälla till den 1 februari 
1938. 

Mellan svenska städernas förhandlingsorganisation och svenska kommunal
arbetareförbundet träffades den 24 februari överenskommelse om nya s. k. 
förhandlingsregler och om allmänna bestämmelser i kommunala kollektivavtal. 
Uppgörelsen innefattade ett betydande antal detaljändringar i förhållande till 
förutvarande bestämmelser. Bland annat må nämnas, att antalet semesterda
gar för arbetare med lång anställning (mer än 10 år) ökades för dagarbetare 
från 14 till 15 arbetsdagar och för skiftarbetare från 18 till 19 arbetsdagar. 

Den i juli månad 1935 utbrutna konflikten vid telegrafverkets linjearbeten 
bilades först den 28 november, då nytt riksavtal upprättades. De fasta linje
arbetarnas timlöner höjdes med 3 till 4 öre. För de tillfälliga linjearbetarna 
fastställdes timlöner inom de särskilda linjesektionerna, avseende sådana ar
betare som haft fyra månaders sammanlagd anställning under pågående eller 
närmast föregående två kalenderår. Arbetare med kortare anställningstid 
erhåller som förut lön, vars storlek bestämmes med hänsyn till å orten gällande 
arbetspriser för jämförligt arbete. Avtalet gäller till den 1 juli 1937. 

Skogsarbetarnas löneförhållanden vintern 1935/1936. 

Alltsedan vintern 1917/18 har socialstyrelsen årligen från jägmästarna i re
viren inhämtat uppgifter rörande normala dagsförtjänster vid skogsarbete för 
huggare och körare (häst och kar l ) . På grundval av dessa uppgifter ha över
sikter över löneförhållandena vid skogsbruket under respektive vintersäsonger 
utarbetats och publicerats i Sociala Meddelanden. Jämväl innevarande vinter 
har styrelsen hänvänt sig till revirförvaltarna med begäran om dylika löne
uppgifter ävensom om det å resp. orter vanliga priset för huggning av en 
kbm brännved. Svar ha erhållits från samtliga tillskrivna 98 revir o. d. för
valtningsenheter. Uppgifterna, som avse förhållandena omkring 1 mars, äro 
att anse som preliminära uppskattningar av normalförtjänsterna under löpan
de säsong, beräknade med utgångspunkt från gällande ackordsuppgörelser. 
Avsikten är att i likhet med föregående år sedermera införskaffa komplette
rande löneuppgifter grundade på efter drivningarnas slutlikvidering vunnen 
kännedom om dagsförtjänsternas genomsnittliga storlek, vilka uppgifter kom
ma att publiceras i Lönestatistisk årsbok för 1935. Samtliga löneuppgifter 
gälla närmast vid arbete å kronoparker o. d., men äro även någorlunda repre
sentativa för förhållandena å enskilda skogar. 

I tab. A lämnas en sammanfattning av de inkomna löneuppgifterna, vilka 
så gott som uteslutande avse arbete å ackord. På grundval av dessa uppgif
ter har uträknats genomsnittliga dagsförtjänster för huggare och körare dels 
för vart och ett av de överjägmästardistrikt, på vilka reviren äro uppdelade, 
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Tab. A. Skogsarbetarnas arbetsförtjänster vintersäsongerna 1934/35 och 1935/36 
enligt uppgifter från reviren. 

och dels för samtliga revir, varjämte de för reviren beräknade normala arbets
förtjänsterna fördelats å vissa lönegrupper. Till jämförelse meddelas mot
svarande medelförtjänster föregående år. 

Som av tabellen framgår, har den genomsnittliga dagsförtjänsten omkring 
1 mars 1936 för riket i dess helhet beräknats till 4'80 kr. för huggare och till 
874 kr. för körare (häst och kar l ) . Olika landsdelar uppvisa emellertid gan
ska växlande lönesiffror. Huggarlönerna variera sålunda inom de olika reviren 
mellan 3-25 och 7-50 kr., men hålla sig vanligen vid 3-50—4 kr. i södra och 4-50 
—5-50 i norra Sverige. Körarlönerna synas i regel belöpa sig till 6—7 kr. i 
södra och 8—10 kr. i norra Sverige. 

I efterföljande tablå åskådliggöras för riket i dess helhet löneförändringar
na från och med vintern 1918/19. 

1 De ursprungliga data kompletterade medelst i juni månad införskaffade uppgifter. 
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Tab. B. Skogsarbetarnas arbetsförtjänster inom olika län 1920/21—1935/36. 

Såsom härav framgår, nådde arbetsförtjänsterna inom skogsbruket sin höjd
punkt under åren 1918—20, varefter löneinkomsterna i stort sett hållit sig på 
en nivå, utgörande en tredjedel till hälften av toppårens. 

Löneförändringarna ha dock ställt sig ganska växlande inom olika lands
delar. Detta belyses närmare genom tab. B, vari lämnas en översikt av skogs
arbetarnas genomsnittliga arbetsförtjänster inom olika län under åren 1920/21 
—1935/36. Beträffande de i tabellen beräknade länssiffrorna må framhållas, 
att dessa i åtskilliga fall grunda sig på mycket fåtaliga primäruppgifter. 

Sin största betydelse har skogsbruket i Värmland, Dalarna och Norrland, 
där under normala förhållanden omkring 200 000 personer vintertid torde 
sysselsättas med skogsarbete. Den härstädes under vintern 1913/14 rådande 
lönenivån är känd genom den av socialstyrelsen år 1916 utgivna specialunder
sökningen »Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Da
larna och Norrland». På grundval av de i nämnda undersökning meddelade 

1 Se noten å föregående sida. — a Värmland, Dalarna och Norrland. Medelförtjänsten för 
dessa län tillsammantagna utgjorde vintern 1918/14 för huggare 3'58 kr. och för körare 7'59 kr. 
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Tab. C. Ackordssatser för vedhuggning vintern 1935/36. 

lönesiffrorna lia i slutraderna av tab. B även uträknats vissa indextal bely
sande löneförhållandenas utveckling inom detta område under åren 1913/14 
—1935/36. Av dessa framgår bl. a., att inom de nordliga skogsdistrikten de 
nuvarande skogsarbetarförtjänsterna innebära en ökning med omkring hälf
ten för huggare och en tredjedel för körare i förhållande till lönenivån före 
kriget. 

Innevarande vintersäsong har, enligt vad tàb. A och B utvisa, i allmänhet 
medfört en viss sänkning av arbetsförtjänsterna, så att för reviren tillsam
mantagna arbetsprisnivån för närvarande ligger ungefär 2 % lägre än för ett 
år sedan. Som även framgaT av tab. B, växla dock arbetsförtjänsterna och 
löneförändringarna betydligt inom särskilda landsdelar, bl. a. beroende på 
olikartade väderleksbetingelser för skogsdrivningarna m. m. Medan sålunda 
drivningsförhållandena på vissa håll i de sydligare delarna av landet beteck
nas som mycket gynnsamma, har i andra delar av landet och särskilt i övre 
Norrland väldiga snömassor, som fallit å ofrusen mark, vållat stora svå
righeter vid avverkningarna. Från åtskilliga revir rapporteras sålunda, att, 
oaktat ackordsprisökningar eller »svårighetstillägg» beviljats i stor utsträck
ning, dagsförtjänsterna under förvintern blivit väsentligt lägre än föregående 
år. Möjligt anses emellertid, att arbetsinkomsterna komma att bliva bättre un
der senvintern. 

Nu anförda löneuppgifter avse skogsarbetarnas huvudmassa, vilken utgöres 
av personer, som endast under vissa delar av året ägna sig åt skogshanterin
gen. Vid sidan härav finnas emellertid på en del håll, särskilt på skogsegen
domar i södra och mellersta delarna av landet, skogstorpare och andra f a s t a 
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s k o g s a r b e t a r e med för längre tid ingångna arbets- och arrendeavtal. 
I äldre arrendekontrakt voro såväl avgäld som arbetspriser bestämda till be
lopp, som ofta understego den allmänna marknadens. Numera beräknas där
emot såväl arrendebelopp som ersättningar för åtagna arbeten i regel efter 
ortens gängse priser. 

Såsom förut nämnts, arbeta skogsarbetarna nästan uteslutande på a c k o r d . 
En karakteristisk mätare av lönenivån inom skogsbruket utgöra därför i olika 
delar av landet de vanligen tillämpade ackordssatserna för vedhuggning, låt 
vara att dessa givetvis röna inverkan av lokala avvikelser i fråga om skogens 
beskaffenhet, brukliga slag av ved m. m. Liksom tidigare år ha för vintern 
1935/1936, förutom uppgifterna rörande dagsförtjänsterna vid skogsdrivning, 
från reviren även insamlats uppgifter om det på olika orter vanliga priset för 
huggning av en kbm brännved. En sammanställning av dessa uppgifter läm
nas i tab. C å föregående sida. 

Enligt vad tablån utvisar växlade priset för vedhuggning i södra Sverige 
vanligen mellan 1-00 kr. och l-25 kr. och i norra Sverige mellan 1-25 kr. och T75 
kr. per kbm. I tabellens senare del belyses sambandet mellan de uppgivna 
normala dagsförtjänsternas storlek för huggare och de vid vedhuggning till-
lämpade ackordssatsernas höjd. 
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Näringsvärde och pris å viktigare födoämnen år 1935. 

I enlighet med den resolution angående verkställande av levnadskostnads
undersökningar, som antogs vid den tredje internationella socialstatistiska kon
ferensen i Genève i oktober 1926 och som bl. a. innehöll, att de olika länderna 
skulle publicera beräkningar över födoämnenas pris och näringsvärde, fram
läggas resultaten av dylika beräkningar för Sveriges vidkommande i efter
följande redogörelse, som hänför sig till den genomsnittliga prisnivån år 1935 
och utarbetats i nära anslutning till den föregående år i denna tidskrift med
delade sammanställningen (Soc. Medd. årg. 1935, sid. 252 ff.). 

Såsom utgångspunkt för bedömandet av frågan, om ett varuslag är dyrt 
eller billigt i förhållande till sitt näringsvärde, kan användas medeldyrheten 
per 10 000 bruttokalorier i en vanlig arbetarkost. Kostens sammansättning 
bland bättre ställda arbetare och tjänstemän av lägre grad i större och mindre 
stadssamhällen samt industriorter är utrönt genom socialstyrelsens senaste hus-
hållskostnadsundersökningar år 1932/33, för vilka preliminära redogörelser ti
digare lämnats i denna tidskrift.1 Vid den år 1933 rådande prisnivån belöpte 
sig kostnaden per 10 000 bruttokalorier till 3-13 kr. Härvid har man tagit 
med i beräkningen samtliga födo- och njutningsämnen, alltså ej blott de i 

1 Soc. Medd. årg. 1934, sid. 787 ff. samt årg. 1935, sid. 185 ff. 
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Näringsvärde, årsmedelpris (öre) och kostnad (öre) 
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per 10 000 bruttokalorier för riktigare livsmedel. 
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tabellen å sid. 262—263 redovisade varuslagen, utan även en del artiklar med 
intet (exempelvis kaffe, te och kryddor) eller relativt lågt näringsvärde i för
hållande till sitt pris (exempelvis vissa grönsaker och konserver). Omräknas 
nyssnämnda kostnad efter prisnivån år 1935 med tillhjälp av socialstyrelsens 
månadsindextal för enbart livsmedel, erhåller man en genomsnittskostnad per 
10 000 bruttokalorier av 334 kr. emot 3-13 kr. under år 1933 och 316 kr. under 
år 1934. Tabellens uppgifter för samtliga ombudsorter enligt medelpriserna år 
1935 visa, att de medtagna varuslagen genom nämnda genomsnittskostnad, 
3-34 kr., uppdelas i två grupper, den ena bestående av billigare, huvudsakligen 
vegetabiliska livsmedel, den andra av dyrare, animaliska. Av de vegetabiliska 
voro endast katrinplommon och äpplen, här medtagna som representanter för 
frukt och bär, dyraTe än genomsnittskostnaden, varemot av de animaliska en
dast mjölk och salt sill voro billigare. De i förhållande till näringsvärdet allra 
billigaste livsmedlen voro mjöl, gryn, socker, potatis och ärter. Ihågkommas 
bör likväl, att mjöl och gryn merendels kräva en rätt kostsam beredning, innan 
de kunna tillgodogöras; deras prisbillighet i förhållande till övriga billigare 
varuslag, exempelvis hårt och mjukt rågbröd, margarin och separerad mjölk, 
är följaktligen till en del skenbar. Näst efter salt sill i prisbillighet komma 
oskummad mjölk, vetebröd bakat med mjölk, mejerismör, salt fläsk, katrin
plommon och färskt fläsk (jfr diagrammet å sid. 261). I förhållande till nä
ringsvärdet hör kött till de dyra varuslagen, ägg äro ännu dyrare samt torsk, 
äpplen och gädda allra dyrast av de i tabellen medtagna varuslagen. Hur 
dyra dessa sistnämnda livsmedel faktiskt äro i förhållande till sitt kalorivärde 
framgår måhända tydligare därav att det, för att kostnaden per 10 000 brutto
kalorier skall sjunka till medelvärdet 3-34 kr., fordras ett pris för ägg av 49 
öre per tjog, för torsk och äpplen resp. 21 öre och 17 öre per kg samt för gädda 
15 öre per kg. Skillnaden mellan de animaliska standardartiklarna inbördes 
är med avseende på kostnaden för 10 000 bruttokalorier större än mellan de vege
tabiliska. 

Den ordning i prisavseende mellan varuslagen, som nu iakttagits för år 1935, 
rådde i stort sett även 1934. De mest framträdande förskjutningarna i ord
ningsföljden ha träffat bruna bönor, salt sill och fläsk, vilka blivit jämförelse
vis dyrare, samt oskummad mjölk och mejerismör, för vilka förändringen va
rit den motsatta. De absoluta priserna ha sedan 1934 sjunkit för 4 varuslag, 
stigit för 20 och förblivit genomsnittligt oförändrade för 8 varuslag. 
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Förslag till konvention angående arbetstidens förkortning 
till fyrtio timmar i veckan. 

Utlåtande av delegationen för det internationella socialpolitiska samarbetet. 

Genom remiss den 19 oktober 1935 anmodades delegationen för det interna
tionella socialpolitiska samarbetet att avgiva yttrande över förslag till kon
vention angående arbetstidens förkortning till fyrtio timmar i veckan, som an
tagits av internationella arbetskonferensen vid dess nittonde sammanträde år 
1935. Med anledning härav anförde delegationen i huvudsak följande. 

Inom internationella arbetsorganisationen torde förevarande fråga först ha 
väckts år 1931 av arbetargruppen i internationella arbetsbyråns arbetslöshets-
kommitté. Vid internationella arbetskonferensens sammanträde nästföljande år 
framlade arbetarombudet Jouhaux ett förslag till resolution, vari, för ett snart 
antagande av en internationell reglering på området, påyrkades utredning rö
rande lagstadgat införande av 40-timmarsvecka i alla industriländer. Kort 
tid därefter hemställde italienska regeringsrepresentanten i arbetsbyråns sty
relse de Michelis, att frågan måtte upptagas till brådskande behandling. Med 
anledning härav inkallade nämnda styrelse en teknisk »treparts»-konferens, 
d. v. s. med lika antal ombud för regeringarna, arbetsgivarna och arbetarna, 
vilken konferens sammanträdde i Geneve under januari månad 1933 och under 
starkt motstånd från arbetsgivarnas sida underkastade frågan en förberedande 
behandling, åsyftande att bereda internationella arbetskonferensen tillfälle att 
vid sitt därpå följande sammanträde upptaga frågan antingen till en första 
diskussion eller till definitiv behandling. Vid sitt sammanträde på våren 1933 
beslöt arbetskonferensen, under fortsatt opposition av arbetsgivargruppen, att 
upptaga frågan till behandling samt att därvid tillämpa den vanliga proce
duren med dubbel diskussion, och resulterade sålunda behandlingen i uppstäl
landet av en serie punkter, som skulle ligga till grund för arbetsbyråns utar
betande av ett frågeformulär i ämnet. 

Till arbetskonferensens sammanträde våren 1934 hade arbetsbyrån med led
ning av regeringarnas svar å berörda frågeformulär utarbetat två förberedande 
förslag till konventioner angående fyrtiotimmarsveckan, det ena avseende indu
strien och det andra handel jämte kontorsverksamhet, ett förslag till rekom
mendation angående upprätthållandet av arbetarnas levnadsstandard i fall av 
arbetstidsförkortning samt ett förslag till resolution angående den tekniska ar
betslösheten. Arbetsgivarna vägrade att deltaga i utskottsbehandlingen, som 
kom att behärskas av arbetargruppen, vilken i flera avseenden radikaliserade 
arbetsbyråns förslag. När dessa sedermera upptogos till plenarbehandling i 
konferensen, förklarade arbetsgivargruppen, att den, med undantag för det ita-

17—355172. Soc. Mtdd. I93d. 
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lienska arbetsgivarombudet, icke ämnade deltaga i överläggningar eller om
röstningar rörande de särskilda bestämmelserna i förslagen. Vid företagna 
omröstningar erhölls ej heller, då även ett flertal regeringsombud avhöllo sig 
från att rösta, föreskrivet kvorum. Av konferensen antogs emellertid — mot 
arbetsgivarnas röster och med arbetargruppens motvilliga stöd — till sist ett 
av de Michelis framburet och av ett större antal regeringsombud understött 
förslag till resolution, vari arbetsbyrån anmodades att insamla kompletterande 
upplysningar och dess styrelse att uppföra frågan om arbetstidens förkortning, 
för antagande av ett eller flera konventionsförslag, på dagordningen för ett 
följande sammanträde av arbetskonferensen. Under överläggningen om detta 
resolutionsförslag framkastade de Michelis, liksom förut under sammanträdet 
även ett av de engelska regeringsombuden, tanken på en konvention, som skulle 
möjliggöra för konferensen att genom ett progressivt tillvägagående förverk
liga arbetstidens förkortning inom olika grenar av näringslivet. 

Under de överläggningar om berörda uppdrags utförande, som på hösten 
1934 ägde rum inom arbetsbyråns styrelse, påyrkade arbetarna, givetvis i 
motsättning till arbetsgivargruppen, att frågan om arbetstidens förkortning 
skulle ånyo upptagas på 1935 års konferenssammanträde och detta i syfte at t 
få till stånd en allmän konvention i ämnet. Detta förslag förkastades visser
ligen, men beslöt styrelsen att uppföra frågan på dagordningen för nämnda 
konferenssammanträde samt anmoda arbetsbyrån att bland annat till detta 
sammanträde utarbeta ett förslag till konvention, som allmänt föreskrev för
kortning av arbetstiden inom näringslivet; konferensen skulle sedermera be
sluta, inom vilka verksamhetsområden förkortningar skulle komma till till-
lämpning och sätten därför. Arbetsbyrån fann emellertid starka skäl tala emot 
framläggande av ett enda, så att säga allmängiltigt konventionsförslag och 
efterkom ej heller styrelsens beslut i detta avseende. I stället utarbetades inom 
byrån, sedan styrelsen bestämt vilka verksamhetsområden i första rummet 
skulle bli föremål för den tillämnade regleringen, särskilda rapporter rörande 
dessa verksamhetsgrenar, varigenom konferensen skulle sättas i tillfälle att, 
efter dubbel eller enkel diskussion, antaga konventionsförslag angående arbets
tidsförkortning inom desamma. Vidare utarbetades inom byrån ett förslag till 
resolution angående arbetstidens förkortning, vilken resolution var avsedd att 
utgöra en gemensam, sammanhållande grundval för specialkonventionerna av 
nyssberörda slag, samt ett resolutionsförslag angående arbetslönernas anpass
ning. I det förra av dessa resolutionsförslag förklarade sig konferensen bland 
annat gilla principen om 40-timmarsveckan såsom allmän, internationell be
gränsning av arbetstiden och såsom direktiv för arbetsorganisationens med
lemmar. Vidare förklarade sig konferensen i förslaget ämna vid dåvarande 
och följande sammanträden taga under övervägande en serie av konventions
förslag, avsedda att bringa omförmälda princip till växande tillämpning å alla 
slag av ekonomisk verksamhet, varvid dock särskilda företagsgrupper eller ar
betarkategoriers speciella förhållanden skulle beaktas. I det andra resolu
tionsförslaget, angående arbetslönernas anpassning, anmodade konferensen re
geringarna att vidtaga lämpliga åtgärder till säkerställande, att varje anpass-
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ning av arbetslönerna såvitt möjligt genomfördes medelst direkt förhandling 
mellan vederbörande arbetsgivar- och arbetarorganisationer samt att, om över
enskommelse på sådant sätt ej kunde ernås, det skulle vara möjligt för var
dera parten att hänskjuta tvisten till organ, som ägde kompetens att handlägga 
lönefrågor, ävensom att, i fall sådana organ ej funnes, organ med dylik kompe
tens måtte upprättas. 

À 1935 års konferenssammanträde framlades, jämte nu delvis återgivna reso
lutionsförslag, serier av diskussionspunkter eller förberedande konventions-
förslag angående arbetstidens förkortning resp. vid offentliga arbeten, inom 
järn- och stålindustrien, vid hus-, väg- och vattenbyggnadsarbeten, i butelj
glasbruk och i kolgruvor. Arbetargruppen vidhöll emellertid sina krav på en 
allmän 40-timmarskonvention och lyckades även efter långvariga debatter med 
stöd av de Michelis och andra regeringsombud genomdriva antagandet, vilket 
skedde med 57 röster mot 49, av följande resolution: 

»Konferensen anser, att man bör antaga en allmän konvention, grundad på prin
cipen om 40-timmarsveckan och upprätthållandet av arbetarnas levnadsnivå; bö
rande denna konvention utgöra en ram, vari de olika industrierna skola infogas.» 

Med anledning av detta beslut utarbetades omedelbart inom arbetsbyrån en 
tilläggsrapport, som bland annat innehöll ett förberedande konventionsförslag, 
vars huvudsakliga bestämmelse, översatt till svenska, hade följande lydelse: 

»Varje medlem av internationella arbetsorganisationen, som ratificerar denna 
konvention, förklarar sig gilla principen om 40-timmarsveckan, innebärande upp
rätthållandet av arbetarnas levnadsnivå, och förbinder sig att tillämpa denna prin
cip på alla slag av sysselsättningar enligt detaljerade bestämmelser, vilka genom 
särskilda konventioner skola meddelas för varje slag av sysselsättning.» 

Det utskott, vartill nämnda tilläggsrapport hänskjutits, beslöt efter långa 
diskussioner att förorda frågans definitiva avgörande redan vid detta konfe
renssammanträde och hemställde, att arbetsbyråns konventionsförslag måtte 
antagas i en i vissa avseenden ändrad avfattning. Förslaget till resolution an
gående arbetslönernas anpassning gav jämväl anledning till åtskillig diskus
sion och underkastades av utskottet vissa förändringar. Av arbetsgivargrup-
pen deltogo endast ombuden från Italien och Amerikas förenta stater i ut
skottsbehandlingen. Såsom utskottets rapportör fungerade de Michelis. 

Vid den slutliga omröstningen i konferensens plenum antogs förslaget till 
konvention angående 40-timmarsveckan i den av utskottet förordade avfatt-
ningen med 79 röster mot 30. Till förmån för förslaget röstade ombuden för 
något över hälften av de vid sammanträdet representerade regeringarna, hela 
arbetargruppen samt arbetsgivarombuden för Italien och Amerikas förenta 
stater. Resolutionsförslaget, som fått sin beteckning ändrad till »resolution 
angående upprätthållande av arbetarnas levnadsnivå», antogs av konferensen 
med 75 röster mot 27. 

De huvudsakliga bestämmelserna i konventionsförslaget samt resolutionen 
ha i översättning följande lydelse: 
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Förslag till konvention (nr 47) angående arbetst idens förkortning ti l l fyrtio 
t immar i veckan.1 

Internationella arbetsorganisationens generalkonferens, som samlats i Genève 
den 4 juni 1935 till sitt nittonde sammanträde, och beaktat: 

at t frågan om arbetstidens förkortning utgör det sjätte ärendet på dagordningen 
för sammanträdet; 

att arbetslösheten tagit sådan omfattning och erhållit sådan varaktighet, att det 
för närvarande i världen finnas många miljoner arbetare, utsatta för elände och 
umbäranden, för vilket tillstånd de icke själva bära ansvaret och varifrån de rätt-
visligen kunna göra anspråk på att bliva befriade; 

a t t det är önskvärt, a t t arbetarna såvitt möjligt beredas tillfälle få del av de för
måner, som härflyta ur den snabba, tekniska utveckling, vilken kännetecknar den 
moderna industr ien; 

at t det, i enlighet med resolutioner, som antagits av internationella arbetskon-
ferensen vid dess adertonde och nittonde sammanträden, är oundgängligt att göra 
en ansträngning för at t i möjligaste mån förkorta arbetstiden inom alla slag av 
sysselsättning, antager denna, den tjugoandra dagen i juni år ett tusen nio hundra 
trettiofem efterföljande förslag till konvention, som skall betecknas »Konvention 
angående fyrtiotimmarsveckan, 1935»: 

Artikel 1. 

Varje medlem av internationella arbetsorganisationen, som ratificerar denna 
konvention, förklarar sig gilla: 

a) principen om fyrtiotimmarsveckan, tillämpad på sådant sätt, att den icke 
medför sänkning av arbetarnas levnadsnivå; 

b) vidtagande eller främjande av åtgärder, som kunna anses ägnade att leda till 
detta mål ; 

och förbinder sig att, i enlighet med detaljföreskrifter, som må kunna meddelas 
i särskilda konventioner, vilka ratificeras av medlemmen, tillämpa nämnda princip 
på olika slag av sysselsättning. 

Resolut ion angående upprätthållande av arbetarnas levnadsnivå. 

Konferensen, 
som antagit ett förslag till konvention, vilken förklarar sig gilla principen om 

fyrtiotimmarsveckan, 
och som anser, at t t i l lämpningen av denna princip icke bör få till följd, att ar

betarnas inkomst för vecka, månad eller år — vilka sätt än må användas för dess 
beräkning — förminskas eller at t deras levnadsnivå sänkes, 

inbjuder regeringarna: 
1) att vidtaga lämpliga anordningar till säkerställande, att varje anpassning av 

lönerna såvitt möjligt sker medelst direkta förhandlingar mellan vederbörande ar-
betsgivar- och arbetarorganisationer; 

2) at t efter samråd med vederbörande arbetsgivar- och arbetarorganisationer 
vidtaga eller främja lämpliga anordningar, som, i fall överenskommelse mellan 
parterna ej kan ernås, möjliggöra för den ena eller andra parten att hänskjuta 
tvisten till organ, som äga befogenhet att behandla lönefrågor; börande sådana or
gan upprät tas där de saknas ; 

3) at t periodvis till internationella arbetsbyrån avgiva rapporter rörande de åt
gärder, som de vidtagit till införande av fyrtiotimmarsveckan och till upprätthål
lande av arbetarnas levnadsnivå. 

1 Prop. 1936, nr 15. 
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Beträffande Sveriges deltagande i den internationella behandlingen av 40-
timmarsfrågan må erinras om följande. 

Då frågan, såsom förut omnämnts, hösten 1932 upptagits till behandling av 
internationella arbetsbyrån, blev delegationen anmodad att avgiva yttrande 
över en inom arbetsbyrån utarbetad rapport i ämnet. Med anledning härav in
hämtade delegationen med tillhjälp av ett för ändamålet upprättat frågefor
mulär yttranden i frågan från ett större antal ämbetsverk, andra offentliga in
stitutioner samt arbetsgivar- och arbetarorganisationer. Av det inkomna, gan
ska omfattande och innehållsrika yttrandematerialet framgick i huvudsak, att 
ämbetsverken, de övriga offentliga institutionerna och arbetsgivarorganisatio
nerna ställde sig tveksamma eller mer eller mindre skarpt avvisande till den 
ifrågasatta reformen. Arbetarnas organisationer yttrade sig visserligen i re
gel till förmån för densamma, men icke så få av dem gåvo uttryck åt eu viss 
tvekan om reformens verkan och nytta. Endast under förutsättning att arbets
förtjänsten upprätthölls, förklarade sig landsorganisationen kunna giva sin an
slutning till förslaget om 40-timmarsveckans införande. Delegationen sökte i 
sitt eget den 23 december 1932 avgivna yttrande utreda reformens sannolika 
verkningar under olika förhållanden och kom därvid till resultat, som i stort 
sett talade emot reformen. I känsla av den trängande nödvändigheten att söka 
motverka arbetslösheten ansåg sig delegationen emellertid ej beredd att utan 
en mer ingående och fullständig utredning taga bestämd ståndpunkt i frågan. 
Med hänsyn härtill borde, enligt delegationens mening, det svenska regerings
ombudet vid den då förestående, förberedande konferensen i ämnet inskränka 
sig till att, med framhållande av regeringens intresse för frågan, lämna upp
lysning om de betänkligheter, reformförslaget väckt här i landet, men icke 
deltaga i några beslut, som kunde vara bindande för regeringen vid dess fram
tida ställningstagande i frågan. 

Regeringen godtog emellertid ej delegationens nu angivna mening utan an
såg, att man från Sveriges sida borde mer positivt stödja det förberedande 
arbetet för reformen. På den i januari 1933 hållna förberedande konferensen 
förklarade även det svenska regeringsombudet, att regeringen var gynnsamt 
stämd gent emot internationella arbetsbyråns ifrågavarande aktion men fram
höll bland annat tillika, att Sveriges anslutning till den åsyftade konventionen 
var beroende av att motsvarande åtgärd vidtoges av vårt lands mer betydande 
konkurrenter å världsmarknaden samt att nivån för arbetarnas löneinkomster 
holies uppe. 

I yttranden, avgivna den 6 april och 31 maj 1933, ställde sig delegationen 
fortfarande betänksam beträffande reformen. Regeringen hade emellertid låtit 
giva uttryck för sympati med densamma, och ansåg delegationen, med hänsyn 
därtill, att regeringen å årets konferenssammanträde icke gärna kunde för
väntas frångå denna sin inställning. 

À internationella arbetskonferensens sammanträde 1933 förklarades å sven
ska regeringens vägnar, att regeringen vidhöll sin tidigare angivna ställning i 
frågan och var beredd att medverka till den viktiga och svåra reformens ge
nomförande, dock under samma villkor, som förut angivits. 
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över ett av arbetsbyrån i ämnet utsänt frågeformulär avgav delegationen 
yttrande den 7 november 1933 och vidhöll däri på anförda skäl sin tidigare 
deklarerade, i sak avstyrkande uppfattning. Svenska regeringen förklarade 
emellertid i sitt svar å frågeformuläret, att den, med hänsyn till att intet möj
ligen verksamt medel mot arbetslösheten finge lämnas oprövat, var beredd att 
ansluta sig till den ifrågasatta reformen. 

I ett den 14 maj 1934 avgivet yttrande över vissa inom arbetsbyrån utar
betade förslag till konventioner m. m., vilka förslag skulle föreläggas 1934 års 
konferenssammanträde, inskränkte sig delegationen beträffande ett konven
tionsförslag angående fyrtiotimmarsvecka inom industrien till att erinra om 
sin förut avgivna uppfattning i frågan om arbetstidsförkortning såsom medel 
mot arbetslösheten. I fråga åter om ett konventionsförslag angående fyrtio
timmarsvecka inom handel och kontorsverksamhet uttryckte delegationen tvek
samhet, om svenska regeringens ombud å konferensen borde stödja detsamma. 
Å konferenssammanträdet samma år beklagade första svenska regeringsom
budet, att de för konferensen framlagda förslagen icke lämnade någon till
fredsställande garanti för arbetsförtjänstens upprätthållande och att de under 
utskottsbehandlingen blivit radikaliserade på sätt, som äventyrade ratifikation 
från Sveriges sida. Med hänsyn till reformens syfte och vikt skulle likväl de 
svenska regeringsombuden rösta till förmån för densamma. — Det resolutions
förslag rörande fortsatt behandling av frågan om arbetstidens förkortning, 
som, då kvorum icke kunnat erhållas för beslut om konventionsförslagen, till 
sist frambärs av de Michelis, understöddes av bland annat de svenska rege
ringsombuden. 

Beträffande de av arbetsbyrån utarbetade förslagen till resolutioner och 
konventioner samt serier av diskussionspunkter, vilka skulle föreläggas 1935 
års konferenssammanträde, avgav delegationen yttrande den 23 maj 1935. I 
detsamma ställde sig delegationen bestämt ogillande till den ifrågasatta pro
gressiva metoden för arbetstidsförkortningens genomförande. 

På senaste sammanträde av arbetskonferensen, i juni 1935, förklarades un
der den allmänna debatten om det förberedande förslaget till principkonven
tion om 40-timmarsveckan å svenska regeringens vägnar, att regeringen gilla
de nämnda princip men för sin anslutning vidhöll sina två förut omtalade 
förbehåll, nämligen beträffande arbetsförtjänstens upprätthållande och anslut
ning jämväl av de mer betydande konkurrentländerna. Vidare framhölls i det
ta sammanhang bland annat, att resolutionsförslaget angående upprätthållan
det av arbetarnas levnadsnivå ganska väl överensstämde med regeringens upp
fattning. Slutligen påpekades även, att de svenska regeringsombudens beslut 
att rösta för ifrågavarande konventionsförslag underlättats genom den från 
auktoritativt håll lämnade förklaringen, att ratificering av den allmänna prin
cipkonventionen icke skulle medföra någon förpliktelse att ratificera de spe
cialkonventioner, som eventuellt kunde komma att antagas av internationella ar
betskonferensen. 

Såsom förut berörts, har delegationen städse, då den haft att yttra sig i 
förevarande ämne, ställt sig betänksam gent emot arbetstidsförkortning så-
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som ett medel mot arbetslösheten. Ehuru livligt övertygad om nödvändigheten 
att i kampen mot den svåra samhällsolycka, som arbetslösheten utgör, icke 
lämna något möjligen verksamt medel oförsökt, har delegationen icke ansett 
sig kunna förorda obligatorisk arbetstidsförkortning, då en sådan åtgärd, så
vitt delegationen kunnat döma, sannolikt icke skulle medföra åsyftad ökning 
av antalet sysselsatta arbetare men otvivelaktigt förorsaka näringslivet all
varliga rubbningar, som på en del områden kunde leda till ny eller vidgad ar
betslöshet. Till närmare belysande av denna tankegång tillåter sig delega
tionen att här nedan återgiva vissa delar av sitt yttrande i ämnet till herr 
statsrådet den 7 november 1933, vari bland annat i sammanfattning refereras 
den väsentliga motiveringen för delegationens i dess första yttrande, av den 23 
december 1932, angivna ställningstagande till reformen: 

»Till en början söker delegationen i nämnda yttrande klarlägga reformens 
verkningar under de olika förutsättningarna av en kortvarig resp. permanent 
arbetstidsförkortning och inom verksamhetsområden av olika karaktär. Här
vid kommer delegationen till den slutsatsen, att en kortvarig dylik anordning 
med hänsyn till bl. a. det redan i stor utsträckning tillämpade korttidsarbetet 
samt de i många fall med arbetsstyrkans ökning förbundna betydande svårig
heterna och kostnaderna sannolikt ej skulle leda till några mer avsevärda resul
tat i avseende å arbetslöshetens lindrande. Vid en permanent arbetstidsför
kortning skulle de för en ökad arbetsstyrkas användande erforderliga för
ändringarna finnas mer motiverade, och även å arbetsställen med korttidsarbete 
skulle arbetstidsförkortningen eventuellt öva inverkan, nämligen på det sättet, 
a t t densamma vid förbättring av konjunkturerna skulle hindra arbetsgivarna 
a t t förlänga arbetstiden och förmå dem att i stället öka arbetsstyrkan. Nu 
antydda gynnsamma resultat komme emellertid med all sannolikhet att i vä
sentlig mån motverkas av de skärpta mekaniserings- och andra rationalise
ringssträvanden, vartill arbetstidsförkortningen enligt mångstämmiga utta
landen skulle giva anledning. 

En arbetsgivarna påtvungen arbetstidsförkortning komme givetvis nära nog 
alltid, där den medförde några förändringar, att förorsaka ökade driftkostnader, 
vilket åter i regel måste leda till produktionsfördyring och höjning av den all
männa prisnivån. 

Skulle arbetstidsförkortningen förbindas med lönekompensation, komme otvi
velaktigt härovan berörda, för reformens syfte oförmånliga konsekvenser att 
göra sig ytterligare gällande. 

Med anledning av den från internationella arbetsbyråns sida hävdade upp
fattningen, att den nuvarande arbetslösheten väsentligen vore att tillskriva pro
duktionsapparatens alltför stora effektivitet, hade delegationen genom sin för
ut omförmälda enquête sökt upplysning jämväl härom. Några svar av mer 
avgörande betydelse i detta avseende erhöllos dock ej. Enligt delegationens 
mening vore berörda uppfattning med det därur härledda kravet på produk
tionsinskränkning knappast välmotiverad, då t. o. m. i de s. k. kulturländerna 
stora lager av befolkningen fortfarande med skäl kunde göra anspråk på för
bättrade levnadsvillkor i avseende å bostäder, kläder m. m. 
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Beträffande frågan om lönekompensation påpekade delegationen, att t ryg
gandet av rätt till sådan kompensation förutsatte lagstiftning, som ej gärna 
kunde gå ut på annat än fastställande av minimilöner — en åtgärd, som med 
hänsyn till den omfattning ett dylikt lönesystem skulle få och betänkligheter
na mot att övergiva den avtalsbestämda lönesättningen icke syntes kunna ifrå-
gakomma till förverkligande. 

Även om den ifrågasatta regleringen begränsades till industrien och där
med besläktade verksamhetsgrenar samt eventuellt handeln och byråarbetet, 
skulle, såsom erfarenheten beträffande 8-timmarslagen utvisade, andra verk
samhetsområden, såsom jord- och skogsbruket samt sjöfarten, röna inflytan
de av regleringen i avseende å arbetstids- och eventuellt även löneförhållan
den. 

Med hänsyn till vad delegationen anfört — här i huvudsak refererat — 
om verkningarna av en obligatorisk, fortvarande och mer avsevärd arbetstids
förkortning uttalade delegationen, särskilt med tanke på de stora exportindu
strierna, farhågor för att näringslivet av en dylik reform skulle utsättas för 
en på sina håll nog så riskfylld belastning utan att det med reformen åsyftade 
målet skulle vinnas. Tvivelaktigt vore också, om det internationella samför
stånd, vilket arbetsgivarsidan ansåg vara en oeftergivlig förutsättning för att 
den svenska industrien, i fall av reformens genomförande, skulle kunna bestå 
i konkurrensen på världsmarknaden, kunde påräknas komma till stånd.» 

»Ett en kort tid gällande påbud om arbetstidsförkortning skulle sålunda 
fortfarande enligt delegationens mening i stort sett icke medföra några mer 
betydande resultat. Beträffande åter en permanent arbetstidsförkortning torde 
man kunna förvänta, att den till en början på åtskilliga håll skulle leda till 
viss ökning av arbetsstyrkorna men också egga till skärpta rationaliserings-
och dylika åtgärder, vilka åter småningom komme att minska behovet av ar
betskraft. Möjligheterna till dylika åtgärder torde vara snart sagt outtöm
liga, och några restriktioner däremot, varpå vissa exempel finnas i andra län
der, lära väl icke kunna påräknas här i landet. 

Påpekas må för övrigt, att en arbetstidsförkortning icke kan förväntas med
föra en mot förkortningen svarande höjning av arbetarantalet. Den omfattan
de förekomsten av korttidsarbete jämte åtskilliga andra omständigheter torde 
nämligen med all sannolikhet motverka en sådan höjning. Enligt en av högsta 
arbetsrådet i Nederländerna föranstaltad och nyligen avslutad undersökning 
skulle sålunda en förkortning av arbetstiden till 40 timmar i veckan ej leda till 
större ökning av arbetarantalet än 5'3 % — och detta utan hänsyn tagen till 
verkningarna av sannolika rationaliserings- och dylika åtgärder. 

De av delegationen tidigare framhållna betänkligheterna beträffande löne
förhållandena kvarstå jämväl oförminskade. Det från svensk sida i Genève 
framställda kravet på upprätthållande vid arbetstidsförkortning av arbetarnas 
löneinkomster vidhålles, såsom förut omnämnts, av landsorganisationen i dess 
senaste yttrande i ämnet. Oavsett svårigheten för att ej säga omöjligheten att 
genomföra och säkerställa en dylik inkomststabilisering, vilket något närmare 
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utvecklats i delegationens yttrande den 23 december 1932, måste en allmän 
lönehöjning — de förut på korttid arbetande skulle ej kunna lämnas i sämre 
ställning — komma att te sig mycket besvärande för exportindustrierna.» 

Man kan väl även fråga sig, om det kan vara välbetänkt att till motverkande 
av en så konjunkturbetonad företeelse som arbetslösheten fastlägga arbetstiden 
för en längre framtid. 

Beträffande erfarenhetens vittnesbörd i fråga om arbetstidsförkortning så
som medel mot arbetslöshet ligger det givetvis nära till hands att söka upplys
ning i de utredningar, som verkställdes rörande verkningarna av 8-timmars-
dagens införande här i landet 1920. Någon mer allsidig statistisk belysning 
av denna åtgärds verkningar i vad arbetarantalet angår ha dessa utredningar 
emellertid på grund av förändrade förhållanden i andra avseenden icke ansetts 
kunna lämna. Av utredningarna framgår likväl tydligt, att företagen i stort 
sett sökt kompensera arbetstidens förkortning genom en omfattande rationali
sering. Industristatistikens siffror för arbetarantalet för t. ex. åren 1919, 
1921, 1923 och 1925 eller resp. 392 911, 328 416, 358 083 och 391 692 visa ej 
heller någon ökning. Även det stora sociala experimentet i Amerikas förenta 
stater under de senaste åren förefaller peka i samma riktning. Oaktat en 
synnerligen kraftig och omfattande förkortning av arbetstiden i förening med 
lönekompensation synes arbetslösheten i alldeles övervägande mån kvarstå — 
och detta fastän den allmänna konjunkturförbättringen i världen icke lär ha 
lämnat det amerikanska näringslivet oberört. 

Huruvida någon mer allmän anslutning till 40-timmarsveckan kan förvän
tas från andra länders sida, torde vara ganska tvivelaktigt. Tyskland står 
som bekant utom internationella arbetsorganisationen. Av den förut lämnade 
redogörelsen för omröstningen rörande förslaget till principkonvention angå
ende 40-timmarsveckan framgår, att ett betydande antal regeringsombud av-
höllo sig från deltagande i omröstningen. Bland de röstande saknades sålunda 
bland annat regeringsombuden från England, Canada, Finland, Indien, Japan, 
Jugoslavien, Rumänien, Ungern och Österrike. 

Den omläggning av sättet för reformens genomförande, som den misslyc
kade utgången av frågans behandling å 1934 års konferenssammanträde för
anledde, d. v. s. övergång till progressivt förverkligande, har knappast varit 
ägnad att minska delegationens betänkligheter. Visserligen skulle detta för
farande i jämförelse med det tidigare föreslagna, så att säga allmängiltiga 
genomförandet te sig mer försiktigt och bereda möjlighet till anpassning efter 
förhållandena inom olika verksamhetsområden, men å andra sidan skulle det
samma otvivelaktigt giva upphov åt svåra orättvisor och starka klagomål. 
Från många håll har även gjorts gällande, att denna partiella tillämpning skul
le förorsaka svårartade konflikter på arbetsmarknaden. Det ifrågavarande till-
lämpningssättet skulle för övrigt giva anledning till orättvisor ej blott i för
hållande till olika näringsgrenar och arbetargrupper utan även i förhållande 
till de skilda medlemsstaterna — de olika slagen av verksamhet äro nämligen 
ofta av mycket skiftande betydelse för de skilda staterna. Exempel härpå 
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lämnar järn- och stålindustrien, som är en av Sveriges huvudsakliga indu
strigrenar men i de övriga nordiska länderna spelar en ganska underordnad 
roll. Valet av för ändamålet lämpliga verksamhetsgrenar torde jämväl i andra 
avseenden visa sig vanskligt. Mot det progressiva tillämpningssättet kan även 
med hänsyn till den ofta förekommande blandningen av olika slag av verksam
het anmärkas, att det i många fall måste möta avsevärda svårigheter att 
distinkt och lämpligt avgränsa de slag av verksamhet, som skola hålla kortare 
arbetstid. Slutligen må i detta sammanhang framhållas, att den arbetslöshets-
lindrande effekten av arbetstidsförkortningen med nu ifrågavarande begrän
sade ehuru växande tillämpningsområde — om nu begränsningarna kunna upp
rätthållas — åtminstone till en början måste bliva ganska obetydlig. — Här 
berörda olägenheter av det progressiva genomförandet av arbetstidsförkort
ning ha för övrigt delvis redan förmärkts vid behandlingen av förut omför-
mälda specialkonventioner angående arbetstidens förkortning. 

Delegationen övergår nu till att med hänsyn till ifrågavarande reform något 
skärskåda utvecklingen och det nuvarande läget på arbetsmarknaden samt 
granska det föreliggande förslaget till principkonvention. 

När frågan om internationell förkortning av arbetstiden såsom medel mot 
arbetslösheten först togs upp till egentlig behandling eller hösten 1932 upp
gick antalet hjälpsökande arbetslösa i vårt land enligt arbetslöshetskommissio
nens månadsrapporter för oktober till 123 584, för november till 146 981 och 
för december till 161155; det genomsnittliga antalet hjälpsökande för året 
stannade dock vid 113 907. Fackföreningarnas arbetslöshet i procent av med
lemsantalet uppgavs för samma månader till resp. 22-1, 241 och 31-0 samt för 
året till 22-4. År 1933 var det genomsnittliga antalet hjälpsökande enligt ar
betslöshetskommissionens rapporter 164 054, och nådde antalet hjälpsökande 
kulmen under mars med 186 561. Det genomsnittliga procenttalet för fack
föreningarnas arbetslöshet under 1933 uppgick till 23-3, och uppgavs det hög
sta procenttalet eller 28-8 för januari. Under 1935 års nio första månader har 
arbetslösheten minskat, enligt arbetslöshetskommissionens rapporter från 93 419 
hjälpsökande till 41 190, och enligt fackföreningarnas uppgifter från 22'B till 
10-9 %. Under oktober månad 1935, då den vanliga säsongförsämringen av ar-
betstillgången inträdde, steg antalet hjälpsökande enligt arbetslöshetskommis
sionens rapport till 47 045.1 

De av socialstyrelsen kvartalsvis företagna enquêterna rörande tillgången 
på arbetskraft ha jämväl lämnat resultat, som tyda på en stark förbättring av 
arbetsmarknaden. Från att för första kvartalet 1933 av tillfrågade arbetsgi
vare 0'3 % förklarat det råda brist på arbetskraft, 27'6 "A det finnas tillräcklig 
tillgång därpå och 72 l % det vara överflöd därav, utgjorde för tredje kvar
talet 1935 motsvarande procenttal: 109, 62'2 och 26-9. En annan av social
styrelsen under de senare åren regelbundet företagen enquête, rörande före
komsten under viss vecka i november månad av arbetstidsförkortning m. m., 
utvisar bland annat, att av hela det antal arbetare, som voro sysselsatta, an-

1 Vissa av de här angivna siffrorna voro preliminära. 



275 KONVENTION ANG. ARBETSTIDENS FÖRKORTNING TILL FYRTIO TIMMAR I VECKAN 

talet arbetare inom den egentliga industrien med förkortad arbetstid (inkl. per-
mitterade) uppgick: 1932 till omkring 40 %, 1933 till omkring 25 %, 1934 till 
9-6 % och 1935 (enligt preliminär beräkning) till c:a 7 %. Den genomsnitt
liga veckoarbetstiden för samtliga av denna undersökning berörda industri
arbetare, sysselsatta, under redovisningsveckan, utgjorde år 1932 435 timmar, 
å r 1933 46-0 timmar, år 1934 47-0 timmar och 1935 47-5 timmar. Av under
sökningen har även framgått, att inom industrien antalet övertidstimmar i pro
cent av samtliga utgjorda arbetstimmar uppgick år 1934 till 1-3 och år 1935 
till 2-3. 

Till belysande av arbetstidsförhållandenas förändring har delegationen även 
begärt och från arbetsrådet fått mottaga vissa uppgifter rörande de medgi
vanden till övertidsarbete, som arbetsrådet enligt 7 § 3 mom. i lagen om arbets
tidens begränsning äger att lämna i fall av trängande behov. Enligt dessa 
uppgifter beviljades dylika tillstånd under tredje kvartalet 

Såsom av ovanstående uppgifter rörande arbetstillgången vitsordas och även 
i viss mån av uppgifterna rörande övertidsarbetet kan utläsas, har på senaste 
tiden på sina håll förekommit en icke alldeles obetydlig brist på arbetskraft. 
Detta förhållande bekräftas även av den offentliga arbetsförmedlingen, som i 
sina rapporter omnämnt fall av sådan brist inom jordbruket, den mekaniska 
verkstadsindustrien och byggnadsverksamheten. Beträffande sistnämnda verk
samhet har för övrigt t. o. m. inträffat, att import av utländsk arbetskraft 
måst tillgripas. 

Av vad härovan anförts torde framgå, att arbetstillgången i vårt land för 
närvarande i stort sett måste betecknas såsom god. Att det samtidigt finnes 
«tt icke obetydligt antal arbetslösa jävar icke detta påstående, då det ju alltid 
finnes en viss omflyttningsarbetslöshet samt en avsevärd grupp av arbetsta
gare, som på grund av ålder eller andra omständigheter ha svårt att vinna 
anställning. 

Med hänsyn till det sålunda angivna läget på arbetsmarknaden torde det, 
oberoende av vad som principiellt kan anföras i ämnet, åtminstone för när
varande icke gärna kunna ifrågakomma att här i landet till motverkande av 
arbetslösheten påbjuda någon förkortning av arbetstiden. 

Vid en granskning av det föreliggande förslaget till principkonvention an
gående 40-timmarsveckan torde man, givetvis särskilt om man hyser betänk
ligheter mot arbetstidsförkortning såsom medel mot arbetslöshet, till en början 
ha anledning anmärka, att sista stycket i den motiverande inledningen innehål
ler ett väl oreserverat uttalande, då däri säges, att det »är oundgängligt att 
göra en fortvarande ansträngning för att i möjligaste mån förkorta arbetstiden 
inom alla slag av sysselsättning». 

Konventionens art. 1, vari konventionens väsentliga innehåll återfinnes, sön-
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derfaller i två till sin rättsliga karaktär olikartade delar, nämligen en princip
deklaration och en utfästelse. Deklarationen, som huvudsakligen kommer till 
uttryck i mom. a ) , är tydligtvis främmande för den internationella reglering 
av arbetsförhållandena, som avses i Versaillesfördraget. Av flera bestäm
melser i nämnda fördrag, såsom i dess art. 405 mom. 5 och 7 samt art. 407 
och 408, framgår nämligen, att man tänkt sig, att konventionerna skola om
sättas i lagstiftning eller förverkligas på annat sätt. Denna bristande över
ensstämmelse kan möjligen komma att menligt inverka på uppfattningen om 
konventionernas förbindande natur. För övrigt kan anmärkas, att då, såsom 
förut påpekats, någon garanti för lönekompensation ej lär kunna åstadkommas, 
bestämningen »tillämpad på sådant sätt, att den icke medför sänkning av ar
betarnas levnadsnivå» måste anses innebära en mycket kraftig reservation mot 
40-timmarsprincipen. 

At t delegationen, med sin förut tydliggjorda inställning till förevarande 
fråga, ej kan förorda biträdande av deklarationen i a ) , torde vara uppen
bart. 

Mom. b) synes i betraktande av artikelns innehåll i övrigt vara tämligen 
överflödigt och meningslöst. Det kan likväl vara ägnat ingiva betänklig
heter, enär det innebär ett förhandsgodkännande av alla till det ifrågavarande 
målet ledande åtgärder, sålunda även om de i andra avseenden äro av samhälls-
skadlig beskaffenhet. 

Den senare delen av förevarande artikel, vilken, såsom härovan framhållits, 
utgör en utfästelse, har, på sätt jämväl förut berörts, förklarats icke vara rätts
ligt bindande, och torde detta förhållande väsentligen ha kommit till uttryck 
i förbehållet »vilka ratificeras av medlemmen». Utfästelsens bristande rätts
kraft synes dock, måhända särskilt när artikeln läses i sin helhet, icke tydligt 
framträda, och man torde med skäl kunna förvänta, att de, som äro intres
serade av 40-timmarsveckans allmänna tillämpning, skola åberopa förevaran
de konvention till stöd för sina krav. Med sådan tolkning, vilken möjligen 
kunde komma att fastslås genom praxis, skulle utfästelsens godtagande up
penbarligen kunna leda till konsekvenser, som nu icke kunna överblickas. 

Med hänsyn till vad sålunda anförts kan delegationen icke tillstyrka, att 
förslaget till konvention (nr 47) angående arbetstidens förkortning till fyr
tio timmar i veckan förelägges riksdagen med uttryckande av den meningen, 
att konventionen bör för Sveriges del ratificeras. 

Mot ovanstående beslut anmäldes reservation av herr J o h a n s o n , som an
såg, att delegationen bort tillstyrka ratifikation av konventionen. 

Reservation anmäldes jämväl av herr H a n s s o n , som anförde följande: 
»Det effektivaste sättet att bekämpa arbetslösheten är att skapa arbetstill

fällen. Åtgärder i syfte att fördela arbetstillfällena erbjuda ur arbetslöshets-
politisk synpunkt ett andrahandsintresse. Såsom förhållandena för närvaran
de gestalta sig och sannolikt komma att te sig under lång tid framåt, torde 
sådana åtgärder likväl vara av behovet påkallade. Bland dem är arbetstids
begränsningen den närmast till hands liggande. Genomförandet av en ar
betstidsbegränsning i arbetslöshetsbekämpande syfte torde visserligen lämp-
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ligast böra ske på grundvalen av mellan arbetsgivar- och arbetarorganisatio
nerna i de olika länderna upprättade avtal, varvid statsmakterna böra lämna 
sin medverkan, men med hänsyn till arbetstidens betydelse för konkurrensen 
länderna emellan är det önskvärt, att en internationell överenskommelse träf
fas i form av en principkonvention. Enligt min mening bör därför Sverige 
giva sin anslutning till det föreliggande förslaget till konvention angående 
arbetstidens förkortning till fyrtio timmar i veckan.»1 

Befolkningskommissionens förslag angående moderskaps-
penning och mödrahjälp m. m. 

Socialstyrelsens utlåtande. 

Genom remisser den 20 december 1935 och den 22 januari 1936 har social
styrelsen anbefallts att avgiva utlåtanden över dels befolkningskommissionens 
betänkande med förslag till omorganisation av förlossningsvården, barnmor
skeväsendet och barnmorskeutbildningen samt till vissa åtgärder beträffande 
förebyggande mödra- och barnavård och dels kommissionens betänkande an
gående moderskapspenning och mödrahjälp. 

Med anledning härav anförde socialstyrelsen — som funnit sig böra i ett 
sammanhang taga innehållet i de båda betänkandena under övervägande — föl
jande. 

Förevarande betänkanden hava för yttrande förelagts sociala rådets sektion för 
det statsunderstödda sjukkasseväsendet (sjukkassenämnden). 

Befolkningskommissionens föreliggande betänkanden innefatta ett flertal bety
delsefulla förslag till åtgärder från det allmännas sida för åstadkommande av ett 
förbättrat moderskapsskydd, innebärande i huvudsak dels tillhandahållande av 
förbättrade vårdmöjligheter såväl vid barnsbörden som för de späda barnen och 
dels en effektivisering av den sociala stödverksamhet vid barnsbörd, som staten re
dan nu bedriver. I förra hänseendet föreslår kommissionen vissa åtgärder med 
avseende å dels förlossningsvården och barnmorskeväsendet, dels förebyggande 
mödra- och barnavård, och dels barnmorskeutbildningen samt i senare hänseendet 
förbättrade ekonomiska understöd åt barnaföderskor i form av dels moderskaps
penning och dels mödrahjälp. I sin följande framställning kommer styrelsen att 
huvudsakligen uppehålla sig vid de förslag, som direkt beröra de erkända sjuk
kassorna. Föremål för styrelsens granskning blir därför företrädesvis förslagen 
angående fri förlossningsvård samt förbättrade ekonomiska understöd åt barna
föderskor. 

Upprinnelsen till ifrågavarande förslag synes vara att söka i en vid 1935 års 
riksdag inom andra kammaren av fru Olivia Nordgren m. fl. väckt motion nr 196, 
däri hemställdes, att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om 
skyndsam utredning angående förbättring av det statliga moderskapsunderstödet. 

1 I proposition nr 15 bar det av internationella arbetskonferensen antagna förslaget till kon
vention angående arbetstidens förkortning till fyrtio timmar i veckan förelagts 1936 års riksdag 
med förordande till ratifikation, vilket emellertid icke bifölls av riksdagen. 
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Motionärerna ifrågasatte därjämte vissa ändringar av gällande författningsregler 
beträffande moderskapsförsäkringen i de erkända sjukkassorna ävensom åtgärder 
för möjliggörande av billigare förlossningsvård åt mindre bemedlade barnaföder
skor. 

Vid ärendets behandling i riksdagen fann andra lagutskottet för sin del de i mo
tionen berörda spörsmålen vara av den vikt och betydelse, at t en tillfredsställande 
lösning av desamma utan dröjsmål borde åstadkommas. Beträffande det utred
ningsarbete, som med anledning härav påkallades, ansåg sig utskottet emellertid 
böra särskilt betona, a t t vid detsamma hänsyn borde tagas därtill, at t understöd 
ti l l icke sjukförsäkrad kvinna ej finge bestämmas på sådant sätt, at t därigenom 
förorsakades minskat intresse för kvinnors inträde i sjukkassor. Vad utskottet 
sålunda föreslagit och ut ta la t godkändes av riksdagen, som i skrivelse den 17 maj 
1935 hemställde, at t Kungl. Maj :t skyndsamt ville låta verkställa en allsidig ut
redning rörande et t förbättrat moderskapsskydd, vid vilken utredning de synpunk
ter, som kommit till ut tryck i motionen, borde tagas under omprövning, samt för 
riksdagen framlägga de förslag, vartill utredningen kunde föranleda. Uppdraget 
ifråga anförtroddes åt befolkningskommissionen, till vilken Kungl . Maj :t över
lämnade riksdagens skrivelse för at t tagas i övervägande vid fullgörande av kom
missionens ursprungliga uppdrag. 

Förlossningsvårdens förbättrande. Av kommissionens tvenne förslag till förloss
ningsvårdens förbättrande, vilka här skola beröras, innebär det första, att kvinna, 
som blir förlöst i hemmet, skall åtnjuta kostnadsfri vård av barnmorska, häri in
begripet icke blott själva förlossningsvården utan även den s. k. förvården av den 
gravida kvinnan. Detta syfte skall, enligt förslaget, uppnås genom åtagande från 
statens sida at t utgiva en viss minimilön för distriktsbarnmorskorna, till storleken 
så bestämd, at t den innefattar jämväl skälig ersättning för den inkomst, som för närva
rande uppstår genom ti l lämpningen av barnmorsketaxan. Det förutsattes därför, 
a t t denna taxa skall upphöra at t gälla samt distriktsbarnmorska vara förhindrad 
at t begära särskild ersättning för sina förrättningar. 

Det är uppenbart , a t t genomförandet av en anordning som den föreslagna får 
t i l l följd, a t t bekostandet av barnmorskevård, som för närvarande åvilar central
sjukkassorna, bortfaller från kassornas prestationer. Häremot torde icke heller nå
gon er inran vara att göra, helst som barnmorskevården redan under nuvarande 
förhållanden till huvudsaklig del bekostas av det allmänna. För sitt vidkommande 
har styrelsen redan i annat sammanhang haft tillfälle ut ta la sig i t i l lstyrkande 
r ik tning angående införande av kostnadsfri barnmorskevård vid förlossning i hem
met, nämligen i yt trande den 9 mars 1935 över förenämnda av fru Nordgren m. fl. 
väckta motion. 

Det andra av kommissionens förslag, vilket berör sjukkasseverksamheten, går u t 
på at t staten skall för varje barnbördskvinna, som vårdas på allmän sal å barn-
bördshus eller förlossningshem eller å förlossningsrum hos barnmorska utgiva sär
skilt driftsbidrag med 2 kronor per vårddag under högst 10 dagar. Med bidragets 
utgående skall dock vara förknippat det villkoret, at t legosängsavgiften skall vara 
bestämd till högst 1 krona. 

Genom utgivande av dylikt bidrag blir uppenbarligen principen om fri förloss
ningsvård genomförd även beträffande sluten sådan vård, och centralsjukkassas 
skyldighet at t bekosta vård å förlossningsanstalt skulle under i övrigt oförändrade 
förhållanden begränsas till et t belopp av i regel 1 krona om dagen. Styrelsen har 
i princip t i l ls tyrkt även ifrågavarande anordning, nämligen i sit t yt t rande den 
23 oktober 1935 över medicinalstyrelsens samma år avgivna förslag angående före
byggande mödra- och barnavård. Emellertid synes ett förhållande i samband med 
den föreslagna anordningen förtjäna at t uppmärksammas, nämligen konsekvenser
na av det uppställda villkoret för bidraget, a t t legosängsavgift icke får uttagas 
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med högre belopp än 1 krona per dag. Detta villkor får tydligen till följd, at t 
driftsbidragets utgående och därmed principen om kostnadsfri förlossningsvård ge
nom statens åtagande blir beroende av huruvida vederbörande huvudman för för
lossningsanstalten bestämmer legosängsavgiften till högst 1 krona eller till högre 
belopp än 1 krona. För närvarande varierar legosängsavgiften för förlossnings
vård till storleken högst betydligt och uppgår inom icke mindre än 8 landstings
områden till mer än 3 kronor. I sådana fall måste uppenbarligen vederbörande 
landsting sänka vårdpriset till 3 kronor, varav staten betalar 2 kronor, för a t t stats
bidrag skall utgå och fri förlossningsvård kunna åtnjutas. Det torde kunna ifråga
sättas, huruvida samtliga dessa landsting skola finna det vara med sin fördel 
förenligt a t t genom beviljande av anslag eller på annat sätt tillmötesgå de upp
ställda fordringarna för åtnjutande av statligt driftsbidrag. Kommissionens be
tänkande innehåller ingen upplysning härom. 

Den ekonomiska stödverksamhetens förbättrande. Vad därefter beträffar kom
missionens förslag om den ekonomiska stödverksamhetens förbättrande, så inne
bär detta förutom utvidgning av verksamheten, bland annat genom höjning av 
understödets belopp, a t t verksamheten skall lösgöras från sjukförsäkringen och 
givas en helt ny organisation. De erkända sjukkassorna skola sålunda enligt 
förslaget icke längre vara pliktiga meddela moderskapshjälp. Därest kassa fri
villigt meddelar sådan ersättning, skall statsbidrag därför icke utgå. Vidare skall, 
enligt förslaget, moderskapsunderstödet i dess nuvarande form ersättas av et t i 
likhet med detta direkt av statsmedel t i l l alla barnaföderskor utgående bidrag till 
täckande av de med barnsbörden förenade kostnaderna, benämnt moderskapspen-
ning. Härutöver föreslår kommissionen särskilt understöd, s. k. mödrahjälp, åt 
barnaföderskor, som till följd av havandeskap eller barnsbörd råkat i ekonomiskt 
nödläge. Handhavandet av denna understödsverksamhet skall anförtros åt en för 
ändamålet inrät tad statlig myndighet, benämnd statens familje- och barnanämnd, 
vilken till ärendenas beredning skall äga a t t anlita barnavårdsnämnderna. 

Innan styrelsen ingår på en närmare granskning av de sålunda föreslagna un
derstödsanordningarna, anser sig styrelsen först böra bringa i erinran, huru den 
nuvarande statliga stödverksamheten vid barnsbörd kommit till stånd, 6amt varför 
den blivit anförtrodd åt de statsunderstödda sjukkassorna. 

Ehuru meddelande av moderskapshjälp överhuvud icke omnämndes i 1910 års 
ejukkasselag hade ett stort antal enligt sagda lag registrerade sjukkassor redan 
från början upptagi t en sådan understödsverksamhet. Det dröjde emellertid inte 
länge, innan statsmakterna funno det lämpligt at t ekonomiskt stödja denna kas
sornas verksamhetsgren. I proposition (nr 240) till 1912 års riksdag framlade så
lunda Kungl. Maj :t förslag om anvisande av medel för understödjande av sjuk
kassor, som meddelade moderskapsunderstöd. I sitt anförande till statsrådsproto
kollet framhöll föredragande departementschefen till stöd för propositionen bland 
annat, a t t han — i likhet med av lagrådet gjort uttalande — ansåge, at t den fri
villiga sjukkasseverksamheten, i avbidan på en definitiv lösning av frågan om 
moderskapsförsäkringens ordnande, borde särskilt understödjas i syfte att förmå 
kassorna a t t allt mer utveckla sit t arbete i sådan riktning, at t kvinnlig medlems 
sjukförsäkring komme att omfatta jämväl moderskapsunderstöd. Men det före
låg också ett statsintresse at t lämna bidrag till sjukkassornas moderskapsförsäk-
ring. Vid samma års riksdag hade antagits lagen om arbetarskydd, som avlöste 
1910 års lag angående minderårigas och kvinnors användande till arbete i indu
striellt yrke. Den nya lagen utsträckte barnsängsvilan från fyra veckor enligt 
1910 års lag till at t i regel omfatta sex veckor. Berörda proposition var för ytt
rande överlämnad till särskilda utskottet nr 1. Vid frågans behandling framhöll 
utskottet, a t t anordningen med barnsängsvilans utsträckning i tiden, som i och 
för sig med hänsyn ti l l folkhälsan och släktets fortbestånd otvivelaktigt måste 
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anses synnerligen väl motiverad, likväl påkallade såsom nödvändigt komplement 
någon åtgärd, varigenom modern med sitt barn tillförsäkrades nödtorftigt under
håll under den påtvungna arbetsledighetstiden. Då tanken på en särskild försäk
r ing för sådant ändamål för det dåvarande ej ansågs kunna lämpligen förverkligas, 
hade, anförde utskottet vidare, Kungl . Maj: t funnit sig föranlåten framlägga för
elag ti l l understödjande av sådana sjukkassor, som meddelade moderskapsunder-
stöd (moderskapshjälp). 

Proposit ionen vann riksdagens bifall och resulterade i nådiga kungörelsen den 6 
december 1912 angående statsbidrag åt sjukkassor, som meddela moderskapshjälp. 
Den avlöstes år 1913 av en ny kungörelse i ämnet, vilken gällde ända fram till 
ikraf t t rädandet av 1931 års sjukkasselagstiftning. 

Genom riksdagens nämnda beslut at t tilldela sjukkassor statsbidrag för meddelad 
moderskapshjälp åsyftades i första hand a t t underlät ta för kvinnor i industriel l t 
arbete at t skaffa sig ett nödtorft igt ekonomiskt understöd, som påkallades av den 
lagstadgade barnsängstiden. Men statsbidraget inskränktes icke till at t avse alle
nast industr iens arbeterskor u tan erhöll en allmängiltig räckvidd. Sedermera 
hava statsmakterna icke försummat att , så snart tillfälle därti l l erbjudit sig, söka 
göra den ifrågavarande försäkringsgrenen ti l l en allt betydelsefullare del av för
säkringen. Under det a t t de enligt 1910 års lag registrerade sjukkassorna med
delade moderskapshjälp såsom ett frivilligt åtagande, upptogo sålunda de vid riks
dagarna 1926, 1927, 1930 och 1931 framlagda regeringsförslagen om ny sjukkasse
lagstif tning moderskapshj alpen såsom en obligatorisk prestation i sjukkassorna. 

E n ä r 1931 års berörda reformförslag på sjukförsäkringens område, utom att 
göra moderskapshjälpen ti l l en obligatorisk förpliktelse, syftade till a t t väsent
ligen utvidga denna prestation beträffande såväl understödets belopp som den tid, 
under vilken den skulle utgå, hade Kungl . Maj:t , innan förslaget förelades riks
dagen, särskilt anmodat bl. a. styrelsen för Sveriges allmänna sjukkasseförbund 
och styrelsen för rikssjukkassornas centralorganisation at t — i samband med fråga 
om införande av statl igt moderskapsunderstöd, varom nedan särskilt skall redogöras 
— yt t ra sig över en ifrågasatt anknytning av en sålunda förbättrad moderskaps-
försäkring till en reformerad sjukförsäkring. 

Bägge de nämnda organisationerna t i l lstyrkte därvid den ifrågasatta anknyt
ningen. Rikssjukkassornas centralorganisation anförde, bl. a., a t t då de frivilliga 
sjukkassorna i allmänhet beredde sina kvinnliga medlemmar moderskapshjälp i 
form av kontant understöd i större eller mindre omfattning och då det ifrågasatta 
sjukförsäkringsförslaget avsåge, at t moderskapshjälpen skulle utgöra en obligato
risk prestation av sjukkassorna, borde en utvidgning av sådan understödsverksam
het lämpligen kunna åstadkommas i samband med sjukförsäkringen. Styrelsen 
för Sveriges allmänna sjukkasseförbund framhöll å sin sida, a t t styrelsen fann 
den ifrågasatta reformeringen av moderskapsförsäkringen synnerligen beaktans-
värd och för folkhälsan av största betydelse. Och då de svenska sjukkassorna, 
så länge moderskapsförsäkringen funnits till , omfattat spörsmålet med stort och 
al lmänt intresse, kunde ett reformförslag som det ifrågasatta med säkerhet påräkna 
sjukkassefolkets stöd. E n reformerad sjukförsäkring, som icke omfattade en mot
svarande förbättr ing av moderskapsskyddet, skulle förvisso från sjukkassesynpunkt 
betraktas som en brist. 

Genom att antaga 1931 års sjukkasselagstiftning, som gjorde moderskapshjäl
pen ti l l en sjukkassornas^ obligatoriska prestation, fastslogo statsmakterna uttryck
ligen denna försäkringsgrens samhörighet med den statsunderstödda sjukkasseverk
samheten. 

Vad därefter beträffar det statliga moderskapsunderstödet, är upprinnelsen här
t i l l a t t söka i ett år 1926 framfört förslag om beredande av understöd åt vissa 
barnaföderskor i annan ordning än genom sjukkassorna. Sagda år förelade så
lunda Kungl . Maj: t genom proposition (nr 112) riksdagen ett förslag, som avsåg 
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at t t i l lerkänna kvinnor i visst industriellt arbete et t särskilt moderskapsunderstöd 
âv statsmedel. Förslaget anknöt sig ti l l föreskriften i dåvarande 19 § i arbetar
skyddslagen, enligt vilken kvinnor, sysselsatta i sådant industriellt arbete, som 
angavs i dåvarande 15 § i samma lag, i regel voro förhindrade att återvända i 
arbete, innan sex veckor förflutit efter barnsbörden samt icke kunde vägras ledig
het under en t id av två veckor före barnsbörden. Understödsverksamheten skulle 
handhavas av riksförsäkringsanstalten, som emellertid skulle äga at t med registre
rad sjukkassa träffa avtal om dess biträde. Förslaget vann ej riksdagens bifall. 
Riksdagen anhöll emellertid om förnyad utredning i ärendet och framhöll där
vid bland annat, dels a t t viktiga synpunkter kunde åberopas till stöd för den 
uppfattningen, att en direkt understödsverksamhet från det allmännas sida i 
princip borde vara beroende av huruvida i varje särskilt fall ett verkligt behov 
förelåge eller icke, dels a t t värdet av understödsverksamheten skulle ökas, därest 
den kunde utsträckas till vidare befolkningslager än enligt förslaget vore avsett, 
och dels at t det borde undersökas i vad mån sjukkassornas medverkan kunde vinnas. 

I anledning av rikedagens skrivelse tillkallade chefen för socialdepartementet 
särskilda sakkunniga at t inom departementet biträda med den begärda utred
ningen. De sakkunniga avlämnade den 26 september 1929 betänkande med förslag 
angående moderskapsskydd. Betänkandet innehöll bland annat förslag om bere
dande av särskilt moderskapsunderstöd. Enl igt detta skulle varje mindre be
medlad barnaföderska äga at t till l indrande av de med barnsbörden förenade kost
naderna och för at t erhålla möjlighet till bättre vård för sig och barnet uppbära 
ett kontant understöd (moderskapsunderstöd) av 50 kronor. Såsom mindre be
medlad skulle i regel anses varje kvinna, vars beskattningsbara inkomst enligt 
senaste taxering till s tat l ig inkomst- och förmögenhetsskatt understege 500 kro
nor. Understödet, som skulle utbetalas genom barnavårdsnämnden i den kommun, 
där kvinnan vid tiden för barnsbörden var bosatt, skulle bekostas till 4/B av stats
verket och till 1[t av kommunen. 

över förslaget avgavs yt tranden av ett stort antal myndigheter och organisa
tioner. I det ojämförligt största antalet yt tranden vitsordades, at t behov av eko
nomiskt stöd åt barnaföderskor förelåge, och betonades, att åtgärder från det all
männas sida för fyllande av detta behov vore påkallade. Emellertid framställdes 
även åtskilliga invändningar av olika innebörd och styrka mot förslaget. Dessa 
invändningar gällde särskilt sättet, varpå hjälpverksamheten skulle organiseras. 
Sålunda betonades kraftigt i ett flertal yttranden, at t barnavårdsnämnderna icke 
vore lämpliga såsom organ för ifrågavarande verksamhet, utan att man i stället 
borde söka vinna en anknytning ti l l de statsunderstödda sjukkassorna, vilka se
dan länge med bidrag av statsmedel meddelade moderskapshjälp såsom en försäk
ringsprestation. 

Utöver de infordrade yt trandena ingavs ti l l Kungl. Maj:t ett stort antal peti
tioner och skrivelser i frågan från olika kvinnosammanslutningar, däri hemställ
des, at t åtgärder i huvudsaklig överensstämmelse med de sakkunnigas förslag sna
rast möjligt måtte vidtagas. Av intresse är i detta sammanhang, att i åtskilliga 
av dessa yt t randen underströks det nära sambandet mellan den av de sakkunniga 
förordade understödsverksamheten samt sjukförsäkringen. 

Styrelserna för Sveriges allmänna sjukkasseförbund och rikssjukkassornas cen
tralorganisation, vilka beretts tillfälle at t i samband med tidigare omnämnda ytt
randen angående en utvidgad moderskapsförsäkrings anknytning till en reforme
rad sjukförsäkring även yt t ra sig rörande ifrågakomna statliga understödsverksam
het, förordade verksamhetens samordnande med den reformerade sjukförsäkringen. 
Sveriges allmänna sjukkasseförbund uttalade därvid, att sjukkassorna voro de 
enda organ, som fullt effektivt och på bästa sätt skulle kunna handhava inte bara 
moderskapsförsäkringen utan även den rent statliga moderskapsunder3tödsverk-
samheten. 

18—355/72. Soc. Medd. 19.10. 
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I anslutning ti l l den lämnade historiska redogörelsen rörande tillkomsten av 
nuvarande anordning för beredande av moderskapshjälp och moderskapsunderstöd 
torde vara lämpligt a t t även erinra om behandlingen av den av herr Spångberg 
m. fl. vid 1935 års riksdag väckta motionen (nr 131) avseende förslag t i l l lag om 
moderskapshjälp. Denna motion gick ti l l skillnad mot den förenämnda av fru 
Nordgren m. fl. väckta motionen u t på införande av en helt ny lagstiftning på 
ifrågavarande hjälpområde, varav ett fullständigt slopande av nuvarande hjälpsy-
stem skulle bliva följden. 

I y t t rande ti l l riksdagens andra lagutskott den 9 mars 1935 med anledning av 
denna motion framhöll styrelsen med hänsyn t i l l at t motionen avsåge en helt ny 
lagst if tning på området, at t denna lagstiftning skulle betyda ett upprivande av 
hela den grund för samhällets understöd åt barnaföderskor, som genomfördes år 
1931 och som innebure en samverkan på detta område mellan den på inbördes un
derstöd vilande sjukhjälpsverksamheten och en direkt av det allmänna bekostad 
understödsverksamhet. E t t dylikt upprivande av et t t idigare beslut skulle förut
sätta, a t t 1931 års lagstiftning visat sig vara i väsentliga delar otillfredsställande 
eller ineffektiv. Något sådant torde dock icke med fog kunna göras gällande. 
Styrelsen vore för sin del tvärtom av den uppfattningen, at t den nu gällande lag
stiftningen, t rots at t den endast jämförelsevis kort t id vari t i verksamhet, i stort 
sett fungerat ganska väl och bland allmänheten mottagits med erkännande och 
förståelse. 

Motionen ifråga vann icke heller riksdagens godkännande, till synes beroende 
bl. a. därpå, a t t riksdagen ansåg, a t t ett förbättrat moderskapsskydd borde åstad
kommas genom ändring av nuvarande lagbestämmelser och icke genom skapande av 
nya hjälpanordningar. At t detta även vari t Kungl. Maj :ts mening vid tillsättan
det av befolkningskommissionen, synes framgå av statsrådets och chefens för social
departementet t i l l protokollet över socialärenden den 17 maj 1935 gjorda utta
lande, at t man i fråga om förbättrande av mödrarnas ställning i första hand hade 
at t fortsätta på den väg, som statsmakterna redan beträtt genom åtgärderna för 
moderskapsskydd. 

Befolkningskommissionens föreliggande förslag rörande statens understödjande 
av barnaföderskor innebär, enligt styrelsens mening, i lika hög grad som det för
slag, vilket framfördes i nyssnämnda av herrar Spångberg m. fl. väckta motion ett 
upprivande av den bestående ordningen. Vad styrelsen anfört i s i t t nyss återgivna 
yt t rande över denna motion äger därför i lika hög grad giltighet beträffande be
folkningskommissionens förslag. Såvit t styrelsen kunnat finna, har kommissio
nen icke heller kunnat förebringa några bärande motiv för den ifrågasatta nya 
hjälpanordningen. Tvärtom synes kommissionen, genom at t avslutningsvis ifrå
gasätta det nuvarande hjälpsystemets bibehållande, hysa tveksamhet beträffande 
lämpligheten av sina egna förslag i berörda hänseende. 

Såsom huvudskäl för sitt förslag har kommissionen anfört brister i t re hänse
enden, som enligt kommissionen skulle vidhäfta det nuvarande systemet. Som 
den första av dessa brister angives det statliga moderskapsunderstödets otillräck
lighet för de ändamål det är avsett at t gagna. Vidare vänder sig kommissionen 
emot at t rä t ten ti l l understödet har gjorts beroende av behovet, och at t detta 
behov présumeras föreligga allenast vid en så låg inkomstsumma som den, vilken 
motsvarar ett beskattningsbart belopp vid taxering till statlig inkomst- och för
mögenhetsskatt av mindre än 500 kronor. Den tredje bristen slutligen hänför sig 
t i l l själva grunderna för det nuvarande systemet, närmare bestämt att detta be
står av två ti l l sin na tur vit t skilda grenar, å ena sidan en försäkringslinje och å 
andra sidan en ren understödslinje. Den kategoriklyvning beträffande barnafö
derskorna, som härigenom uppstår, f inner kommissionen anmärkningsvärd såtillvida, 
at t de i sjukkassa försäkrade kvinnorna erhålla — med bidrag av statsmedel till 
kassorna — sin moderskapshjälp utan varje prövning, under det de icke försäk-
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rade barnaföderskorna komma i åtnjutande av moderskapsunderstödet först efter 
prövning av hjälpbehovet. 

Enl igt kommissionens uttalande hava de nu relaterade erinringarna emot det 
nuvarande hjälpsystemet i första hand sin grund i den principiella uppfat tning 
kommissionen intagit, att, då barnafödandet vore av avgörande betydelse för sam
hällets bestånd, mödrahjälpen icke enda3t vore at t anse såsom en ekonomisk hjälp 
till barnaföderskan utan jämväl borde utgöra ett uttryck för den »samhälleliga 
uppskattningen av moderskapet». Följaktligen borde, enligt kommissionens me
ning, mödrahjälp i princip utgå till alla barnaföderskor, oavsett om behov därav 
förelåge eller ej. 

Kommissionens nyssnämnda uppfat tning angående den statliga mödrahjälpens 
karaktär har kommissionen, enligt egen uppgift, hämtat u r moderskapsunderstöds-
sakkunnigas tidigare här ovan omförmälda förslag angående moderskapsskydd, i 
vilket hävdades den meningen, at t ett generellt ekonomiskt understöd även vore 
berättigat med hänsyn till de personliga besvärligheter och risker samt de ekono
miska uppoffringar, som barnaföderskorna fingo underkasta sig för samhällets 
fortbestånd. Mot en sådan uppfat tning framfördes dock kraftiga gensagor av 
et t flertal myndigheter, vilka anmodats y t t ra sig över förslaget ifråga. Och 
samma ståndpunkt till frågan intogs av riksdagen, då den år 1931 antog den nu 
gällande förordningen om moderskap sunder stöd, enligt vilken understödet gjorts 
beroende av at t behov därav föreligger. 

At t nu, såsom kommissionen ifrågasatt, frångå behovsprincipen vid utgivande 
av moderskapsunderstöd, skulle betyda ett uppenbart avsteg från statsmakternas så 
sent som år 1931 intagna ståndpunkt i denna fråga. Redan av denna anledning kan 
styrelsen för sin del icke förorda, att et t sådant steg tages. Men därtill komma 
rent sakliga betänkligheter mot behovsprincipens slopande. E t t frångående av 
understödssynpunkten, där behov och yt t re förhållanden äro utslagsgivande, och 
et t hävdande av et t generellt premiesystem enligt kommissionens principer är, en
ligt styrelsens mening, knappast ägnat at t skänka ökad respekt för moderskapets 
naturl iga höghet och helgd. E n ekonomisk premiering av själva barnsbörden så
som sådan, vilken enligt naturens ordning torde utlösa en kvinnas mest upp
höjda känslor av glädje, ter sig i styrelsens ögon såsom nära nog neddragande på 
dessa känslor och instinkter. Vad man ur samhällets och barnaföderskornas syn
punkter vill nå med en hjälpverksamhet är väl et t undanröjande av materiella 
svårigheter men icke ett ekonomiskt plus till djupa ideella värden. Såsom kommis
sionen i annat sammanhang påpekat, kan också ifrågasättas, om alla födelser äro 
från det allmännas synpunkt önskvärda. Beträffande sådana fall måste då sägas, 
at t det ur allmän synpunkt knappast kan finnas anledning uppskatta födelserna 
till den grad kommissionen förmenar blott och bart därför at t de inträffat. E n 
annan sak är at t samhället även här bör komma en nödställd barnaföderska ti l l 
hjälp, i vilket fall emellertid motivet för biståndet uteslutande är det förhanden-
varande behovet. 

Genom den av kommissionen framförda teorien om den samhälleliga uppskatt
ningen av moderskapet såsom grund för mödrahjälpen har kommissionen helt sä
kert avsett at t på förevarande område skapa likformiga och rättvisa förhållanden. 
I verkligheten leder dock kommissionens hjälpsystem till framträdande inkonse
kvenser och orättvisor, nämligen så till vida, att mödrahjälpen får en helt olika 
karaktär beroende på om den utgår t i l l barnbördskvinna, som är i behov därav 
eller icke. Det är givet, att där kvinnan är i behövande omständigheter, en mo-
derskapspenning av föreslagna 75 kronor icke kan innefatta någon större del, som 
kan givas karaktär av premie såsom uttryck för den samhälleliga uppskattningen 
utan helt och hållet eller till största delen måste betecknas som understöd. Före
ligger för en barnaföderska icke behov av understöd, får hjälpen til] henne där
emot formen av en premie, en present från det allmänna. Kvinnan kan nämli-
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gen mycket väl vara hjälpen förutan, då hon själv eller familjen äger förmåga att 
bestrida de extra kostnaderna i samband med barnsbörden, vilket däremot icke är 
förhållandet med hennes sämre lottade medsyster, vilken behöver hela beloppet 
för sagda ändamål. Härav synes vara klart, att ett tillämpande av kommissionens 
premieringsteori i vart fall förutsätter, att understödet utgår med högre belopp 
för behövande än för icke behövande barnaföderskor, ty endast på detta sätt kunna 
även dessa komma i åtnjutande av en premie. 

Utom till de inkonsekvenser, som nyss påvisats, skulle en sanktion av »den sam
hälleliga uppskattningen av moderskapet» i form av ekonomiskt vederlag även 
leda till ett visst slöseri med statens medel. I betraktande av det ofta åberopade 
statsfinansiella läget och den sparsamhet, som man alltid vill iakttaga med statens 
medel, synes det styrelsen anmärkningsvärt, att ett förslag som det förevarande, 
vilket skulle i viss utsträckning medföra fullständigt onödiga utgifter för det 
allmänna, överhuvud taget kunnat framkomma. Förhållandet är så mycket mera 
anmärkningsvärt, som kommissionen (sid. 26) just av statsfinansiella skäl icke 
funnit det möjligt att sätta moderskapspenningen till ett belopp av 100 kronor, 
som den ansett erforderligt, utan begränsat den till 75 kronor. 

Vidkommande därefter befolkningskommissionens tidigare angivna tre huvud
erinringar emot det nuvarande systemet för moderskapsskydd må anföras följande. 

Då 1931 års sjukkasselagstiftning antogs och moderskapshjalpen gjordes till en 
obligatorisk prestation i de erkända sjukkassorna, varigenom en försäkrad barna
föderska med bistånd av statsmedel skulle beredas nöjaktig ekonomisk hjälp från 
sin kassa, tillgodosåg staten genom det samtidigt tillskapade statliga moderskaps-
understödet det mest primära hjälpbehovet även hos de grupper av barnaföderskor, 
som kunde väntas komma att stå utanför sjukkasserörelsen. Enligt de i samband 
med denna lagstiftning beslutade statsbidragsbestämmelserna utgår statsbidrag för 
av erkänd centralsjukkassa utgiven moderskapspenning eller bekostad vård å för
lossningsanstalt för en minimitid av 30 dagar och, om man bortser från kvinna i 
industriellt och därmed likställt arbete, för en maximitid av 42 dagar. Då stats
bidraget utgår med 1 krona för varje dag och hjälptiden i flertalet centralsjuk
kassor utgör 42 dagar, belöper sig statsbidraget, som här avses, for försäkrad bar
naföderska följaktligen i regel till 42 kronor. Det statliga moderskapsunderstödet 
åter är vad ersättningen för dag beträffar, eatt lika med statsbidraget per dag 
för utgiven moderskapspenning, varemot understödstiden, om man bortser från 
kvinna i industriellt och därmed likställt arbete, är bestämd till 30 dagar. Maxi
mitiden för moderskapsunderstödet överensstämmer sålunda med minimitiden för 
statsbidraget till moderskapspenning, varför understödet regelrätt utgår med ett 
sammanlagt belopp av 30 kronor. Då de ojämförligt flesta kvinnorna äro till
försäkrade moderskapspenning med 2 kronor om dagen under 42 dagar, uppgår 
moderskapspenningen i regel till 84 kronor för varje barnsbördsfall. 

Under det att kommissionen finner den sålunda utfästa moderskapspenningen 
från sjukförsäkringen tillräckligt stor, anser kommissionen däremot moderskaps
understödet vara otillräckligt. Det är nämligen uppenbart, säger kommissionen, 
att ett belopp av 30 kronor icke kan förslå till bestridandet av de extra kostna
der, som följa av en barnsbörd, såsom resekostnader, kostnader för hemhjälp, ut
rustning åt barnaföderskan, småkläder åt barnet m. m. 

Att det nuvarande moderskapsunderstödet blir otillräckligt, därest detsamma 
skall täcka alla extra kostnader av det slag kommissionen ifrågasätter, kan nog 
icke bestridas. Emellertid är att märka, att man med det nuvarande understödet 
principiellt icke avsett, att det skall täcka alla sagda extra kostnader. Understö
det har i första hand till syfte att möjliggöra en bättre vård för moder och barn 
än den de genom anlitande av hemmets ekonomiska resurser hava utsikt att ernå. 
Detta särdrag hos understödet framgår fullt tydligt av författningen genom stad
gandet, att centralsjukkassa skall av kvinnan tillkommande understöd innehålla 
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ett så stort belopp, som motsvarar ersättning enligt fastställd taxa för biträde av 
barnmorska vid förlossningen eller för vård å förlossningsanstalt, där sådan vård 
lämnas, samt på begäran tillhandahålla barnmorskan eller förlossningsanstalten 
det innehållna beloppet. Nu händer det också i stor utsträckning, att hela belop
pet åtgår till vårdkostnader, vilket i regel blir fallet om kvinnan ligger på för
lossningsanstalt. Sker förlossningen däremot i hemmet med anlitande av barn
morska beror det på barnmorsketaxan och i vad mån barnaföderskan haft utgifter 
för resekostnader åt barnmorskan, om något blir över av understödet för andra 
utgifter. 

Ser man nu endast på det behov, som det nuvarande moderskapsunderstödet är 
avsett att fylla, så framgår av erfarenheten från de närmast gångna åren, at t 
understödet i stort sett väl fyllt sitt ändamål och även uppskattats av dem, som 
kommit i åtnjutande därav. Åtminstone har detta vari t förhållandet med rena 
landsbygden, där understödet redan i sin nuvarande form obestridligen varit till 
verklig nytta . Annorlunda förhåller det sig måhända med de större städerna, där 
understödet nog icke varit tillräckligt för at t fylla redan sitt nuvarande ändamål 
och där det därför icke heller rönt någon större uppskattning. 

Nu skall emellertid, enligt kommissionens förslag, förlossningsvården göras 
kostnadsfri för barnaföderskan och det statliga understödet samtidigt givas ka
raktär av uteslutande ekonomiskt bidrag för täckande av vid barnsbörd uppkom
mande extra utgifter vid sidan av själva förlossningsvården. Emot en sådan 
förändring av understödets karaktär har styrelsen ingenting at t erinra, helst 
som styrelsen, såsom redan anförts, biträder förslaget om införande av kostnadsfri 
förlossningsvård. Styrelsen kan dock å andra sidan icke undgå att ställa sig den 
frågan, om alla berörda utgifter förekomma vid varje barnsbörd, och vidare om 
det finnes någon garanti för at t penningarna verkligen skola komma till använd
ning för det avsedda ändamålet. Kommissionen tyckes förutsätta, at t så alltid 
skall bli förhållandet, eftersom denna fråga blivit lämnad helt ur räkningen. 

Styrelsen kan för sin del även tillstyrka, at t understödet höjes utöver nuvarande 
belopp, men vill samtidigt meddela, at t behovet av understöd, enligt vad styrelsen 
inhämtat, uppskattas olika i olika delar av landet, varför kan förtjäna övervägas, 
huruvida icke en lämplig gradering av beloppet bör ske. Då styrelsen, såsom 
framgår av det följande, förutsätter, at t det nuvarande dubbelsystemet med moder-
skapsförsäkring och moderskapsunderstöd kommer at t i fortsättningen bibehållas, 
måste emellertid det för moderskapsförsäkringen avsedda statsbidraget höjas till 
minst samma belopp som moderskapsunderstödet. Detta är nödvändigt med hän
syn till den även av riksdagen hävdade principen, a t t understöd till icke sjuk-
försäkrad kvinna icke får bestämmas på sådant sätt, at t därigenom förorsakas 
minskat intresse för kvinnornas inträde i sjukförsäkringen. Skulle det rena un
derstödet sättas högre än bidraget till sjukförsäkringen, skulle detta verka som en 
hämsko på särskilt den kvinnliga medlemsrekryteringen och därjämte utgöra en 
direkt premiering av dem, som icke genom medlemskap i sjukkassa vilja så långt 
möjligt sörja för sig själva vid sjukdoms- och barnsbördsfall. Bestämmes åter 
statsbidraget och understödet lika högt, vilket i .pr incip redan nu gäller, torde 
försäkringen såsom sådan med därav följande förmåner utgöra en tillräckligt stor 
dragningskraft för at t medlemsrekryteringen icke skall påverkas i ogynnsam rikt
ning. 

Kommissionen framhåller vidare såsom motiv för en nygestaltning på ifråga
varande hjälpområde den omständigheten, att moderskapsunderstödet kommit at t 
bliva det väsentliga i systemet, i det at t flertalet barnaföderskor erhålla under
stöd och endast en mindre del moderskapshjälp. Kommissionen ser också mörkt 
på möjligheterna av en så väsentlig utveckling av den frivilliga sjukförsäkringen, 
som skulle krävas för at t åt sjukkassornas moderskapsförsäkring skänka den cen-
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t rala ställning i hjälpsystemet, som nu innehas av moderskapsunderstödet. Här
till må anföras följande. 

Betraktar man något närmare den från kassorna utgående moderskapshjälpen, 
finner man, at t denna består av två delar, dels en försäkringsprestation och dels ett 
bidrag av statsmedel. Detta statsbidrag är principiellt lika stort som moderskaps
understödet även om det i praktiken, med hänsyn ti l l den längre understödstid 
sjukkassorna frivilligt påtagi t sig, kan komma a t t utgå med högre belopp. Un
der sådana förhållanden är det tydligt, at t även den försäkrade barnaföderskan 
åtnjuter ett understöd av statsmedel, även om detta utgår genom sjukkassorna i 
samband med den egentliga försäkringsprestationen. Då kommissionen i sitt be
tänkande hävdar, at t moderskapsunderstödet kommit a t t intaga en central plats i 
det nuvarande hjälpsystemet och av den anledningen även bör avlösa den nuva
rande moderskapspenn ingen, är detta påstående därför i viss mån ogrundat. Kom
mer nu statens bidrag, såsom kommissionen åsyftar, a t t utgå med samma belopp 
för försäkrad och icke försäkrad barnaföderska, blir överensstämmelsen mellan bi
dragen fullständig, varför ingen som helst anledning längre torde förefinnas at t 
med hänsyn till sjukförsäkringens ännu jämförelsevis r inga anslutning påfordra 
ändr ing i det nuvarande systemet. Därt i l l kommer, a t t om man fasthåller vid den 
principen, at t varje människa skall i första hand hjälpa sig själv och först i 
andra hand äga erhålla hjälp av det allmänna, vilken princip bör så långt som 
möjligt gälla även beträffande barnsbördsfall, s tår det alldeles klart, a t t en hjälp
organisation, som innefattar ett självhjälpsmoment, är socialt betydligt värdeful
lare än et t rent understödssystem, även om självhjälpsmomentet är relativt l i tet 
framträdande. 

När befolkningskommissionen, såsom i det föregående framhållits, r iktar bland 
annat den erinringen mot det nuvarande systemet för mödrahjälp, a t t dess båda 
grenar — försäkringslinjen och understödslinjen — til l sin na tur äro så vit t skilda 
från varandra, kan man icke underlåta a t t peka på en i ögonen fallande parallell 
t i l l en alldeles l ikartad dualism på ett annat område av socialpolitiken, nämligen 
hjälpsystemet för arbetslösa. 

I båda fallen har man å ena sidan en med statsmedel anordnad ren understöds
verksamhet — resp. moderskapsunderstöd och arbetslöshetsunderstöd — och å 
andra sidan en likaledes av staten ekonomiskt stödd frivillig försäkring för bere
dande av resp. moderskapshjälp och s. k. daghjälp. 

At t det, alla olikheter t i l l trots, råder en inre socialpolitisk frändskap mellan å 
ena sidan sjukkasseväsendet, stödverksamheten vid barnsbörd inbegripen, och å 
andra sidan arbetslöshetspolitiken behöver knappast uppvisas. 

N ä r man i vårt land — så sent som år 1984 — genomförde den frivilliga, av 
staten stödda arbetslöshetsförsäkringen, var det allt överskuggande huvudmoti
vet härför a t t skapa en på frivilliga personliga prestanda grundad rätt till dag-
hjälp. 

Samma motiv, som år 1934 ansågos äga en sådan avgörande betydelse för arbets
löshetsförsäkringens genomförande, synas år 1936 kunna åberopas till stöd för den 
frivilliga moderskapsförsäkringens bibehållande inom sjukkasseväsendet. 

För övrigt förtjänar framhållas, a t t den frivilliga moderskapsförsäkringen — 
i likhet med den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen — erbjuder möjlighet till 
differentiering av hjälpbeloppens storlek, något som, i den mån denna möjlighet 
efter hand rationellt utnytt jas , i sin tur medgiver en anpassning av dessa belopp 
efter de bland annat efter dyrort varierande kostnaderna för tillgodoseende av de 
behov, som de äro avsedda at t fylla. 

Enl igt gällande bestämmelser är, som nämnts, rä t ten till statligt moderskaps
understöd gjord beroende bl. a. av a t t behov därav föreligger. Och behov anses 
som regel vara för handen, om för kvinnan eller, där hon är gift och samman
lever med sin man, för makarna tillsammans vid senaste taxering till statlig in-
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komst- och förmögenhetsskatt icke upptagits ett beskattningsbart belopp, upp
gående ti l l minst femhundra kronor. Den uppställda inkomstgränsen har emel
lertid närmast karaktären av en allmän presumtion, a t t behov av understöd före
ligger. När särskilda omständigheter föranleda därtill, skall därför understöd 
kunna vägras, fastän inkomsten icke överstiger den stadgade gränsen, liksom å 
andra sidan understöd kan beviljas även åt den, för vilken den beskattningsbara 
inkomsten upptagits till femhundra kronor eller mera. Befolkningskommissionen 
gör nu gällande, at t denna inkomstgräna är för låg och at t detta, vid det förhål
landet at t så många kvinnor stå utanför sjukkassorna, bidrager till at t et t stort 
antal barnaföderskor lämnas utan varje ekonomisk hjälp vid nedkomsten. En mer 
tillfredsställande ordning skulle enligt kommissionen kunna åvägabringas genom 
en höjning av inkomstgränsen. Då emellertid någon inkomstgräns inte är stadgad 
för åtnjutande av moderskapshjälp från erkänd sjukkassa, finner kommissionen, 
a t t sådan icke heller bör stipuleras för rä t t t i l l det statliga moderskapsunder-
stödet. 

Vad då först beträffar kommissionens förslag om ett fullständigt slopande av 
inkomstgränsen, så synes detta kunna försvaras, för såvitt man anlägger kommis
sionens omnämnda synpunkter på understödet, nämligen att det skall utgöra ett 
slags premie till barnaföderskan. Då styrelsen, såsom tidigare anförts, emellertid 
icke kan dela denna kommissionens uppfat tning rörande understödets ändamål och 
karaktär, följer redan härav, att styrelsen icke heller kan biträda förslaget om in
komstgränsens fullständiga slopande inom hjälpsystemet. Visserligen innebär detta 
en inkonsekvens så tillvida, a t t en sjukförsäkrad barnaföderska erhåller sin mo
derskapshjälp, oavsett ekonomisk ställning och om behov av understöd föreligger 
eller icke. Men denna förmån tillkommer henne uteslutande på grund av hennes 
förtänksamhet at t genom medlemskap i sjukkassa ekonomiskt säkerställa sig för 
inträffande sjukdoms- och barnsbördsfall, vilket förhållande statsmakterna funnit 
motivera ett understödjande utan hänsyn till förefintligt behov. Genom att 
släppa efter på behovsprincipen, då fråga är om ren understödsverksamhet, skulle, 
enligt styrelsens mening, intresset för at t genom försäkring söka sörja för sig 
själv slappna och benägenheten för at t mera li ta t i l l det allmännas hjälp än till 
självhjälpen bliva allt större. 

Vidkommande därefter kommissionens erinring, at t den nuvarande inkomstgrän
sen är för låg, vill styrelsen icke bestrida, a t t så kan vara förhållandet men vill å 
andra sidan även framhålla, vad som tidigare omnämnts, nämligen at t den stipu
lerade inkomstgränsen i själva verket allenast utgör en presumtion för at t behov 
föreligger och at t även vid högre inkomst moderskapsunderstöd skall utgå, därest 
hjälpbehov är till finnandes. Särskilt i de större städerna och i andra dyrorter 
torde vid nuvarande gränsdragning, enligt erfarenheten inom centralsjukkassorna, 
inträffa barnsbördsfall t i l l betydande antal, vid vilka i ingivna understödsansök
ningar behov av understöd uppgives föreligga, oaktat det beskattningsbara belop
pet upptagits till belopp om 500 kronor eller mera. Å andra sidan framgår emel
lertid av understödsansökningar, som härröra från barnaföderskor på landsbygden, 
a t t fall, sådana som de nyss för dyrorterna nämnda, endast mycket sällan före
komma, något som måste tyda på, at t redan nuvarande inkomstgräns möjliggör för 
alla kvinnor a t t utfå moderskapsunderstöd, vilka rimligen böra komma i åtnju
tande härav. 

För övrigt får man icke, vid bedömandet av denna fråga, såsom kommissionen 
synes hava gjort, allt för mycket grunda sit t ställningstagande på 1934 års siff
ror angående frekvensen av de barnsbördsfall, där moderskapshjälp genom erkänd 
sjukkassa eller moderskapsunderstöd utgått . Förhållandet är nämligen det, att an
talet barnaföderskor, som komma i åtnjutande av moderskapsunderstöd, alltjämt 
befinner sig i stadig tillväxt, vilket visar att man i vissa delar av landet ännu ej 
äger kännedom i tillräcklig omfattning rörande förevarande hjälpverksamhet. Detta 
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bestyrkes också genom de i kommissionens betänkande upptagna siffrorna över an
talet understödsfall, vilka utvisa en ganska stor ojämnhet inom olika centralsjuk-
kasseområden. I Örebro-Värmlands centralsjukkasseområde med 491 951 invånare 
utbetalades sålunda år 1934 i moderskapsunderstöd allenast 53 100 kronor, medan 
i Sydöstra Sveriges centralsjukkasseområde med 533 629 invånare utbetalades 
125 618 kronor. Det torde vara uppenbart , att dylika olikheter icke kunna förkla
ras genom olika nativitetsförhållanden inom det ena och det andra området. At t 
å andra sidan den statliga hjälpverksamheten i sin nuvarande form kan nå en så
dan omfattning, a t t den bringar hjälp åt alla, som behöva sådan, synes framgå av 
vissa uppgifter, som styrelsen inhämtat rörande 1935 års verksamhet inom Bohus
län-Hallands erkända centralsjukkassa. Av dessa framgår nämligen, at t inom kas
sans verksamhetsområde under 1935 ej mindre än 83 % av samtliga barnaföderskor 
kommit i åtnjutande av statligt understöd genom moderskapspenning från sjuk
kassan eller i form av moderskapsunderstöd. 

Under år 1935 kan för hela r iket antalet fall med moderskapsunderstöd beräk
nas ti l l lägst 54 000. Läggas härt i l l 11 000 barnsbördsfall, som beräknas hava bli
vit understödda genom sjukförsäkringen, finner man, at t redan nu c:a 65 000 
barnsbördsfall eller mer än 75 % av samtliga omfattas av den statliga stödverksam
heten. Kommissionens påstående, a t t ett allt för stort antal behövande barnafö
derskor vid nuvarande anordning ställas utanför möjligheterna at t erhålla hjälp, 
måste därför innebära en betydande överdrift. 

Emellertid kunna, som nämnts, skäl anföras för en höjning av inkomstgränsen, 
åtminstone för dyrorternas vidkommande. Företages en lämplig sådan höjning och 
blir dessutom det av kommissionen framlagda förslaget om ändrade grunder för 
beskattningen genomfört, kommer med säkerhet, särskilt om understödsbeloppet 
även ökas, antalet understödsfall at t ytterl igare ökas. Även utan mera långtgåen
de ändringar av nuvarande förhållanden torde man sålunda, enligt styrelsens me
ning, kunna uppnå en utvidgning av understödsverksamheten, varigenom alla fall, 
som rimligen böra bli omfattade av densamma, också bliva det. 

Utom de nu berörda huvuderinringarna har kommissionen även anfört vissa 
andra omständigheter, vartill enligt kommissionens mening hänsyn kunde tagas 
vid bedömande av frågan om verksamhetens avskiljande. Sålunda framhåller kom
missionen, att sjukkassornas befriande från handhavandet av moderskapsunderstö-
den vore ett önskemål, som rä t t allmänt kommit till ut t ryck inom sjukkasserörel
sen samt a t t svenska sjukkasseförbundet u t ta la t sig för jämväl moderskapsförsäk-
ringens avskiljande från sjukkassorna. H u r u ledande män inom sjukkasserörelsen 
ställa sig till förevarande spörsmål torde framgå av det vid detta yt t rande fogade 
u tdrag av protokoll från sammanträde med sjukkassenämnden, vartill styrelsen får 
hänvisa. 

Vidare anför kommissionen, att ett frånskiljande av moderskapshjälpen skulle 
hava ti l l följd, at t män och kvinnor bleve likställda inom kassorna. Som det nu 
är, åtnjuta kvinnorna av kassorna en försäkringsförmån, som icke tillkommer män
nen, men som dessa i alla fall få bidraga till. Genom avgifternas minskning i 
samband med moderskapsförsäkringens avskiljande från sjukförsäkringen skulle 
därför icke bara kvinnorna u tan även männen komma i åtnjutande av en avgifts
minskning med 1 krona och 10 öre om året. Denna avgiftssänkning borde, för
menar kommissionen, ytterl igare popularisera sjukkasserörelsen och, åtminstone vad 
beträffar männen, leda till en medlemsökning, vilken väl kunde uppväga det min
skade intresse bland kvinnor i de fruktsamma åldrarna a t t ansluta sig till sjuk
kassorna, som moderskapshjälpens upphävande måhända kunde tänkas komma att 
medföra. 

Vad då först beträffar den beramade likställigheten i prestationshänseende man
liga och kvinnliga medlemmar emellan, så har någon utpräglad önskan i sådan 
r ik tn ing aldrig försports inom de erkända sjukkassorna. Detta finner också sin 
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naturl iga förklaring i det förhållandet, a t t de, som åtnjuta moderskapshjälp från 
de erkända sjukkassorna, mycket ofta äro hust rur till manliga medlemmar av kas
san, och at t dessa senare även uppskatta den förmån de själva, om också indirekt, 
bliva delaktiga av genom moderskapshjälpen till hustrun. För övrigt torde man 
icke böra räkna med, at t den ifrågasatta prestationsminskningen skulle komma at t 
åtföljas av en motsvarande minskning av avgifterna. Sannolikt skulle i flertalet 
kassor avgiften komma att bli oförändrad och resultatet av förändringen endast 
bli större inkomstöverskott på verksamheten. Någon direkt fördel för medlem
marna skulle sålunda moderskapsförsäkringens avskiljande knappast komma att 
medföra. 

Slutligen gör kommissionen gällande, att det nuvarande systemet utesluter vissa 
kvinnor, nämligen de allra fattigaste och de, som av hälsoskäl inte kunna vinna 
inträde i sjukkassorna, från möjligheten att erhålla en tillräcklig ekonomisk hjälp 
vid barnsbörd. Här t i l l må erinras därom, a t t lagen ger möjlighet för gift kvinna 
a t t tillhöra erkänd sjukkassa allenast för beredande av sjukvårdsförsäkring och 
moderskapshjälp. Då denna försäkring betingar en avgift av i regel allenast 4 
kronor 20 öre för år, torde vara uppenbart, at t vilken gift kvinna som helst, som 
i övrigt uppfyller villkoren för inträde, också kan vinna delaktighet i sjukförsäk
ringen för beredande av understöd, varom frågan här gäller. Föreligger sjukdom 
som hinder för inträde i erkänd sjukkassa, ställer sig ju saken annorlunda, men i 
sådant fall torde i den mån moderskapsunderstödet icke är tillfyllest, hjälp böra 
meddelas i annan ordning. 

Såsom redan torde hava framgått av det föregående, är ett avskiljande från de 
erkända sjukkassorna av moderskapsförsäkringen och det etatliga moderskapsun
derstödet icke erforderligt för et t uppnående av önskvärda förbättringar på ifråga
varande hjälpområde. Däremot skulle en sådan åtgärd otvivelaktigt komma att 
medföra direkt skadliga verkningar för den statsunderstödda sjukkasseverksamhe-
ten och denna verksamhet berörande förhållanden. Sålunda är det tydligt, a t t 
man skulle försvåra för kassorna at t utveckla sig genom borttagande av det i re
kryteringsavseende tilldragande moment inom försäkringen, som moderskapsför
säkringen utgör. Inom de erkända sjukkassorna har man en allmän uppfat tning 
av, att kvinnorna i allt större utsträckning söka sig in i sjukkassorna, ett förhål
lande som är socialt betydelsefullt bl. a. med hänsyn till den ökade sjukdomsrisk, 
som barnsbörd medför. Detta framgår också fullt tydligt av siffrorna för anslut
ningen till kassorna av nya medlemmar. De i kommissionens betänkande anförda 
siffrorna giva detta vid handen, och så är även förhållandet med motsvarande siff
ror för år 1935, vilka, såsom framgår av efterföljande tablå, utvisa en medlems
anslutning för kvinnor, som är betydligt större än för män icke blott för landet i 
sin helhet u tan även för flertalet centralsjukkassor. At t detta glädjande förhål
lande skulle upphöra, därest moderskapsförsäkringen nedlades, torde vara ställt 
utom varje tvivel. 

Men även kassornas handhavande av moderskapsunderstödet har visat sig kunna 
verka befrämjande på medlemsrekryteringen. Genom denna verksamhet komma 
nämligen kvinnorna i kontakt med sjukförsäkringen och erhålla kännedom om de 
förmåner ett medlemskap i sjukkassa medför. Även moderskapsunderstödets bort
tagande från sjukkassorna skulle sålunda kunna medföra skadliga verkningar för 
sjukförsäkringen. 

Sedan kommissionen redogjort för sitt förslag till den anordning för beredande 
av statlig moderskapspenning, vilken skulle träda i stället för den av de erkända 
sjukkassorna meddelade moderskapsförsäkringen samt det statliga moderskapsun
derstödet, och i samband därmed anfört de omständigheter, som enligt kommissio
nens mening motiverade förslaget, anmärker kommissionen (sid. 31), at t förslaget 
till sin reella innebörd skulle, därest så vore önskvärt, kunna genomföras även 
med ett bibehållande av sjukkassornas statsunderstödda moderskapshjälp. Kommis-
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Medlemmar, inträdda under år 1935 i nedanstående öppna centralsjukkassor (överlåtna och 
överflyttade medlemmar ej inräknade). 

sionen synes följaktligen hava insett, at t det i verkligheten icke vore direkt behöv
ligt at t för uppnående av förbättrat ekonomiskt moderskapsskydd, varom här är 
fråga, sönderbryta en på statsmakternas direkta init iat iv uppbyggd organisation, 
som visat «ig väl fylla sin uppgift. 

Styrelsen tager fasta på detta medgivande från kommissionens sida men vill 
samtidigt, i överensstämmelse med vad styrelsen tidigare i detta yt t rande anfört, 
betona, a t t något ut rymme för alternativa lösningar av den föreliggande frågan 
icke synes förefinnas. Enl ig t styrelsens mening är det icke blott önskvärt utan 
med hänsyn ti l l konsekvenserna av ett ingrepp av ifrågasatt slag, synnerligen på
kallat, att, om en reform på ifrågavarande hjälpområde skall komma till stånd, 
densamma, såsom också riksdagen synes hava förutsatt vid t idigare omnämnda ut
redningsbeslut, blir genomförd inom ramen för den nu bestående sjukkasselag
stiftningen. 

Styrelsen skall nu i det följande redogöra för, efter vilka riktlinjer en sådan 
reform, enligt styrelsens mening, skall kunna genomföras. Enl igt nu gällande reg
ler u tgår såväl moderskapspenningen som det statliga moderskapsunderstödet i 
form av dagsbidrag. Kommissionen ifrågasätter emellertid, att bidraget i stället 
skall utgå i form av et t engångsbelopp, avsett för täckande av vissa av barnsbörden 
föranledda engångskostnader. Emot en sådan förändring av bidraget finnes, en
ligt styrelsens mening, ingen er inran a t t framställa. Ur försäkringssynpunkt inne
bär det i själva verket en fördel at t övergå från nuvarande av sjukpenningen be
roende dagsersättning till ett enhetsbelopp, enär vissa ojämnheter i fråga om av
giftsbestämningen då försvinna. 

Vad beträffar storleken av den framtida av sjukkassorna meddelade moderskaps-
hjälpen, synes denna lämpligen kunna fastställas till ett belopp av 100 kronor, var
igenom understödet skulle motsvara de av kommissionen beräknade minimikostna-
derna vid barnsbörd, som understödet skulle vara avsett a t t täcka. Ifrågasättas 
kan emellertid även, om icke beloppet bör höjas till 110 kronor, varigenom täckning 
jämväl erhålles för den kostnad, som barnaföderskor enligt förslaget normalt skulle 
få utgiva i legosängsavgift vid vård å förlossningsanstalt. Om minimibeloppet av 
moderskapshjälpen bestämmes på angivet sätt i författningen, torde där också böra 
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stadgas frihet för centralsjukkassa at t genom bestämmelse i stadgarna utfästa ett 
högre belopp, lika för alla kvinnliga medlemmar. 

Då moderskapspenningen skall utgöra et t fixt engångsbelopp, bör i överensstäm
melse härmed även statsbidraget utgå med ett fixt engångsbelopp för varje av kas
san meddelad moderskapshjälp. Detta bidrag av statsmedel till meddelad moder-
skapshjälp bör då utgå med samma belopp som det statliga moderskapsunderstödet. 
Sättes detta, såsom föreslagits, till 75 kronor, blir följaktligen statsbidraget lika 
med 75 kronor för varje utgiven moderskapshjälp. Detta får i sin tur till följd, 
at t om moderskapshjälpen bestämmes till 110 kronor, avgift måste upptagas av 
medlemmarna motsvarande ett understöd av 35 kronor, vilket belopp då represen
terar självhjälpsmomentet i försäkringen. Avgiften i fråga beräknas för ett om
råde med medelstor frekvens av barnsbördsfall till 75 öre för år. 

Med avseende på det statliga moderskapsunderstödet vill styrelsen i detta sam
manhang hava framhållit följande. Detta understöd utgör för närvarande prin
cipiellt 30 kronor för kvinna i allmänhet och 56 kronor för kvinna i industriellt 
och därmed jämförligt arbete. Emellertid har kvinnan att i samband med ansök
ningen om understöd erlägga en anmälningsavgift av 2 kronor, som tillfaller cen
tralsjukkassan eller lokalsjukkassa, som biträder centralsjukkassan vid handhavan-
det av här ifrågakomna uppgifter, varför understödet i verkligheten reduceras med 
detta belopp. Upptagandet av denna avgift har emellertid givit anledning ti l l 
starkt missnöje bland understödstagarna. Det torde också med fog kunna ifråga
sättas, om icke de med den statliga moderskapsunderstödsverksamheten förenade 
kostnaderna helt borde bestridas av det allmänna. Kassornas handhavande av ifrå
gakomna verksamhet grundar sig ju på stadgandet i 8 § första stycket i sjukkasse
förordningen, enligt vilket erkänd sjukkassa är pliktig at t inom sitt verksamhets
område, jämväl såvitt angår andra än kassans medlemmar, biträda vid handhavan-
det av annan social försäkrings- eller understödsverksamhet. Då kassa enligt sam
ma lagrum för sådant biträde skall erhålla skäligt vederlag, vilket bestämmes av 
Kungl. Maj :t, och det här är fråga om en statlig verksamhet, synes det vara helt 
i överensstämmelse med författningen, at t det vederlag, som skall utgå för det 
biträde kassan lämnar staten vid verksamhetens handhavande, skall lämnas av sta
ten såsom uppdragsgivare. Styrelsen vill därför såsom lämpligt föreslå, att, därest 
nuvarande hjälpsystem bibehålies, den nu utgående anmälningsavgiften borttages 
och kassorna i stället tillerkännas et t skäligt vederlag av statsmedel. 

Till slut må även erinras om bestämmelserna rörande statsverkets utbetalande av 
ersättning för utgivna moderskapsunderstöd, enligt vilka sjukkassa äger kvartals
vis utbekomma sådan. Därest en höjning av understödet i föreslagen omfattning 
skulle komma til l stånd, skulle detta, om nuvarande anordning för utbetalning av 
ersättningarna bibehölles, uppenbarligen medföra, at t kassorna måste ligga ute 
med förskotterade medel till sådana belopp, at t det kunde medföra ekonomiska svå
righeter för dem att bedriva den egentliga verksamheten. Det synes därför böra 
övervägas, om icke vid en sådan förhöjning av understödet, ersättning kan utfås 
månadsvis i stället för kvartalsvis. 

Den statliga mödrahjälpen. Styrelsen övergår nu till behandling av frågan om 
den av befolkningskommissionen föreslagna statliga så kallade mödrahjälpen. 

Såsom kommissionen själv flerstädes i betänkandet vitsordar, förutsätter denna 
statliga hjälpverksamhet, at t förslaget i vad rör allmän moderskapspenning genom
föres. Nämnas må, at t även förslaget om inrät tandet av statens familje- och bar
nanämnd utgår från samma förutsättning. 

Om förslaget om moderskapspenning icke genomföres, ändras i väsentliga delar 
de uppställda förutsättningarna för ett genomförande av förslaget, i vad det avser 
så kallad mödrahjälp. I allt fall påkallas vid sådant förhållande en genomgripan
de överarbetning. 
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Enl ig t vad kommissionen själv (sid. 45) framhåller, äger frågan om mödrahjälp 
sammanhang med spörsmålet om ersät tning åt kvinnlig arbetstagare för i sam
band med barnsbörd förlorad arbetsförtjänst, alltså et t spörsmål, vilket — uppkom
met närmast i anledning av bestämmelser i 1912 års arbetarskyddslag — i viss 
mån utgjort själva uppränningen till frågan om statlig hjälp överhuvud taget åt 
barnaföderskor. I denna ersättningsfråga föreligger ej något positivt förslag. Sty
relsen föreställer sig, at t utformandet av et t sådant — spörsmålet må i eig självt 
vara aldrig så behjärtansvärt — skall befinnas förenat med stora vanskligheter. 

Även med bortseende från det inre sammanhang, som frågan om mödrahjälp så
lunda äger med de i det föregående avhandlade anordningarna eller med ännu 
helt outredda spörsmål, resa sig starka principiella betänkligheter mot införande 
av en hjälpverksamhet enligt förslaget i nu berörda del. 

Förslaget innebär anordnandet av en social hjälpverksamhet enbart med stats
medel. Man söker ej giva den någon kommunal förankring ens i partiell ekono
misk medverkan från kommunernas sida. Det torde ej vara påkallat närmare ut
veckla, at t olikheten häru t innan mellan det nuvarande hjälpsystemet och det före
slagna, är av vittgående, principiell beskaffenhet och ägnad att s tarkt påverka ve
derbörande kommunala organs — här närmast barnavårdsnämndernas — ställnings
tagande i förekommande understödsfrågor. 

I den mån sådant hjälpbehov, som kommissionens förslag åsyftar a t t fylla, för 
närvarande befinnes böra tillgodoses under det allmännas medverkan, ankommer 
det på fattigvårdsstyrelse a t t utöva sådan hjälpverksamhet. Frågan, huruvida den 
utbrytning ur fattigvården, som föreslås, lämpligen låter sig genomföra, lärer i 
första hand böra bedömas ur synpunkten, om hjälpbehovet till sin egen inre natur 
är av isolerad beskaffenhet, skilt från det hjälpbehov i övrigt, som fattigvården 
har at t och fortfarande skulle ha at t tillgodose. 

Kommissionen berör själv (sid. 73) frågan om dylik kombination av mödrahjälp 
och fattigvård och framhåller, at t »någon olägenhet av en sådan kombination av 
understödsformerna icke torde behöva möta». Socialstyrelsen kan icke dela upp
fattningen, a t t ifrågavarande problem så lä t t låta sig avvisa. 

I all synnerhet dä modern är gift och redan har andra barn men även i fall, där 
hon är ensamstående, är hennes förekommande hjälpbehov för hennes och barnets 
personliga vidkommande i hög grad miljöbetonat och ofta sammanhängande med 
annat hjälpbehov, som påkallar det allmännas inskridande. Mannen kan vara sjuk 
eller arbetslös, kvinnan kan under barnsängstiden vara urståndsat t at t taga vård 
om övriga barn och så vidare. För a t t en hjälp från det allmännas sida skall bliva 
effektiv och ändamålsenlig bör den uppenbarligen anbringas under tillbörligt hän
synstagande till alla dessa individuella och mångskiftande faktorer. 

Ur sådan synpunkt kunna ej ens de mest välmenande allmänna regler ersätta 
et t individuellt, praktiskt och frit t bedömande. Lämpligheten till och med av en 
så till synes självklar regel, som att mödrahjälpen skall tillförsäkras kvinnan, kan 
i det individuella fallet dragas i tvivelsmål; mannen kan i ett nödläge — till för
mån för hus t run — ha pantsat t sina arbetsredskap eller arbetskläder för några 
tiotal kronor och en utlösen, med anlitande av mödrahjälpen, av dessa kan sätta 
honom i tillfälle a t t antaga arbete och at t åter taga nödig vård om hustrun. Om 
åter pantsät tningen skett för inköp av spritdrycker och en utlösen av föremålen — 
med anlitande av mödrahjälpen — kunde befaras leda till förnyad pantsät tning i 
samma syfte, vore ju en dylik användning av allmänna medel upprörande. 

Hjälpverksamheten måste uppenbarligen infogas i sit t givna totala sammanhang 
och det kan enligt styrelsens mening icke vara ägnat främja effektivitet och ända
målsenlighet, at t — såsom vid förslagets genomförande ofta kunde bli fallet — 
en kommunal myndighet, fattigvårdsstyrelsen, finge träda hjälpande emellan i ovet
skap, huruvida, i vad mån och på vad sätt hjälp hade beretts kvinnan jämväl i den 
ordning, som förslaget om mödrahjälp angiver. 
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Hjälpbehovet för moderns vidkommande behöver icke blott, såsom här antytts , i 
förekommande fall mycket ofta ses mot bakgrunden av och sättas i samband med 
ett hjälpbehov i övrigt för kvinnans familj vare sig det rör mannen, andra hen
nes barn, föräldrar eller andra. Framhållas må, att man ju i åtminstone det över
vägande antalet fall har at t räkna med att den hjälpbehövande kvinnan icke är 
absolut ensam utan på ett eller annat sätt genom familjeband är knuten till en 
famil j ; hennes personliga hjälpbehov indicerar också i och för sig ofta annat 
hjälpbehov inom denna familjemiljö. 

Även där kvinnans personliga hjälpbehov är rent isolerat och alltså kan tillgodo
ses genom rent isolerade hjälpåtgärder i stil med den föreslagna mödrahjälpen, 
torde detsamma dock i hög grad böra bedömas under det mest noggranna beaktande 
av lokala och individuella förhållanden. Man behöver blott tänka på sådana på 
papperet nästan ovägbara förhållanden, som at t kvinnan strax före sin nedkomst 
skulle inackorderas bos en kanske skötsam och god familj, som emellertid enligt 
hennes farhågor skulle visa ogrannlaga brist på tystlåtenhet mot obehöriga utom
stående. Styrelsen föreställer sig, at t behovet i fråga om individuellt bedömande 
till och med är större, då det gäller en så ömtålig sak som hjälp åt en moder, än 
när fråga är exempelvis om försörjning av orkeslösa åldringar, utan a t t styrelsen 
därmed ens i minsta mån vill förringa den humanitetsplikt, som samhället har at t 
visa jämväl de senare. 

Visserligen kan man, såsom förslaget ju också åsyftar, genom upprät tandet av 
lämpliga formulär underlät ta en lokal skildring av det individuella fallet, vilken 
skulle läggas till grund för bedömande och beslut hos den föreslagna centralmyn
digheten. Men det råder väl knappast tvivel därom, att många ovägbara nyanser, 
som dock kunna vara sakligt yt terst betydelsefulla, måste tappas bort i ett sådant 
schablonmässigt förfarande — utredningen på platsen och den centrala bedömnin
gen må verkställas med aldrig så stor samvetsgrannhet. 

Här t i l l kommer, at t vid en dylik hjälpverksamhet många praktiska dispositioner 
måste träffas genom ett omedelbart snabbt avgörande på platsen, vanligen under ett 
val mellan en mängd olika alternativ, varvid vetskapen om de ekonomiska hjälp 
resurser, som kunna påräknas, ofta äro av väsentlig betydelse för avgörandet. 

Att, såsom förslaget innebär, göra en sådan uppdelning, att man förlägger den 
grundläggande utredningen och ansvaret för de praktiska verkställighetsåtgärderna 
till lokala organ men förlägger själva det avgörande beslut, huruvida och i vil
ken ekonomisk omfattning mödrahjälp skall beredas, till en central statlig myn
dighet, måste ingiva starka betänkligheter ur såväl principiell som praktisk syn
punkt. 

överhuvud taget nödgas socialstyrelsen draga i tvivelsmål, huruvida man i en 
hjälpverksamhet — utom i sådana fall, där man har a t t göra med alldeles entydiga 
grunder för hjälpbehovet och klart utstakade, enhetliga normer för det allmän
nas medverkan för behovets tillgodoseende — kan undvara en för hjälpens bere
dande och utformning ansvarig lokal myndighet, vars ansvar därvid åtminstone i 
viss utsträckning är av ekonomisk natur . 

Den lokala utredningen skulle enligt förslaget ligga hos de kommunala barna
vårdsnämnderna. Man lärer icke kunna förtänka dessa organ, om deras naturliga 
strävan bleve at t förebringa en motivering för maximal statlig hjälp. Gäller det 
uteslutande att mot varandra väga å ena sidan ett aktgivande på statens allmänna 
ekonomiska intressen och å andra sidan ett tillgodoseende av en individuell barna
föderskas behov, lära mänskliga känslor alltid vara böjda att låta de senare väga 
tyngst. 

Enl igt förslaget skall den utredning, som skall förebringas av barnavårdsnämn
den, närmast utföras av samt inom nämnden föredragas av en nämnden utomstå
ende kvinna, barnmorska eller distriktssköterska. Det synes hårt att ens påfordra, 
att en kvinna i en sådan ställning skall fatta såsom sin uppgift annat än att ensi-
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digt vara en förespråkare för barnaföderskans intressen. Att den kvinnliga före
draganden i den givna situationen skulle jämväl beakta och göra sig till tolk för 
rent objektiva, statsfinansiella hänsynstaganden lärer i allmänhet ej kunna för
väntas. 

Det synes för övrigt i hög grad avvikande frän grunderna för praxis inom kom
munalförvaltningen och sakligt betänkligt, att utredningar, för vilka en kommunal 
nämnd komme att stå som ansvarig, och på vilka den skall grunda sitt beslut, de 
facto skola verkställas av en person, som icke tillhör nämnden och ej heller utsetts 
av denna. 

Det måste betvivlas, att centralmyndigheten, som skall utse föredragande, skall 
kunna besitta en härför erforderlig personkännedom, tillräckligt stor för att — 
bättre än de lokala myndigheterna — träffa de lämpliga personvalen. 

Föredraganden i barnavårdsnämnd skall enligt förslaget alltid vara en kvinna. 
Riktigheten av den förebragta psykologiska motiveringen härför, nämligen att en 
kvinna i belägenhet att påkalla mödrahjälp hellre anförtror sina bekymmer åt en 
kvinna än åt en man, lärer kunna dragas i tvivelsmål och äger i allt fall knappast 
en obetingad allmängiltighet. 

I den. mån verkliga meningsbrytningar mellan föredraganden och nämnden upp-
komme — erkännas må, att nämnden i verkligheten hade föga anledning att söka 
gendriva en föredragande i hennes sannolika inställning — skulle den förras ställ
ning lätt bliva alldeles ohållbar. 

Det må gärna medgivas, att en barnmorska — på grund av den inställning, som 
hennes yrkesutövning lärer vara ägnad skänka henne — ofta är väl skickad att 
träffa åtskilliga praktiska dispositioner till förmån för en barnaföderska. Även 
i den mån så är fallet, skänker dock en dylik praktisk duglighet och en naturlig, 
gynnsam känsloinställning till sakfrågorna dock i och för sig icke förmåga att i 
skrift lämna en sådan utredning i sakläget, att denna kan läggas till grund för 
de avgörande besluten. Betänkligt vore, om färdigheter i sådant hänseende komme 
att spela en roll vid hithörande personval och föranleda visst avkall på kravet på 
rent praktisk duglighet, som väl bör vara en barnmorskas alldeles väsentliga 
egenskap. 

I vissa fall ekall ansökan kunna ingivas direkt till centralnämnden, med förbi
gående av utredningsarbetet inom barnavårdsnämnden. Man vill på detta sätt 
sörja för diskretion mot barnaföderskan. Det låter knappast tänka sig, hur en så 
sträng diskretion i verkligheten skulle kunna upprätthållas inför rimliga krav från 
centralnämndens sida på tillräcklig och tillförlitlig utredning, önskningar om 
diskretion torde så gott som alltid göra sig gällande men få ej tillgodoses med upp
givande av elementära kontrollbetingelser. 

Mödrahjalpen kan enligt förslaget lämnas såsom lån; dessa kunna avskrivas. 
Även om föredraganden ej har att fatta de avgörande besluten, kan hon dock i rea
liteten, nämligen vid förberedelserna till den utredning, som hon har att förebringa 
för nämnden, komma att ställas inför bedömanden rörande låneförbindelsernas 
rättsliga karaktär, förefintligheten av utsökningsbara tillgångar samt om indriv
ning, allt frågor av beskaffenhet att ligga helt utanför hennes egentliga kompe
tensområde och ägnade att inge henne huvudbry och att väcka bekymmer. 

Vid beredande av mödrahjälp enligt förslaget kommer staten de facto att inträda 
såsom den för modern primärt ansvariga; barnafaderns ekonomiska förpliktelser 
fastställas i efterhand och där staten förbehåller sig regressrätt mot honom kan 
denna efterskänkas. Det finnes anledning befara, att dylika anordningar kunna 
leda till ett utsuddande av känslan för faderskapets förpliktelser i dylika fall. 

Där regressrätten mot barnafadern må efterskänkas, torde föredragandens utred
ning härutinnan bliva nära nog utslagsgivande. Hon kan i sådana fall komma att 
utsättas för otillbörligt starkt moraliskt tryck. Man behöver blott tänka sig ett 
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sådant fall, där barnafadern är hemmason i en i orten ansedd familj och till 
varje pris önskar förbli okänd. 

Ur synpunkten av allmän författningspraxis må ifrågasättas, huruvida icke härom 
i 9 § av det grundläggande författningsförslaget meddelade bestämmelser äro av 
lags karaktär och sålunda ej lämpligen kunna meddelas i administrativ författning. 

Samma fråga synes kunna ställas även i flera andra fall. Så till exempel skall 
den centrala nämnden enligt 13 § av samma författning öva viss tillsyn över bar
navårdsnämnd. E n sådan tillsyn r immar ej väl med barnavårdslagen och med kom
munallagarna. Enl igt gällande föreskrifter ankommer tillsynen över nämnderna 
på länsstyrelse och — i vissa fall — på statens inspektör för fattigvård och barna
vård. Det synes vidare kunna ifrågasättas, om icke barnavårdsnämndens hithö
rande uppgifter borde angivas i 2 § 1 mom. av barnavårdslagen, där rubriken lyder 
»verksamhetsområde och uppgifter». 

I betänkandet (sid. 98) beräknas statens utgifter för mödrahjälp till ett årligt 
belopp av 2 000 000 kronor. Kommissionen betecknar själv beräkningen såsom »en 
ren uppskattning». Man nödgas konstatera, at t ingen som helst utredning lagts 
till grund för uppskattningen av en etatsutgift av den angivna storleksordningen. 

Författningsförslagens utformning lämnar enligt styrelsens mening rum för åt
skilliga erinringar, men anser sig styrelsen ej ha anledning ingå i en närmare de
taljgranskning ur sådana synpunkter. E t t par exempel må dock angivas. 

I 2 § andra stycket av huvudförordningen stadgas, at t anmälan (om barnsbörd) 
må underlåtas, där det av vissa skäl är uppenbart, at t kvinnan ej är berättigad till 
hjälp. Följande paragraf börjar med orden »Har efter förlossning anmälan enligt 
2 § ej skett, må barnaföderskan anhålla om moderskapspenning — — — —». 
Man får närmast det intrycket, at t det är frånvaron av utsikt till bifall, som skall 
föranleda ansökningen. 

I 5 § sista stycket stadgas, at t mödrahjälp ej må »utgå senare än sex månader 
efter nedkomsten». Föreskriften är svävande och synes kunna tolkas såsom en 
parallell till den i 3 § angivna regeln om preklusionstid för ansökans ingivande 
eller såsom en bestämmelse om preklusionstid för medels utanordnande eller ock 
— vilket lärer vara avsett — såsom gräns för den tid mödrahjälp högst må avse. 

4 § har utformats så, at t beslut av centralnämnd i negativ r iktning skulle kunna 
anses uteslutet, vilket ej lärer vara avsett. 

Enl ig t kommissionens förslag skulle det centrala organet för mödrahjälpen, 
familje- och barnanämnden, organiseras under former, som normalt användas en
dast vid provisoriska anordningar eller, undantagsvis, där en parts representation 
är påkallad. I förevarande fall föreligger intetdera av dessa skäl för en nämnd
organisation. 

Kommissionen framhåller, a t t synnerlig vikt måste läggas på att för kanslichefs
befattningen förvärva en verkligt dugande kraft, som vore fullt vuxen uppgifterna 
att organisera verksamheten, at t föredraga ärendena hos nämnden samt a t t leda 
det löpande arbetet. Med hänsyn ti l l den stora mängden understödsärenden — en
bart antalet sådana ansökningar, som komme att bifallas, beräknas av kommissio
nen redan för första året till 10 000 — lärer det vara uppenbart, att nämndens 
ordförande och ledamöter icke kunna taga kännedom om flertalet sådana utan för 
deras prövning bliva hänvisade till kanslichefens omdöme. Nämndens uppgift 
måste sålunda beträffande dessa ärenden liksom också beträffande organisations
frågorna bliva begränsad till mera principiella avgöranden. Därest det över
huvud skulle anses erforderligt att för ändamålet upprät ta ett särskilt central
organ — vilket synes tvivelaktigt — lärer det vara mera ändamålsenligt och med 
svenska förvaltningsprinciper bättre överensstämmande att organisera centralorga
net såsom en vanlig iimbetsmyndighet. Därmed skulle bland annat vinnas den icke 
endast principiellt betydelsefulla fördelen, att beslut fattades och åtgärder vidto-
ges under klart konstituerat ämbetsmannaansvar. Vidare skulle tydligen ernås en 
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förenklad behandling, som möjliggjorde arbetets bedrivande med den skyndsam
het, som kommissionen framhållit vara önskvärd. Skulle det emellertid anses före
ligga behov av t i l lgång ti l l sådan sakkunskap, som ej kunde bliva representerad 
bland myndighetens befattningshavare — närmast kännedom om annan social hjälp
verksamhet samt om olika ortsförhållanden — kunde detta behov tillgodoses genom 
en rådgivande nämnd, vilken borde tillkallas vid behandlingen av ärenden av mera 
principiell karaktär och vilkens särskilda ledamöter kunde rådfrågas i fall, där 
deras speciella förfarenhet vore av värde. 

Slutligen kan styrelsen med anledning av förevarande förslag om mödrahjälp ej 
underlåta framhålla, at t detsamma i framträdande grad ter sig såsom en åtgärd, 
ledande ti l l dels ett organisativt sönderdelande av den sociala hjälpverksamheten 
och dels et t avlyftande av hävdvunna och lagfästa försörjningsplikter från kommu
nerna samt dessa plikters överflyttande på staten. Sådana ut t ryck som det före
varande för strävanden i denna r ik tning äro i synnerlig grad ägnade understryka 
önskvärdheten av en genomgripande utredning, som skänker överblick över olika 
åtgärder på området, de ekonomiska konsekvenserna härav för staten och för kom
munerna och de organisativa följdverkningarna därav ur synpunkten av det sociala 
hjälparbetets enhetlighet och planmässighet. 

Med anledning av det anförda a v s t y r k e r socialstyrelsen, a t t remi t te rade för
s lage t l ägges ti l l g r u n d för pos i t iva å tgä rde r . 

Internationella arbetsorganisationen. 
Internationella arbetsbyråns styrelsesammanträde i februari 1936. 

Internationella arbetsbyråns styrelse var under dagarna 20—22 februari 1936 samlad 
till ordinarie kvartalsmöte under ordförandeskap av den kanadensiske regerings represen
tanten dr Biddell. Den svenska fackföreningsrörelsen var representerad av landsorgani
sationens förste sekreterare Per Bergman. Sammanträdet inleddes med att presidenten 
med anslutning från samtliga tre gruppers ordförande, hyllade minnet av den avlidne 
mångårige medlemmen av styrelsen Edv. Johanson. 

Protest mot Solis fängslande. Innan styrelsen påbörjade behandlingen av de på dag
ordningen uppförda spörsmålen, begärde hrr Jouhaux (Frankrike) och Kupera (Nederlän
derna) på arbetargruppens vägnar, att arbetsbyråns direktör måtte undersöka omständig
heterna kring häktningen av den chileanske arbetardelegaten vid den nyligen avhållna re
gionala arbetskonferensen i Santiago-de-Chile, Solis. Direktör Butler framhöll i sitt 
svar, att — enligt föreliggande officiella underrättelser — den chileanska regeringen fun
nit sig nödsakad att förklara landet i belägringstillstånd med anledning av vissa strejk
oroligheter, som ansågos vara av kommunistiskt ursprung. Solis hade blivit arresterad i 
egenskap av medlem av den centrala strejkkommittén och icke på grund av sitt deltagande 
såsom chileansk arbetardelegat i den internationella (amerikanska) arbetskonferensen i 
Santiago. Direktören tillade, att han skulle hålla styrelsen underrättad om de vidare upp
lysningar angående denna sak som kunde inkomma. 

De egentliga förhandlingarna vid detta styrelsemöte inleddes med att styrelsen tog 
kännedom om en redogörelse för den förberedande tekniska sjöfartskonferens, som hölls i 
Genève från 25 november till 6 december förra året med regerings-, redare- och sjöfolksre-
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presentanter från flertalet mera betydande aiöfartsländer (bl. a. alla de fyra nordiska.)1 

Denna konferens antog enhälligt en rapport av vilken framgår, att vissa möjligheter nu 
börja skönjas för en överenskommelse beträffande arbetstids- och bemanningsfrågan. Det 
beslöts att utsända denna rapport officiellt till regeringarna tillaammans med förhandlings
protokollet, och arbetsbyrån bemyndigades att, på grundval av de yttranden som kunde 
inkomma från regeringarna, utarbeta definitiva rapporter som skola föreläggas en spe
ciell internationell sjöfartskonferene hösten 1936. 

Styrelsen behandlade därefter en rad av juridiska och praktiska spörsmål samman
hängande med granskningen av regeringarnas årsrapporter angående tillämpningen av ra
tificerade konventioner, i vilket samband flera förslag framkommo åsyftande en effektivi-
sering av den kommittés arbete, som vid varje internationell arbetskonferens tillsättes för 
detta ändamål. 

En längre diskussion ägnades åt frågan om revisionen av de fyra konventionerna rörande 
minimiålder för barns användande till arbete. Dessa konventioner, som antagits vid resp. 
1919, 1920, 1921 och 1932 års arbetskonferenser, föreskriva en minimiålder av 14 år för 
resp. industri, sjöfart, jordbruks- samt icke-industriellt arbete. Vid 1935 års konferens 
antogs en resolution, i vilken uttalades att, för att förbättra de unga arbetslösas svåra 
ställning, denna minimigräns borde höjas från 14 till 15 år och att de existerande inter
nationella konventionerna i ämnet borde revideras i anslutning härtill. 

Från arbetargruppens sida framhölls nu, att vid en sådan revision — en av de ange
lägnaste uppgifter som förelågo för organisationen — ett försök borde göras att sammanslå 
de fyra konventionerna och få till stånd en allmän reglering av minimiåldern för barns 
användande till arbete. Kunde detta av juridiska skäl — såsom från arbetsgivarhåll på
ståtts — icke låta sig göra, så vore det i varje fall nödvändigt att företaga revisionen 
av alla fyra konventionerna samtidigt, eå att reformen kunde genomföras på en gång 
för alla slag av sysselsättning. Den amerikanska regeringens representant dr Lubin un
derstödde arbetargruppens yrkande och framhöll önskvärdheten av att detta spörsmål 
kunde behandlas vid nästa års konferens. Han betonade att i hans land minimiåldern 
nu var 16 år (för hälsovådligt arbete 18 år) och att den amerikanska industrin hade fullt 
ut anpassat sig till denna reform. Som bevis härpå framhöll han att, även sedan NIB.A 
blivit förklarad grundlagsstridig, arbetsgivarna icke sysselsätta minderåriga under de 
förut fastställda åldersgränserna. I de offentliga skolorna funnos nu en miljon flera ele
ver, vilka före reformens genomförande skulle ha varit sysselsatta i industriellt arbete. 
Efter ett inlägg från den italienske arbetsgivarrepresentanten Olivetti, som framhöll att 
den föreslagna reformen icke var av större betydelse ur arbetslöshetssynpunkt utan egentli
gen endast ur yrkesutbildningssynpunkt, varför spörsmålet logiskt borde behandlas i sam
band med denna senare fråga, beslöt styrelsen att inleda revisionsförfarande beträffande 
de ovannämnda fyra konventionerna. Enligt den vanliga proceduren komma regeringarna 
att underrättas om detta beslut och samtidigt anmodas att inkomma med sina yttranden 
angående de punkter som kunna komma att underkastas revision. Sedan styrelsen varit i 
tillfälle att taga kännedom om regeringarnas uttalanden (och byråns jordbruks- och sjö
fartskommissioner konsulterats med hänsyn till de vid 1920 resp. 1921 antagna konventio
nerna), kommer den at t definitivt besluta angående dessa revisionsspörsmåls uppförande på 
konferensens dagordning. 

Beträffande dagordningen för 1937 års arbetskonferens beslöt styrelsen nu att uppföra 
följande frågor: 

1. organisationen av allmänna arbeten i förbindelse med arbetslösheten; 
2. förkortning av arbetstiden i de grafiska yrkena; 
3. förkortning av arbetstiden i den kemiska industrin. 
Som bekant kommer frågan om en förkortning av arbetstiden, d. v. s. tillämpningen 

av fyrtiotimmarsveckan, vid allmänna arbeten, i järn- och stålindustrin, byggnadsverk
samhet, kolgruvor samt textilindustrin att behandlas vid 1936 års arbetskonferens, vilken 
sammanträder den 4 juni. 

1 Se Soc. Medd. årg. 1936, sid. 31 ff. 
19— 366172. Soc. Medd. 1936. 
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Vid diskussionen om de vid senaste folkförbundsförsamlingen antagna beslut som röra 
internationella arbetsorganisationen och särskilt den resolution som antogs beträffande 
friare handelsförbindelser mellan länderna, föreslog den amerikanske regeringsrepresen
tanten a t t arbetsbyrån skulle verkställa en utredning rörande verkningarna av föränd
ringar i ländernas handelspolitik på arbetarnas sysselsättning och löner. Han hänvisade till 
de erfarenheter som gjorts i Förenta staterna och de åtgärder som där vidtagits för att 
återställa friare handelsförbindelser. Det stod nu klart för alla, att gränsernas stängning 
genom tullbarriärer icke skyddade arbetarna mot arbetslöshet, utan tvärtom. Om syssel
sättningsmöjligheterna skulle kunna förbättras, måste tullskrankorna sänkas. 

Arbetsbyråns direktör, liksom den franske arbetarrepresentanten Jouhaux och den ita
lienske regeringsrepresentanten de Michelis, underströk betydelsen av det spörsmål vilket 
härmed rests av den amerikanske regeringsrepresentanten som f. ö. fått stöd av den ame
rikanske arbetsgivarrepresentanten i styrelsen, Harriman. Det erinrades om de initiativ, 
som tidigare tagits av internationella arbetsorganisationen på detta område, framför allt 
i samband med förberedelserna för och diskussionerna vid den ekonomiska världskonferen
sen i London. 

Styrelsen bemyndigade därefter arbetsbyråns direktör att verkställa den föreslagna ut
redningen. 

I anledning av en annan vid senaste förbundsförsamling antagen resolution beslöt sty
relsen vidare att uppdraga åt arbetsbyrån att snarast möjligt verkställa en utredning an-
aående bestämmelserna om kvinnors arbete, med särskild hänsyn tagen till spörsmålet om 
begränsning av kvinnors arbetsanställning i depressionstider; därvid borde särskilt beak
tas kvinnornas faktiska ekonomiska ställning. 

övriga frågor. Styrelsen behandlade vidare en rad rapporter från olika kommittéer, 
som sammanträtt sedan senaste styrelsemöte i oktober, bl. a. reglementskommittén, kom
mittén för frågor rörande intellektuella arbetare, socialstatistik, förebyggande av olycks
fall i arbete, den första regionala konferensen av yrkesinspektörer, som hölls i Haag sist-
Iidne oktober, samt kommittén angående yrkeshygieniska frågor. I samband med diskussio
nen av rapporten från den sistnämnda kommittén underströk den danske regeringsrepre
sentanten nationalbankdirektör Bramsnœs särskilt betydelsen av det förslag som i kommit
tén framförts av den danska yrkesinspektionens medicinske expert dr Gudjonsson angående 
undersökning av silikos-(stenlunge-) problemet. 

Efter at t ha antagit ett beslut rörande inkallandet under år 1937 av en teknisk konfe
rens angående arbetstids- och lönestatistik, avslutade styrelsen sina förhandlingar med en 
genomgång av direktörens rapport över arbetsorganisationens verksamhet sedan förra sty
relsesammanträdet, i vilken en betydande plats upptogs av en redogörelse för den regionala 
arbetekonferensen i Santiago-de-Chile under förra hälften av januari samt de besök som 
arbetsbyråns direktör i samband med denna konferens avlagt i Brasilien, Uruguay, Argen
tina, Cuba och Förenta staterna. Det synes råda allmän enighet om att denna regionala 
konferens, den första i sitt slag, med regerings-, arbetsgivar- och arbetarrepresentanter från 
praktiskt taget alla den amerikanska kontinentens stater, från Kanada till Chile (dess
utom deltogo styrelsens president och två medlemmar av var och en av dess tre grupper 
samt ett tjugotal arbetsbyråfunktionärer — orsaken till att tiden för detta styrelsemöte 
kommit att något förskjutas), starkt bidragit till att knyta de amerikanska länderna fastare 
till internationella arbetsorganisationen och hos den öka intresset för det internationella 
socialpolitiska samarbetet. 

Beträffande sitt besök i Förenta s tate»a, framhöll direktör Butler att han därunder 
varit i tillfälle att konstatera det livliga intresse som råder för deltagandet i interna
tionella arbetsorganisationens verksamhet och de systematiska ansträngningar som göras 
av arbetsministeriet, under miss Perkins ledning, för förbättrandet av arbetsförhållandena 
i hela unionsområdet. »Social Security Act» håller nu på att genomföras under kontroll 
av en nämnd, i vilken John G. Winant, tidigare underdirektör i internationella arbets
byrån, fungerar som president. Därmed utföres ett utomordentligt betydelsefullt experi
ment (omfattande cirka 25 miljoner personer), på arbetslöshets- och ålderdomsförsäkrings-
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området, på linjer som anpassats efter Förenta staternas konstitutionella och administra
tiva traditioner. 

Arbetsbyråns nästa ordinarie styrelsemöte hålles i Genève under den vecka som börjar 
20 april. 

Publikation från internationella arbetsbyran. 

Internationella arbetsbyrån och socialförsäkringen. 

Under titeln »The International labour Organisation and Social Insurance» har inter
nationella arbetsbyran just publicerat en redogörelse för det arbete, som utförts, och de 
resultat, som uppnåtts på socialförsäkringens område under de gångna femton åren. 

Rapporten, vilken icke berör frågorna om ersättning för yrkessjukdomar, moderskaps-
och arbetslöshetsförsäkring, är en volym på cirka 200 sidor uppdelad på tre avdelningar. 
Den första innehåller en översikt över utvecklingen av den nationella lagstiftningen angå
ende socialförsäkring i olika länder. Den andra behandlar internationella arbetsbyråns 
verksamhet på socialförsäkringsområdet och de metoder som den använt vid fullgörandet av 
sin uppgift, vilken huvudsakligen består i att insamla och sprida upplysningar. Den tredje 
och mest vägande delen av rapporten ger en översikt över det internationella system av 
bestämmelser, som utarbetats av den internationella arbetskonferensen i form av konven
tionsförslag och rekommendationer rörande olycksfalls-, sjuk- och pensionsförsäkring. I en 
rad av bilagor återgivas texterna till de beslut som antagits av konferensen rörande resp. 
olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring, de ledande grundsatser som 
fastslagits av den internationella expertkommittén för socialförsäkringsfrågor med hänsyn 
till förebyggande och sjukvårdande verksamhet och för den ekonomiska förvaltningen av 
läkarvårds- och läkemedelsprestationen samt slutligen, i tablåform, en översikt över de vik
tigaste etapperna av socialförsäkringslagstiftningens utveckling i de olika länderna. 

Eapporten vänder sig till alla som äro intresserade av sociala frågor men är givetvis 
av speciell betydelse för socialförsäkringsexperter. 

Kortare meddelanden. 

— Arbetsmarknad och arbetslöshet _ 

Statens arbetslöshetskommissions verksamhet under februari 1936. Antalet till kommis
sionen rapporterade hjälpsökande arbetslösa uppgick vid slutet av februari till 58127. Sedan 
motsvarande månad föregående år har antalet hjälpsökande varit följande: 

Vid sin tet av mars månad 1936 uppgick antalet hjälpsökande arbetslösa enligt föreliggande 
preliminära uppgifter till omkring 53 000. Under mars har sålunda antalet hjälpsökande ned
gått med c:a 8'8 ». 
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Yrkesfördelningen och minskningen (resp. ökningen) änder februari 1936 framgå a r nedan
stående sammandrag: 

Ur geografisk synpunkt fördelade sig de rapporterade hjälpsökande arbetslösa samt antalet hjälpta 
pä följande sätt : 

Fördelningen på olika hjälpåtgärder beträffande de arbetslösa, som nnder månaden i en eller 
annan form erhållit hjälp av stat eller kommun, framgår av följande tablå: 

Statens b r u t t o u t g i f t e r för arbetslöshetens bekämpande nppgingo under februari till 4'2 mil
joner kronor och under årets tvä första månader till 7-7 miljoner kronor. 

Arbe ts löshe ts f rågan i F ö r e n t a s t a t e rna . När presidenten Roosevelt i kongressen anhöll 
om det stora engångsanslaget på 4 miljarder dollars för allmänna arbeten i syfte a t t bereda 
sysselsättning å t de arbetslösa, skedde det med den uttalade avsikten a t t alla »unemploy-
ables», som vid denna t idpunkt åtnjöto arbetslöshetsunderstöd, skulle omhändertagas av 
respektive stater, under det a t t alla »employables» skulle beredas arbete i av den federala 
regeringen igångsat ta företag av olika slag. Vid framläggandet av den sista budgeten 
betonades vidare, a t t regeringen i första hand avsåge ett snabbt genomförande av det före
slagna arbetslöshetsprogrammet, och a t t 100 miljoner dollars av anslagna medel skulle 
komma till användning före juni månads utgång 1935. De planerade allmänna arbetena 
skulle ske dels genom Public Works Administrat ion (PWA), vars huvuduppgift vore a t t 
organisera mera vittgående projekt, för vars genomförande förelåge et t verkligt behov, 
dels genom Works Progress Administrat ion (WPA), som i första hand skulle igångsätta 

1 Antalet vid de statliga reservarbetena sysselsatta är enligt arbetsplatsernas styrkebesked 11 572. 
Häri ingår ett antal specialarbetare, vilka icke av vederbörande lokala arbetslöshetsorgan hän
visats t i l l statligt reservarbete. 
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en serie företag med det dubbla syftet att åstadkomma en omedelbar lindring i arbetslös
heten och pä samma gång bereda den förstnämnda institutionen en nödvändig förberedelse-
iid. I samband med organisationen av WPA-projekten utarbetades en särskild löneskala, 
vars s. k. security wages inneburo en sänkning av den då gällande lönenivån (»prevailing 
wages»). 

Regeringens i olika sammanhang uttalade förhoppning att med detta arbetslöshetspro
gram före den 1 november 1935 möjliggöra ett överförande av 3-5 miljoner arbetslösa från 
att ha erhållit kontantunderstöd till avlönat arbete vid offentliga företag visade sig omöj
lig att realisera. Den av WPA offentliggjorda statistiken visar, att till och med den 18 
oktober 1935 endast 1310 000 av de beräknade 3-5 miljonerna arbetelösa kunnat överföras 
från att ha erhållit kontantunderstöd till offentliga arbeten eller enskild tjänst. Av dessa 
ha 582 648 enrollerats i den s. k. Civilian Conservation Corps, medan andra erhållit an
ställning inom federala företag utanför WPA, genom vilken sistnämnda institution till 
nämnda tidpunkt endast 594 429 beretts arbete, detta trots att presidenten redan i slutet 
av september 1935 låtit fördela praktiskt taget hela arbetslöshetsanslaget. 

Man hade emellertid måst uppgiva planen på ett genomförande av programmet i dess 
helhet före den 1 november 1935 och undvika att utsätta någon ny tidsbegränsning. I 
vissa presskommentarer har likväl under hänvisning till ovannämnda statistik framhål
lits, att om någon genomgripande förändring i här ifrågakommande avseenden icke inträffar, 
ytterligare 6 månader torde îà anses behövliga för programmets slutförande. 

Kritiken mot den nuvarande administrationens arbetslöshetspolitik har i olika samman
hang påpekat svårigheterna för presidenten att under nuvarande omständigheter finna 
nya medel för att påskynda en realisation av de med nämnda politik förenade huvudsyf
tena. Sålunda betonas, att det till sin organisation mera tidsödande PWA-programmet 
numera i betydlig utsträckning nedskurits för att möjliggöra ett överförande av medel till 
en utvidgning av WPA-projekten, som visserligen äro ägnade att medföra snabb hjälp, 
men vilka också genom mindre noggrann planering i många fall blivit föremål för en 
synnerligen häftig kritik. 

Presidenten har vidare, framhålles det, övergivit sin ursprungliga plan beträffande 
»security wages» i stället för »prevailing wages» och berett de vid WPA-arbeten anställda 
förbättrade lönevillkor genom reduktion av arbetstiden. Detta har tjänat det dubbla syftet 
att dämpa oppositionen från arbetarorganisationerna och samtidigt bereda ett ökat antal 
arbete vid varje företag, men dessa åtgärder ha även medfört en betydande kostnadsökning. 

Likaledes har övergivits den ursprungliga planen att genom överenskommelser med i de 
olika projekten speciellt intresserade kretsar uppdriva bidrag till dessas genomförande, 
varigenom respektive företags finansiering kommit att ske helt genom federala medel. 

Såsom särskilt otillfredsställande har slutligen också framhållits det faktum, att kon
tantunderstöd fortfarande måste utbetalas till alla dem, Bom ännu icke kunnat beredas 
anställning vid offentliga arbeten. 

(Svenska beskickningen i Washington.) 

Författningar rörande sociala frågor. 
I Svensk författningssamling har under tiden 11 mars—10 april 1936 bl. a. 

publicerats : 
Nr Daterad 
30. Lag om Bocialregister 20 mars 
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Arbetslösheten inom arbetarorganisationerna 
den 29 februari 1936. 

Antalet arbetslöshetsveckor (d. v. s. på grund av arbetslöshet fristämplade 
veckor) har under februari månad uppgivits till inalles 417 444, vilket i genom
snitt motsvarar 4-5 veckor per varje å månadens sista dag arbetslös medlem. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling under mars 1936. 

Översikt ar verksamheten vid de särskilda anstalterna. 

Översikt av verksamheten för huvudgrupper av arbete. 

Utöver här redovisade tillsatta platser ha 3 077 personer under månaden 
erhållit hänvisning till reservarbete och arbetsläger. 

I samverkan mellan olika kontor och ombud tillsattes under månaden 528 
platser, varav 371 manliga och 157 kvinnliga. Av dessa interlohala förmed
lingar gällde 303 platser samverkan mellan arbetsförmedlingar inom olika län 
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Arbetsmarknad och arbetslöshet i utlandet. 

1 Reviderade siffror. — 2 Ofullständiga siffror. 
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Levnadskostnader under första kvartalet 1936. 

Prisstatistik och indexberäkningar. 

På grundvalen av prisuppgifter från 49 ombudsorter har socialstyrelsen 
verkställt beräkningar rörande levnadskostnadernas förskjutningar sedan kvar
talsskiftet december 1935—januari 1936 och därpå grundade indexberäk
ningar. 

I indexberäkningen ingående huvudposter. 

Livsmedel, brlnsle och lyse. De prisuppgifter, som beträffande livsmedel, 
bränsle och lyse användas vid indexberäkningen, avse samtliga kvartalets sista 
månad. För l i v s m e d e l insamlas uppgifter varje vecka å färskvaror 
(smör, ägg, kött, fläsk och fisk), varefter medeltal tagas för samtliga veckor 
under månaden; övriga varor noteras en gång i månaden, omkring den 15. 
Vid sistnämnda tidpunkt inhämtas jämväl noteringar å b r ä n s l e - och 1 y s e-
a r t i k l a r . Under hänvisning till sammandragstabellen för livsmedelspri
serna (sid. 316—317) och tabellen över kreaturspriser i vissa större städer 
(sid. 315) må följande anföras rörande de under kvartalet iakttagna prisväx
lingarna å de särskilda varuslagen. 

Medelpriset å mjölk har kvarstått på samma nivå som vid förra kvartals
skiftet, 22 öre per liter för oskummad och 7 öre för separerad vara. Endast 
å en ombudsort, Luleå, har priset å oskummad mjölk undergått förändring 
och sänkts från 25 till 20 öre per liter till följd av skärpt konkurrens från en
skilda mjölkproducenter. Luleå uppvisar för närvarande det lägsta noterade 
priset bland samtliga ombudsorter i Norrland. Smör- och ostpriserna ha ej 
undergått några nämnvärda förändringar i detaljhandeln, men i parti ha de 
senare sjunkit något sedan förra kvartalet. 

Det vid denna årstid sedvanliga prisfallet å färska ägg har i år varit mindre 
än eljest, vartill den kalla eftervintern utgjort en bidragande orsak. Medel
priset för mars månad ligger sålunda inemot 25 % högre än för ett år sedan. 
Lantbrukssällskapets partinotering, som vid årsskiftet utgjorde l-50 kr. per kg 
(1 tjog = 1.2 kg), stod i slutet av mars i TlO kr., och detaljpriset hade under 
samma tid sjunkit från i medeltal 2-46 till 2-16 kr. per tjog. 

Den å flertalet orter inträffade höjningen av potatispriserna torde också ha 
rönt inverkan av den kalla väderleken, som verkat hinderlig icke blott genom 
att försvåra sjöfarten utan även genom att hindra transporterna av ömtåliga 
varor till lands. Uppgången för kvartalet inskränker sig dock till i genom
snitt 3 öre per 5 liter för samtliga ombudsorter. Medelnoteringen för mars 
utgjorde 47 öre mot 40' öre ett år tidigare. 

Mjölnoteringarna utvisa varken i parti eller detalj några förändringar under 
kvartalet, och brödpriserna förete i genomsnitt endast smärre sänkningar. En 
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av ombudsorterna uppvisar en avsevärd prisnedgång å sötlimpa och mjukt 
kaffebröd och en annan å mjukt vetebröd, bakat med vatten, vilket emellertid 
beror på att å dessa orter en förskjutning inträtt i förbrukningen från dyrare 
till billigare brödtyper. Marsnoteringarna å mjöl och bröd ligga ungefär på 
samma nivå som för ett år sedan, om ock en svag stegringstendens kan kon
stateras. 

De under den gångna kvartalsperioden ävensom sedan mars månad förra 
året inträffade prisfluktuationerna å slaktdjur samt å kött och fläsk framgå 
av följande sammanställning, varvid emellertid direkta jämförelser mellan 
partipriserna och detaljhandelspriserna böra göras endast med beaktande av 
att dessa senare gälla vissa särskilda köttkvaliteter. 

Som synes ha de under kvartalet inträffade prisförskjutningarna i stort sett 
varit obetydliga med undantag för får och fårkött, som förete den för årstiden 
vanliga uppgången. Sedan mars förra året har prisnivån undergått en genom
gående stegring, som kraftigast berört svin- och fläskpriserna. Påfallande 
är den utjämning som skett mellan producent- och konsumentpriserna, vartill 
givetvis de reglerande åtgärderna från statens sida och producenternas ekono
miska organisationer bidragit. 

Färsk fisk utvisar under kvartalet en del mindre förskjutningar i övervä
gande uppåtgående riktning. Salt islandssill har ytterligare stigit något i pris 
på grund av knapp tillförsel; medelnoteringen härå för mars utgjorde 89 öre 
per kg mot 87 öre vid förra kvartalsskiftet och 50 öre ett år tidigare. 

Kaffenoteringarna ha i genomsnitt sjunkit något sedan förra kvartalsskiftet. 
Medelpriset å rostad santosblandning i mars utgjorde i detaljhandeln 2-85 kr. 
per kg mot 2-87 kr. i december och 2'97 kr. vid motsvarande tidpunkt i fjol. Svå
righeten att erhålla noteringar å jämförbara kvaliteter gör sig alltjämt gäl
lande å en del ombudsorter. Å flertalet orter varierar medelpriset för när
varande mellan 2-70 och 2-90 kr. per kg, under det att medelnoteringen i Stock
holm utgör 3-10, i Karlskrona 3-06, i Norrköping och Linköping resp. 3-05 och 
3 02 kr. per kg. 

Medelpriset å bitsocker, som varit oförändrat sedan två år tillbaka, steg un
der kvartalets sista månad från 46 till 47 öre per kg till följd av den av riks
dagen beslutade höjningen av minimipriset å såväl betor som socker i parti. 

Priserna å frukt och grönsaker ha undergått en del förskjutningar i väx
lande riktning, delvis av säsongartad natur. Apelsiner ha sålunda under kvar
talet sjunkit i pris med i medeltal 18 öre per dussin, och vitkål har stigit med 
i genomsnitt 17 öre per kg. Vidare ha katrinplommon fallit i pris med i medel
tal 7 öre per kg, under det att priserna å äpplen och bananer i stort sett varit 
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oförändrade. Marsnoteringaxna å frukt ligga i genomsnitt närmare 15 % un
der prisnivån för ett år sedan, varemot vitkål såsom representant för grup
pen grönsaker är nästan dubbelt så dyr som i fjol. 

Vad slutligen bränsle och lyse beträffar har särskilt ved samt delvis kol och 
koks undergått en del prisstegringar, vilka medfört höjning av indextalet för 
denna post under kvartalet från 138 till 140 mot 137 för ett år sedan. 

Livsmedelskostnadernas (inkl. bränsle och lyse) förändringar 1931—mars 1936. 
Indextal (1931 = 100). 

Sammanfattning av livsmedelsprisernas förändringar. Till belysande av de 
allmänna förändringar, som med avseende å livsmedelspriserna (inberäknat 
bränsle och lyse) ägt rum i detaljhandeln från och med 1931 till och med mars 
1936, meddelas i tabellen här ovan en serie »vägda» indextal, vilka utarbetats 
med användande av samma kvantitetstal för de särskilda varuslagen som vid 
uträknandet av levnadskostnadsindex. Beträffande prisutvecklingen för tiden 
före 1931 hänvisas till Soc. Medd. årg. 1932, sid. 72 samt efterföljande serie 
av indextal för livsmedel, bränsle och lyse, som beräknats på liknande sätt som 
indextalen för samtliga levnadskostnader. 

Jämför man indextalen för de olika varugrupperna under första kvartalet 
1936 med 1931 års prisnivå, befinnes det, att bränsle och lyse sjunkit med 9 
enheter, bröd samt rotsaker och frukt med resp. 5 och 4 enheter och mjöl med 
3 enheter. Kött visar däremot uppgång med 11 enheter, specerier samt malt-

1 Beträffande grupperingen av de olika rarnslagen hänvisas till Soc. Medd. arg. 1932, sid. 32C. 
Livsmedelsposten bar kompletterats pa sätt som angivits i samma årg. sid. 320. 
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drycker och tobak med resp. 5 och 4 enheter, mejeriprodukter med 3 enheter och 
fisk med 1 enhet. 

Bostad. Med avseende å hyresposten har, med utgångspunkt från resulta
ten av 1933/1934 års hyresräkning, en uppskattning verkställts rörande hyres
nivåns förändring sedan sistnämnda tidpunkt fram till pågående hyresår, och 
ha dessa beräkningar resulterat i en sänkning av hyresindexen från 198 till 
196. 

Beklädnad. Uppgifterna avse de priser, som gällde omkring den 15 i kvar
talets sista månad. I fråga om insamlingsförfarandet hänvisas till Soc. Medd. 
årg. 1920, sid. 549 och årg. 1922, sid. 155 samt årg. 1932, sid. 321. 

Den nu slutförda undersökningen visar, att prisnivån inom detaljhandeln yt
terligare stigit något sedan förra kvartalsskiftet, huvudsakligen beroende på 
höjda skopriser. Det särskilda indextalet för beklädnadsposten steg sålunda 
från 168 till 169; motsvarande tal för ett år sedan var 167. 

Skatter. Skatteberäkningarna verkställas två gånger årligen, varvid omräk
ning av kommunalskatten äger rum den 1 april samt av krono- och landstings
skatterna den 1 oktober (se härom Soc. Medd. årg. 1922, sid. 947). Resultatet 
av den omräkning, som nu företagits av kommunalskatten, har blivit en sänk
ning av skatteindexen från 179 till 170. Nedgången betingas av att vid detta 
tillfälle kunnat beaktas de kommunalskatter, som förfalla till betalning under 
innevarande år och som i medeltal visa en väsentlig sänkning i förhållande 
till de förut gällande. Resultatet är emellertid endast preliminärt med hänsyn 
till att statsbidragen till skattetyngda kommuner ännu icke äro fastställda för 
året. 

Övriga utgifter. Beräkningarna grunda sig på dels priser omkring den 15 
i kvartalets sista månad, dels taxor såvitt möjligt fr. o. m. kvartalsskiftet. 
Den nu avslutade undersökningen visar, att en mindre sänkning ägt rum, 
huvudsakligen beroende på lägre priser å en del husgerådsartiklar samt tvätt
medel. Det särskilda indextalet för posten »övriga utgifter» sjönk sålunda 
från 173 till 172. 

Sammanfattning. Levnadskostnadsindex. 

Under det att de å sid. 311 angivna indextalen, vilka framräknas månat-
ligen, endast gälla de förändringar, som drabbat priserna å l i v s m e d e l , 
b r ä n s l e och 1 y s e, avser socialstyrelsens vid varje kvartalsskifte medde
lade l e v n a d s k o s t n a d s i n d e x förutom nyssnämnda poster jämväl 
kostnaderna för bostad, beklädnad, skatter och »övriga utgifter» samt åsyftar 
närmast att belysa förhållandena inom städer och stadsliknande samhällen. 

Den nu senast utförda beräkningen rörande levnadskostnadernas förskjut
ningar avser prisläget omkring den 1 april 1936 och hänför sig närmast till för
hållandena inom arbetar- och lägre tjänstemannafamiljer samt därmed jäm
ställda samhällsklasser med en utgiftsstat före kriget av cirka 2 000 kr. och 
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Socialstyrelsens levnadskostnadsindex 1914—1936. 

1931 av omkring 3 500 kr. Beträffande tillvägagångssättet vid framräknan
det av denna indexserie hänvisas till Soc. Medd. årg. 1932, sid. 318. 

20—355172. Soc. Medd. 1936. 
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Resultatet av indexräkningen redovisas i tabellen å sid. 313. 
Utgår man till en början från medelprisnivån år 1931 = 100, finner man 

för de två senaste kvartalsskiftena jämförelsetalet 99. Anknytes vidare denna 
serie till indexberäkningarna med utgångspunkt från juli 1914, befinnes lika
ledes, att indextalet vid senaste kvartalsskifte är oförändrat sedan det närmast 
föregående, nämligen 158. Av de i beräkningarna ingående sex huvudposterna 
ha emellertid, som delvis tidigare nämnts, posterna livsmedel samt bränsle 
och lyse stigit med vardera 2 enheter och beklädnadsposten med 1 enhet, var
emot hyres- och skatteposterna undergått sänkning med resp. 2 och 9 enheter 
samt posten »övriga utgifter» med 1 enhet. 

En jämförelse mellan parti- och minutprisernas utveckling lämnas i efter
följande tabell. 

Indextal för levnadskostnader och partipriser i Sverige. 

Riksbankens konsumtionsprisindex har i samarbete med socialstyrelsen fullföljts 
enligt samma metod som tidigare (se Soc. Medd. årg. 1933, sid. 709). Index
serien med rörlig basperiod anger prisnivån under varje vecka i förhållande till pris
nivån under närmast föregående vecka, medan serien med fast basperiod hela tiden 
utgår från prisnivån i september 1931. De senaste veckorna visa följande indextal: 
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Kreaturs- och köttpriser för Stockholm, Linköping, Norrköping, 
Malmö och Göteborg 1913 samt 1932—mars 1936. 

1 För 1913 föreligga inga uppgifter från Linköping och Norrköping. För vissa varuslag saknas 
uppgifter tillfälligtvis eller under längre perioder för en eller flera av orterna. — 2 Fr. o. m. april 
1935 saknas noteringar för Stockholm. 
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Arbetsmarknaden under april månad 1936. 
Arbetsmarknaden kännetecknades under april månad efter vanligheten av 

en ökad arbetstillgång inom det stora flertalet yrkesgrupper i större delen av 
landet; endast i de norrländska länen hade den med vårsäsongen inträdande 
lättnaden i arbetsmarknadsläget ännu icke gjort sig märkbart gällande. Vid de 
offentliga arbetsförmedlingsanstalterna sjönko arbetssökandesiffrorna, medan 
platstillgången samtidigt visade stigande tendens. Medelantalet arbetsansök-
ningar på 100 lediga platser sjönk från 261 i mars till 249 i april. Motsva
rande siffror för år 1935 voro 414 och 321. Med den rikare arbetstillgången 
på den öppna marknaden följde också minskning av arbetsstyrkorna vid de 
statliga reservarbetena, och totalantalet hos arbetslöshetskommissionen an
mälda hjälpsökande arbetslösa, som i mars var 53 162, hade vid april månads 
utgång sjunkit till omkring 47 000, en siffra som med mer än 28 000 under
stiger fjolårets aprilsiffra. Den av fackföreningarna rapporterade arbetslös
heten utgjorde vid månadsskiftet mars/april 16"1 % mot 18.0 % en månad tidi
gare och 18"5 % vid motsvarande tidpunkt i fjol. 

Inom jordbruket föranledde vårbrukets allmänna upptagande i landets södra 
och mellersta delar ett stegrat behov av arbetskraft. Särskilt efterfrågade 
voro yngre, ogifta drängar och ladugårdsskötare för fast anställning under 
sommarhalvåret. Även denna månad ha härvidlag vissa län i södra och mel
lersta Sverige, där bristen på dylik arbetskraft varit särskilt kännbar, delvis 
lyckats fylla behovet av yngre manlig personal från de norra delarna av 
landet. Utsikterna att kunna tillgodose den stora efterfrågan på extra arbets
kraft till sockerbetsodlingen i landets södra delar voro vid månadens utgång 
ännu ovissa. För trädgårdsarbetare ökades arbetsmöjligheterna med vårens 
inträde. — Inom skogsbruket minskades arbetstillfällena väsentligt, då de 
flesta avverkningarna nu avslutats och tiden för flottningarnas påbörjande 
ännu ej var inne. 

Inom industri och hantverk rapporterades för flertalet grupper stigande 
arbetstillgång och samtidig minskning av arbetssökandesiffrorna. Inom me
tall- och maskinindustrien rådde liksom tidigare brist på kvalificerade maskin-
och andra specialarbetare, och även verkstadsynglingar rönte livlig efter
frågan. Byggnadsverksamheten företedde ökad aktivitet och förbättrad arbets
tillgång för yrkesmän inom branschen. Schaktningsarbetare, stensättare och 
bergsprängare efterfrågades i ökad utsträckning även för påbörjade väg-
och gatuarbeten. Inom stenindustrien och trävaruindustrien noterades en för
bättring i läget sedan föregående månad, i förra fallet väsentligen till följd 
av statsbeställningar å gatsten. Inom beklädnadsindustrien, som just nu har 
högsäsong, rådde livlig efterfrågan på kapp- och klädsömmerskor, och fler
städes förefanns brist på kunniga sökande. 

Inom sjöfarten medförde månaden stegrad livaktighet och ökad tillgång 
på hyror för såväl däcks- som maskinmanskap. Sjömanshusen redovisade 

21—355/72. Soc. Medd. 1936. 
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sammanlagt 4 881 påmönstringar och 2 933 avmönstringar. Motsvarande siff
ror för april 1935 voro 4 825 resp. 3 293. 

Samtliga under gruppen handel och samfärdsel sorterande yrkesgrenar redo
visade ökad arbetstillgång. Särskilt rönte personal till affär och lager en 
ökad efterfrågan till den under månaden infallande påskhelgen. Inom kon
torsbranschen efterfrågades i regel endast den yngsta arbetskraften, på vil
ken viss brist rådde på sina håll. Arbetsmarknaden för hamn- och stuveri-
arbetare har under månaden varit god. Springpojkar och -flickor voro liv
ligt efterfrågade, och flerstädes förelåg brist på sådana, såsom oftast ar 
fallet kort före skolornas avslutande. 

Inom hotell- och restaurangfacket har efterfrågan på serverings- och köks
personal ytterligare ökats sedan föregående månad, och antalet lediga platser 
var i fråga om kvinnlig arbetskraft flerstädes större än antalet arbetsansök-
ningar. 

Inom det husliga området var bristen på kunniga hembiträden fortfarande 
lika kännbar. För tvätt- och rengöringsarbeten medförde vårflyttningen och 
påskhelgen ett ökat behov av arbetskraft. 

Antalet ansökningar om arbete på 100 lediga platser vid de offentliga ar
betsförmedlingsanstalterna under april 1936 samt under föregående månader 
och år framgår av följande sammanställning. 

Växlingarna på arbetsmarknaden under de senaste åren framgå även av 
efterföljande tablå, avseende antalet arbetslösa inom fackföreningarna i pro
cent av hela det redovisade medlemsantalet: 
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Arbetstillgången under första kvartalet 1936 
enligt uppgifter från industriidkare m. fl. 

Följande översikt över arbetstillgången m. m. inom olika yrken och närings
grenar under första kvartalet år 1936 är, liksom föregående redogörelser av 
samma slag, huvudsakligen grundad på uppgifter, som å särskilda frågeformu
lär inhämtats från arbetsgivare inom olika näringsgrenar. 

För första kvartalet ha besvarade formulär inkommit från 2 420 arbets
givare med 323 260 arbetare inom industri och hantverk samt transportarbete, 
vartill kommer ett mindre antal uppgiftslämnare från jordbruk och andra 
näringsgrenar. En bearbetning av de inkomna svaren har givit vid handen, 
att arbetstillgången under första kvartalet 1936, i j ä m f ö r e l s e m e d 
s a m m a k v a r t a l f ö r e g å e n d e å r , ansågs : 

såsom bättre av 602 arbetsgivare med 105 707 arbetare (33 %), 
såsom oförändrad av 1 547 arbetsgivare med 192 389 arbetare (59 %), 
såsom sämre av 271 arbetsgivare med 25 164 arbetare (8 %). 
Av de redovisade arbetarna ha 70 % varit anställda hos arbetsgivare, vilka 

angivit arbetstillgången såsom mer än medelgod, medan 21 % haft medelgod 
och 9 % mindre än medelgod arbetstillgång. Motsvarande siffror närmast före
gående kvartal voro resp. 71, 21 och 8 samt för första kvartalet 1935 resp. 58, 
30 och 12. 

Arbetstillgångens växlingar under senare år framgå av efterföljande tablå, 
i vilken mycket god arbetstillgång motsvarar poängsiffran 5 och siffrorna 
4, 3, 2 och 1 i tur och ordning beteckna god, medelgod, mindre god och dålig 
arbetstillgång. 

Den för det sistförflutna kvartalet framräknade konjunktursiffran 3-71 lig
ger något, om än obetydligt, lägre än motsvarande genomsnittstal för sista 
kvartalet i fjol (3'76). En sådan utveckling hör emellertid till det normala, 
enär efter julmånadskvartalet livligheten inom affärslivet oftast plägar mattas 
inpå nyåret och sysselsättningen inom säsongbetonade industrier minskas till 
följd av årstiden, varför situationen inom näringslivet i stort sett fortfarande 
kan betecknas såsom gynnsam. Ehuru de politiska förhållandena i olika län
der vållat viss osäkerhet beträffande avsättningsmöjligheterna, har vår ex
portmarknad visat fortsatt fasthet och i vissa fall förbättring. Inom hemma-
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marknadsindustrierna har, frånsett nedgången inom säsongbetonade fack, sys
selsättningen varit god. Arbetslösheten har under kvartalet gått tillbaka och 
var väsentligt mindre än vid samma tid i fjol. 

På 100 lediga platser kommo å arbetsförmedlingskontoren i genomsnitt föl
jande antal ansökningar om arbete: 

Enligt dessa siffror var förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på 
arbetskraft vid de offentliga arbetsförmedlingarna under redovisningskvar
talet avsevärt bättre än under motsvarande period förra året. Förbättringen 
var mera framträdande inom jordbruk och skogshushållning än i fråga om 
under »övriga näringsgrenar» hörande industriella yrken, ehuru även här ut
vecklingen gått i gynnsam riktning. På grund av jordbrukets ökade behov av 
arbetskraft för sommarhalvåret har platstillgången för körkunniga drängar 
och ladugårdsskötare, såväl gifta som ogifta, under kvartalets senare del visat 
kraftig ökning i landets södra och mellersta delar, varför den tidigare bristen 
på sådan personal skärpts. Behovet av tillfälliga arbetare till vårbruket 
har i allmänhet varit lättare att tillfredsställa än behovet av personal för halv
årstjänst. Även kunniga betskötare för den stundande betsäsongen ha mot 
slutet av kvartalet börjat efterfrågas. Beträffande de industriella yrkena 
föreligger ett icke obetydligt överskott av arbetssökande grovarbetare, medan 
knappheten på yrkesutbildad personal blivit allt mera kännbar inom flera 
branscher. I syfte att tillgodose det aktuella behovet av arbetskraft har ett 
livligt samarbete ägt rum arbetsförmedlingsanstalterna emellan landet runt 
för att överföra tillgänglig ledig arbetskraft till arbetstillfällen, framför allt 
inom jordbruket, som icke kunnat besättas inom resp. anstaltsområden. 

För ett tydligare åskådliggörande av konjunkturväxlingarna inom de olika 
industrigrenarna under senaste året ha i tabellen å sid. 332—333 angivits kon
junktursiffrorna för redogörelsekvartalet ävensom jämförelsetal för närmast 
föregående kvartal och för första kvartalet år 1935. Sammanföras de i tabel
len återgivna siffrorna för v i s s a s t ö r r e i n d u s t r i g r u p p e r , erhål
las följande konjunktursiffror: 
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Gruppen malmbrytning och metallindustri uppvisade alltfort den högsta 
konjunktursiffran av samtliga industrigrupper. Under rapportkvartalet under
gick den icke någon nämnvärd förändring och tangerade liksom under föregåen
de års tre sista kvartal den poängsiffra, som betecknar god arbetstillgång. Vid 
m a l m g r u v o r n a har läget påtagligt förbättrats och var avsevärt bättre 
än vid samma tid i fjol. Vid de norrländska malmfälten var dock arbetstiden 
alltjämt inskränkt till 4 dagar i veckan. Vår järnmalmsexport har under årets 
två första månader varit större än på flera år. J ä r n v e r k e n med sina un
der fjolåret allt gynnsammare produktions- och avsättningsförhållanden ha väl 
hävdat sin ställning. Sysselsättningen var alltjämt god, och vid vissa företag 
förekom övertidsarbete. Exporten visade i jämförelse med motsvarande tid
punkt i fjol en stegring för såväl tackjärn som handelsfärdigt järn och stål, 
medan importen i förra fallet visade en minskning och i senare fallet en ökning. 
För m e k a n i s k a v e r k s t ä d e r var avsättningen god på såväl export-
som hemmamarknad, och arbetstillgången hade ytterligare förbättrats sedan 
föregående kvartal, övertidsarbete förekom på sina håll, och bristen på yrkes
kunniga specialarbetare, såsom smeder, svarvare, svetsare, tunnplåtslagare och 
verktygsarbetare, var markant. Detsamma gällde också s k e p p s v a r v e n , 
där sysselsättningen ökats avsevärt under rapportkvartalet. Inom den e 1 e k-
t r o m e k a n i s k a i n d u s t r i e n samt gruppen a n n a n m e t a l l i n d u 
s t r i , omfattande diverse armatur- och guldsmedsfirmor, konstgjuterier m. m., 
var ställningen däremot sämre. Vissa företag klagade emellertid över bristan
de tillgång på yrkeskunniga metallarbetare. 

Inom jord- och stenindustri förekommo vissa förskjutningar, ehuru konjunk
tursiffran för gruppen i dess helhet i det närmaste var densamma som föregå
ende kvartal. K o l g r u v o r n a s ställning var väsentligt förbättrad, och 
detsamma gällde, trots årstiden, även t e g e l b r u k och g l a s b r u k . T o r v -
i n d u s t r i e n uppvisade sedvanlig säsongförsämring; likaså rapporterade 
s t e n b r o t t o c h s t e n h u g g e r i e r starkt minskad sysselsättning. I 
senare fallet var läget även avsevärt sämre än vid samma tid i fjol. 

Trävaruindustrien uppvisade för samtliga huvudbranscher märkbart försäm
rade konjunktursiffror jämfört med talen för fjolårets höstkvartal. För s n i c 
k e r i - o c h m ö b e l i n d u s t r i e n var denna företeelse av säsongnatur, 
alldenstund årets första kvartal i regel kännetecknas av minskad arbetstill
gång. Permittering och förkortad arbetstid förekommo i stor utsträckning. 
För s å g v e r k e n åter torde den minskade arbetstillgången väsentligen 
ha sin orsak i att de ogynnsamma snöförhållandena, särskilt i landets 
norra delar, försvårade framforslingen av virke ur skogarna, varigenom 
råvarubrist uppstod. Exportförhållandena för våra trävaror syntes däremot 
ha tagit en vändning till det bättre, överenskommelsen om produktionsbe
gränsning, som vissa trävaruexporterande länder träffade sistlidne november, 
har bidragit till en stabilisering av marknaden och för vårt lands del haft gynn
samma verkningar. Trävaruefterfrågan från vår förnämsta avnämare, Stor
britannien, var mycket livlig; priserna, som undergått en avsevärd förbättring, 
tendera fortfarande uppåt. De svenska försäljningarna uppgingo i slutet av 
mars till sammanlagt 30 % större kvantitet än vid samma tid i fjol. 
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Pappers- och grafisk industri uppvisade i genomsnitt någon minskning av 
arbetstillgången. Särskilt var detta fallet i fråga om b o k t r y c k e r i e r 
och b o k b i n d e r i e r , där en viss avmattning inträdde efter julkvartalets 
slut. Den tidigare tendensen till förbättring av läget inom p a p p e r s m a s 
s e i n d u s t r i e n har fortsatt. Efterfrågan på såväl kemisk som mekanisk 
massa var synnerligen livlig, och prisläget visade i anledning härav förbätt
ring. Vid p a p p e r s b r u k e n förmärktes ökad livaktighet, och ordertill
gången var god, särskilt i fråga om tidningspapper. 

Livsmedelsindustrien uppvisade efter vanligheten minskad sysselsättning 
inom så gott som samtliga grenar. Jämfört med julkvartalet framträdde för
ändring till det sämre särskilt för k v a r n i n d u s t r i e n och s o c k e r i n 
d u s t r i e n , vilken senare efter betkampanjens avslutande reducerat arbets
styrkan, varjämte c h o k l a d - o c h k o n f e k t f a b r i k e r n a fingo vid
taga en sedvanlig begränsning av produktionen efter julen. B a g e r i e r n a 
ha avsevärt förbättrat sin ställning. 

Inom textil- och beklädnadsindustrien kan arbetstillgången fortfarande be
tecknas som tillfredsställande, även om inom vissa grenar, såsom y l l e i n d u 
s t r i e n samt j u t e - o c h l i n n e i n d u s t r i e n , en nedgångstendens 
varit utmärkande för utvecklingen under kvartalet. Inom ylleindustrien före-
kommo på vissa håll permitteringar och inskränkt arbetstid. S k r ä d d e r i e r 
o c h s ö m n a d s f a b r i k e r hade förbättrat sin ställning sedan föregående 
kvartal och framstodo såsom de mest gynnade inom gruppen. Vid en del före
tag rådde brist på kompetenta sömmerskor. 

Inom låder-, hår- och gummivaruindustri dominerade till följd av årstiden 
g u m m i f a b r i k e r n a s goda ar betstillgång. S k o f a b r i k e r n a där
emot noterade en ytterligare nedgång. Inom p ä l s v a r u b r a n s c h e n fö-
lekommo flerstädes säsonginskränkningar, och inom t a p e t s e r a r e f a c k e t 
synes den egentliga säsongen ha slutat med nyåret. 

Inom kemisk-tekniska industrien hade l j u s - , t v å l - o c h o l j e f a b r i -
k e r n a väsentligt minskad arbetstillgång efter årets sista kvartal, medan 
k o n s t g ö d n i n g s f a b r i k e r n a s avsättning förbättrades inför den stun
dande vårsäsongen vid jordbruket. T ä n d s t i c k s f a b r i k e r n a beteck
nade alltjämt arbetstillgången såsom mindre god, och arbetstiden var där som 
förut inskränkt till 39x/2 timmar i veckan. 

Inom byggnadsverksamheten har en ökning i arbetstillgången ägt rum främst 
för murare och träarbetare, medan för rörlednings- och målerifacken läget som 
vanligt vid denna årstid varit mindre gynnsamt. Inom handels gruppen och 
sjöfarten framträdde en tydlig säsongförsämring. I båda fallen var dock ar
betstillgången väsentligt större än för ett år sedan. 

Sedan 1932 har socialstyrelsen på grundval av uppgifterna om arbetarantalet 
vid de i denna statistik medtagna företagen uträknat en sysselsättningsindex1. 

1 Den av socialstyrelsen här beräknade sysselsättningsindexen angiver antalet under rapport
kvartalet sysselsatta arbetare i procent av det antal arbetare som, vad samma företag beträffar, 
voro i medeltal anställda under femårsperioden 1926—1930. Jfr Soc. Medd. arg. 1932, sid. 364 
o. f. och 764. 



337 ARBETSTILLGÅNGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 1936 

Vid den nu verkställda beräkningen ha kunnat medtagas 1 291 företag, vilka 
sysselsatt tillsammans 231 612 arbetare, motsvarande 72 % av hela det i kvar
talsredogörelsen redovisade arbetarantalet. Sysselsättningsindex för 1936 års 
första kvartal har blivit 1045 mot 104'4 ett kvartal tidigare och 99 l för första 
kvartalet 1935. Vid de av denna statistik berörda företagen, vilka samtliga 
varit i verksamhet och avgivit rapporter sedan 1926 (eller dessförinnan), var 
sysselsättningen sålunda nu större än i genomsnitt för åren 1926—1930. 

För ytterligare belysning av sysselsättningsförhållandena ha fr. o. m. 1935 
införskaffats uppgifter å utbetald lönesumma under första avlöningsperioden 
i varje kvartals sista månad. Med användande av dessa uppgifter ha uträk
nats löneindextal, vilka tillsvidare givits rörlig basperiod. Härvid ha sum
merats de lönebelopp, som utbetalats av identiskt samma företag under jäm
förelsekvartalens avlöningsperioder, och angivits lönesummans storlek under en 
period i förhållande till den närmast föregående. Indextalen utgöra alltså en 
s. k. kedjeindex och avse att visa förändringarna i utbetald lönesumma från det 
ena kvartalet till det andra.1 I nedanstående tablå återgivas de på detta sätt 
framräknade indextalen dels för samtliga redovisade företag och dels för 
vissa huvudgrupper. 

I undersökningen ingå för de båda senaste kvartalen 2 158 företag med in
emot 300 000 arbetare. Av tablån framgår, att den lönesumma, som utbetalats 
uv samtliga företag, minskats med 37 % från fjärde kvartalet 1935 till första 
kvartalet 1936. Av de olika huvudgrupperna redovisa textil- och beklädnads
industri, kraftverk och kommunala verk samt kemisk-teknisk industri en upp
gång sedan närmast föregående kvartal, medan man för de övriga huvudgrup
perna finner ett indextal understigande 100, alltså angivande minskning i den 
utbetalda lönesumman. Detta gäller särskilt livsmedelsindustrien med en 
minskning av icke mindre än 21.7 °/°, vilket emellertid sammanhänger med att 
kampanjen vid råsockerbruken pågick under fjärde kvartalet 1935 och föranled
de särskilt stor löneutbetalning. För de säsongbetonade grupperna trävaru
industri och byggnadsverksamhet har nedgången också varit tämligen bety
dande eller resp. 13-4 och 9 %. 

1 Jfr Soc. Medd. &rg. 1935, sid. 742 o. f. och 1936, sid. 80 o. f. 

21f— 355172. Soc. Medd. 1936. 
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Levnadsvillkor och hushållsvanor inom småbrukar- och 
bondefamiljer år 1933/34. 

Preliminär redogörelse för levnadskostnader och livsmedelsförbrukning 
inom vissa jordbrukarhushåll. 

Hushallens art och sammansättning. I denna tidskrift har tidigare lämnats en 
preliminär redogörelse för socialstyrelsens levnadskostnadsundersökning för 
landsbygden, i vad den berör länt- och skogsarbetarhushåll.1 I efterföljande 
framställning meddelas resultaten av en preliminär bearbetning av lands
bygdsundersökningens senare del, vilken avser mindre jordbrukares hushåll.2 

Primärmaterialet för sistnämnda undersökning, vilken i sitt slag är den första 
i vårt land, utgöres av 331 under ett år efter detaljerade formulär (hushålls
böcker) förda hushållsräkenskaper, varav flertalet påbörjades under juli må
nad 1933 och avslutades vid samma tid 1934. 

Vid bearbetningen ha hushållen uppdelats, i huvudsak efter åkerarealens 
storlek per brukningsdel, på tre socialgrupper, nämligen mindre småbrukare 
(med högst 5 ha åker) , större småbrukare (med 5.1—10 ha) och innehavare av 
bondebruk o. d. (om över 10 h a ) . At t samtliga hushåll tillhöra kretsen av 
mindre jordbrukare framgår därav, att den minsta redovisade brukningsdelen 
omfattade l-75 ha åker och den största 25-00 ha. Av jordbrukarna voro ej 
mindre än 302 ägare till sin brukningsdel (eller större delen därav), medan 29 
voro arrendatorer. 

I efterföljande tablå lämnas en översikt över hur hushållen inom dessa 
trenne jordbrukargrupper fördela sig efter storleken av den för hushållets egen 
förbrukning under bokföringsåret till förfogande stående årsinkomsten i kon
tant och in natura (om detta inkomstbegrepp se nedan), varvid sålunda bortses 
från de intäkter, som förbrukats i driften, använts för kapitalökning etc. 

Tablån visar, att för de båda småbrukargrupperna en koncentration äger 
rum till inkomstgrupperna på båda sidorna om 2 000 kr.-strecket, medan fler-

1 Soe. Medd., arg. 1935, sid. 361 o. f. 
2 De slutliga resultaten komma att i mera utförlig form framläggas i en särskild publikation. 
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talet av de i undersökningen representerade bondebruken ha inkomster i läget 
omkring 3 000 kr. De beräknade inkomsterna variera mellan lägst 789 och 
högst 5 934 kr. per familj, under det att genomsnittsinkomsten blir 2 215 kr.1 

Mera belysande för hushållens ekonomiska ställning torde vara följande 
uppgifter om deras välståndsgrad, mätt med inkomsten per konsumtions
enhet.2 

Mer än hälften (54-l %) av samtliga hushåll voro sålunda hänvisade till 
en årsinkomst, som beräknad per vuxen man ej översteg 620 kr. Skillnaden i 
ekonomisk ställning mellan de olika jordbrukargrupperna framträder i tablån, 
enligt vilken motsvarande andelstal utgjorde för mindre småbrukare 76-l, 
för större småbrukare 58'2 och för bondehushåll o. d. 323 %. Koncentratio
nen till välståndsgrupperna omkring 400- och 500-kr.-strecken är betydande 
för småbrukare med resp. mindre och större brukningsdelar, medan inkomster
na för bondehushållen i allmänhet ligga avsevärt högre. 

I fråga om jordbrukarhushållens sammansättning må anföras, att i fler
talet eller 225 hushåll familjen bestod av man, hustru och barn; i 21 fall redo
visades endast man och hustru, i 2 fall änkling med hushållerska och i 8 fall 
änkling (eller änka) jämte barn; därjämte förekommo i 75 fall andra släktingar 
såsom medlemmar av familjen. Antalet familjemedlemmar, som deltagit i för
brukningen minst 6 månader under året, utgjorde tillsammans 1 542 eller i me
deltal 4-7 per hushåll, vilket är en högre siffra än för de tidigare undersökta 
länt- och skogsarbetarhushållen (4-5). Motsvarande antal konsumtionsenheter 
(jfr not 2 nedan) var för samtliga familjer 1 271 eller i genomsnitt per hushåll 
3-8 (för länt- och skogsarbetare 3-5). Familjens storlek inom de särskilda jord
brukargrupperna, vilka här betecknats med resp. a, b och c, framgår av efter
följande tablå, vari även familjeförsörjarens medelålder uträknats. 

1 Vid bedömande av inkomstens realvärde, som jn beror pä, den allmänna prisnivån och de 
speciella dyrhetsförhållandena â orten, bär hänsyn tagas bl. a. till att flortalet av de i undersök
ningen ingående hushållen äro bosatta å billiga orter (A- eller B-orter enligt don officiella dyr-
ortsgrupperingen). 

2 Välståndet inom ett hushåll uttryckes genom förhållandet mellan inkomsten och konsumtions
behovet, vilket senare mätes genom antalet konsnmtionsenheter, d. v. s. antalet familjemedlemmar, 
reducerade efter en viss skala — här den s. k. amerikanska skalan — till ett antal enheter, 
därvid en enhet motsvarar en vuxen mans förbrukning; barn i åldern 0—3 år, 4—6 år, 7—10 
år och 11—14 år räknas som resp. 0'15, 0'40, 0'75 och 090 enheter samt en vuxen kvinna 
som 090. 
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Förutom familjens förut omnämnda medlemmar liar i konsumtionen un
der räkenskapsåret helt eller delvis deltagit tillhopa 171 manliga och kvinn
liga tjänare och arbetare, huvudsakligen sysselsatta med jordbruksarbete. Et t 
visst mått på betydelsen ur kvantitativ synpunkt av tjänarnas m. fl. delta
gande i jordbrukshushållens förbrukning erhålles genom de i tablån ovan an
förda siffrorna för fördelningen av det genomsnittliga antalet konsumtions
enheter per hushåll på familjemedlemmar samt på tjänare o. d. 

Brukningsdelarnas areal, kreatnrshâll och skörd m. in. Huvuduppgiften vid före
varande undersökning har varit at t fastställa en kvantitativ hushållsbudget för 
vissa jordbrukarhushåll, och därför har i första hand endast behövt åskådlig
göras den del av jordbrukarnas naturahushållning, som berör det egna hushål
lets konsumtion. De i hushållsböckerna lämnade uppgifterna ha emellertid i 
viss utsträckning medgivit, att även lanthushållningen i övrigt kunnat göras 
till föremål för siffermässiga beräkningar, vilka äro ägnade att närmare 
belysa en del andra ekonomiska förhållanden. I sådant syfte ha här sam
manställts trenne grupper av dylika data, nämligen uppgifter rörande bruk
ningsdelarnas areal, kreaturshållets omfattning samt beträffande skördens 
storlek. 

I tab. A redovisas brukningsdelarnas antal och storlek samt arealens för
delning på trädgård, åker och slåtteräng, varvid materialet landsdelsvis upp
delats på de tre ovan angivna socialgrupperna. De i hushållsböckerna även 
meddelade arealuppgifterna om skogs- och hagmark ha ej upptagits i detta 
sammanhang. 

För samtliga 331 brukningsdelar uppgick den genomsnittliga arealen av 
odlad jord (och slåtteräng) till 9-23 ha, varav 8-43 ha åker, 010 ha trädgård 
samt 070 ha slåtteräng. Fördelas brukningsdelarna efter åkerarealen, befinnes 
en femtedel (203 %) ha en areal understigande 5 ha, hälften (49-8 %) av mel
lan 5—10 ha samt tre tiondelar (299 %) av över 10 ha åker. 

1 Södra Sverige omfattar Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län, Norra Sverige Koppar
bergs län och de norrländska länen samt Mellersta Sverige de övriga länen. 
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Tab. A. Arealens användning å de undersökta brukningsdelarna. 

Tab. B. Kreaturshållet å de undersökta brukningsdelarna. 

I nedanstående tab. B ha uppgifterna om de undersökta brukningsdelarnas 
areal kompletterats med en översikt av k r e a t u r s h å l l e t s omfattning 
(a = mindre småbruk, b = större småbruk och c = bondebruk o. d.). 

På samtliga brukningsdelar höllos under bokföringsåret kreatur, om också i 
växlande omfattning. Tablån visar, att kor förekommo på så gott som samt
liga jordbruk, medan hästar saknades på vissa av de minsta brukningsdelarna. 
Svin och höns förekommo på det övervägande flertalet undersökta jordbruk. 

För att få ett sammanfattande mått på kreatursskötselns omfattning 

1 Oberäknat skogs- och hagmark m. m. 
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Tab. C. Skördeuppgifter för år 1933/34 å de undersökta brukningsdelarna (medeltal 
per brukningsdel). 

ha i tabellen de olika husdjursslagen reducerats till nötkreatursenheter1, var
vid man utgåt t från antalet husdjur vid bokföringsårets slut. Det antal 
kreatursenheter, som därvid erhållits såsom uttryck för hela kreatursstockens 
storlek, har sedan utslagits på antalet brukningsdelar och arealen odlad jord. 
Tabellen visar, at t kreatursbesättningen utgjorde i medeltal per ha odlad jord 
för mindre småbruk l-5, för större småbruk 1-3 samt för bondebruk o. d. l-2. 
Till jämförelse må nämnas, att enligt 1932 års allmänna jordbruksräkning 
uppgick det beräknade antalet nötkreatursenheter i medeltal för bruknings
delar om 2—5 ha till 1-3, för brukningsdelar om 5-1—10 ha till 11 samt för 
brukningsdelar om 10l—20 ha till 0'9 per ha åker (och reducerad äng). 

Slutligen åskådliggöres s k ö r d e n under bokföringsåret i tab. C, varvid 
redovisas produktionen av spannmål, potatis och rotfrukter i medeltal per 
brukningsdel inom olika landsdelar och storleksgrupper av jordbruk. 

Då uppgifter ej inhämtats om arealens användning för olika sädesslag o. d., 
kunna inga skördesiffror beräknas per hektar. En grundval för jämförelse i 
fråga om avkastningen mellan här berörda brukningsdelar och jordbruk av 
motsvarande storlek i allmänhet kan emellertid erhållas, om skördekvantite
terna av de olika växtslagen (exkl. hö) reduceras till skördeenheter efter den 
skala, som användes i den officiella jordbruksstatistiken. Sammanställes det så
lunda beräknade totalantalet skördeenheter med arealen odlad jord, befinnes 
avkastningen per ha åker utgöra 1 045 skördeenheter. Dessa ökas till 2 380, om 
man förutsätter, att de växtslag, till vilka vid här verkställda beräkningar hän
syn kunnat tagas, utgöra omkring 44 % efter skördeenheter räknat av åkerjor
dens totala avkastning eller samma andel, som den officiella jordbruksstatisti-
kan anger för 1933 års skörd. Denna skördesiffra torde ej mycket skilja sig 

1 Härvid har en kreatursenhet ansetts motsvara ett fullvaxet nötkreatur, 2 ungnöt, 2/s häst (vuxen), 
4 svin, 10 får och lamm samt 12 getter. Jfr jordbruksräkningen år 1932. Stockholm 1936 (sid. 59 ). 
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från den, som för åkerarealen i allmänhet kan beräknas på grundval av den 
officiella jordbruksstatistiken för 1933. 

Hushållens inkomster. I tab. D meddelas uppgifter angående de redovisade 
inkomsternas storlek per »normalhushåll»1 för samtliga i undersökningen in
gående jordbrukarfamiljer liksom även för olika landsdelar och storleksgrup
per av jordbruk. 

Av tabellen framgår, att den beräknade bruttoinkomsten per år och normal
hushåll för samtliga jordbrukargrupper uppgick till 3 528 kr. Frånräknas di
rekta driftkostnader för jordbruket och kreatursskötseln, reduceras medelin
komsten till 1 944 kr., vilken summa sålunda skulle beteckna det nettobelopp, 
som stod till buds för normalhushållets egen förbrukning. Härav ha nära två 
tredjedelar (62-2 %) åtnjutits i kontant och återstoden (37.8 %) in natura, mot
svarande det beräknade värdet av i hushållet förbrukad avkastning av eget 
jordbruk och kreaturshåll m. m. 

I medeltal för samtliga hushåll uppgingo de i tabellen redovisade drift
kostnaderna till 1 585 kr. per hushåll. Såsom var att vänta, stego driftkostna
derna med växande storlek på jordbruket, men de varierade starkt vid olika 
brukningsdelar och inom olika landsdelar. Det bör emellertid framhållas, att 
den egna jordbruksdriftens eller kreaturshållets omfattning och betydelse för 
lanthushållet ej kan mätas enbart genom dessa kostnader, som bl. a. på grund 
av redovisningssättet i hushållsböckerna utgöra en något varierande del av de 
totala kostnaderna. Påpekas bör i detta sammanhang, att i hushållsböckerna 
lämnade data rörande jordbruksdriften äro alltför ofullständiga för att med
giva några mera säkra kalkyler rörande det bokföringsmässiga räkenskaps
resultatet av resp. jordbruk och därmed även av jordbrukarnas verkliga in
komster. E t t försök i den riktningen måste bliva behäftat med så stora fel
källor, att resultatet bleve av föga värde. Den »nettoinkomstsiffra», som man 
framräknat på sätt ovan anförts, avser egentligen vad som blivit över för hus
hållets privata förbrukning, sedan avdrag gjorts dels för löpande omkostna
der, dels även för kapitalökning, i den mån denna kommit till synes i hushålls
bokföringen-8 

1 För att åstadkomma direkt jämförbarhet mellan de olika hushållsbudgeterna ha dessa om
räknats till att avse ett >normalhushåll», omfattande 3-3 konsumtionsenheter och närmast mot
svarande en familj bestående av man, hustru och 2 à 3 barn. 

2 För klarläggande av nu berörda förhållanden må anföras, att enligt en i >Räkenskapsresnltat 
från svenska jordbruk, XX, Bokföriogsåret 1933—1934» (Medd. från K. Lantbruksstyrelsen nr 
303, nr 1 år Î936) ingående bearbetning av det ekonomiska resultatet för 75 »egnahemsjordbruk> 
utgjorde inkomsterna och utgifterna per jordbrukarfamilj i kr. per år: 
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Tab. D. Inkomster och utgifter (kr.) i 

1 Margarin har såsom ersattningsvara f8r smör redovisats här under animaliska i stället for 
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medeltal per är och nornialhushäll. 

under vegetabiliska matvaror. 
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Tab. D (forts.). Inkomster och utgifter 

Även om de sålunda erhållna inkomstsiffrorna icke motsvara vad som ur 
driftekonomisk synpunkt bör betraktas såsom inkomst, så torde de dock vara 
av betydelse ur budgetstatistisk synpunkt. Huru stort tillskott i verklig
heten kommit från var och en av medlemmarna i ett jordbrukarhushåll kan 
emellertid icke utrönas på samma sätt som beträffande ett löntagarhushåll. I 
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(kr.) i medeltal per år och normalhushåll. 

hushållsboken redovisas visserligen bland de kontanta inkomsterna »mannens 
inkomst av yrke eller tjänst», samt hans »biinkomster», »hustruns arbetsin
komst» och »barnens bidrag till hushållet». De under dessa rubriker upptagna 
beloppen avse emellertid endast vad familjens olika medlemmar förtjänat i 
kontant genom i regel mera tillfälligt lönearbete hos andra, medan deras vä-
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Tab. E. Konsumerade kvantiteter ar viktigare 

1 En liter separerad och handskummad mjölk har härvid ansetts motsvara 0-6 liter oskummad 
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varuslag i medeltal per år och normalhushåll. 

mjölk och en liter grädde 3 1. oskummad mjölk. — 2 Häri ingår även käramjölk. 
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Tab. F. Konsumerade kvantiteter av viktigare varuslag i medeltal per år och 

sentliga bidrag merendels utgöras av deras arbetsinsatser för jordbruksdriften. 
Av dylika skäl har man i denna preliminära översikt avstått från en mera spe
cificerad redovisning av olika inkomstarter. I den definitiva redogörelsen 
skola emellertid inkomstförhållandena mera ingående behandlas i samband 
med en närmare belysning av de ekonomiska förhållandena. 

Hushallens utgifter. I senare avdelningen av tab. D hade de mot inkomsterna 
svarande utgifterna, d. v. s. förbrukningen inom normalhushållet, beräknats 
med ledning av i hushållsböckerna veckovis gjorda anteckningar om de kon
tanta utläggens storlek och fördelning samt av den speciella redovisningen av 
under veckan förbrukade (eller från förråd intagna) självproducerade e. d. 
produkter. E t t sammandrag av i tabellen meddelade uppgifter återfinnes i 
efterföljande översikt över utgifternas relativa fördelning, kompletterad med 
motsvarande procenttal för de länt- och skogsarbetarhushåll, som ingå i lev-

1 Här ingå ej korv och färdiglagad mat. 
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normalhushåll inom hushåll av mindre jordbrukare samt lant- och skogsarbetare. 

nadskostnadsundersökningen på landsbygden, och för vilka motsvarande upp
gifter tidigare meddelats (jfr ovan) : 
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En jämförelse mellan de här representerade båda huvudgrupperna av lands
bygdens befolkning ger vid handen, att en ganska god överensstämmelse synes 
råda i fråga om hushållsutgifternas relativa fördelning. Budgeternas likar
tade sammansättning blir särskilt i ögonen fallande, om man låter jordbrukar
na företrädas av småbrukargruppen, vars ekonomiska standard närmast lärer 
överensstämma med länt- och skogsarbetarnas. Anmärkningsvärt är, at t blott 
en föga större del av hushållsförbrukningen härrör från naturahushållningen 
i jordbrukarhushållen än i lantarbetarfamiljerna. Största skillnaden i fråga 
om utgifternas relativa fördelning erbjuda skatte- och bostadsposterna. Vad 
skatterna beträffar torde likväl i verkligheten skillnaden vara mindre än siff
rorna ge vid handen på grund av bristande specifikation i räkenskapsböckerna. 
Differensen i fråga om de relativa bostadsutgifterna, som för båda jämförelse
leden visserligen hänföra sig till uppskattade värden, torde väsentligen sam
manhänga med att jordbrukarna i allmänhet ha rymligare bostäder än länt- och 
skogsarbetarna. 

Konsumerade kvantiteter av viktigare varuslag. De för undersökningen grund
läggande uppgifterna om hushållens kvantitativa förbrukning återfinnas i 
förestående tab. E, vari meddelas en översikt av de under räkenskapsåret 
konsumerade kvantiteterna av viktigare varuslag per normalhushåll för samt
liga i undersökningen ingående jordbrukarfamiljer liksom även för olika 
landsdelar och jordbrukargrupper. 

För att möjliggöra en jämförelse i fråga om den kvantitativa sammansätt
ningen av livsmedelskonsumtionen bland dels mindre jordbrukare, dels lant-
och skogsarbetare ha i tab. E sammanställts uppgifter om konsumerade kvan
titeter per år och normalhushåll av viktigare varuslag. E t t närmare studium 
av dessa förbrukningssiffror visar, att vissa olikheter i konsumtionens kvan
titativa sammansättning kan konstateras mellan jordbrukar- samt länt- och 
skogsarbetarhushållen. 

Om man jämför mindre jordbrukare och bland dessa särskilt de egentliga 
småbrukarna med länt- och skogsarbetare, visar tabellen bl. a., att de anima-
liska livsmedlen i allmänhet spelade en större roll för de förra än för de senare. 
Särskilt var förbrukningen per normalhushåll av fläsk, mjölk, smör och ägg 
väsentligt större för jordbrukarna än för lantarbetarna, medan förhållandet 
var motsatt beträffande salt sill och margarin. Mjölkkvantitetens övervikt för 
jordbrukarhushållen berodde särskilt på en betydande förbrukning av skum
mjölk, som mer än uppvägde en delvis något större åtgång av oskummad mjölk 
hos lantarbetarna, och då närmast statarna. Medan fettkonsumtionen hos lant
arbetarna till mer än hälften fylldes genom margarin, hade konsumtionen här
av hos jordbrukarhushållen nedbragts till ungefär en femtedel; återstoden ut
gjordes av natursmör. De förbrukade kvantiteterna av potatis stå i god över
ensstämmelse inbördes, om hänsyn tages till vanskligheterna att fastställa vad 
som konsumerats som människoföda av detta varuslag. Det förtjänar påpekas, 
att kaffeförbrukningen var ej oväsentligt mindre bland jordbrukar- än bland 
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lantarbetarhushållen, varemot sockerkonsumtionen i genomsnitt var något 
större. 

Dessa och andra kvantitativa olikheter i födoämnesbudgeten för de båda 
huvudgrupperna av jordbruksbygdernas befolkning visa sig dock vid en mera 
ingående undersökning huvudsakligen gälla födans sammansättning av olika 
varuslag och beröra endast i ringa grad den totala näringstillförseln. Uttryc-
kes den i tab. F redovisade kostens näringsvärde i antalet bruttokalorier per 
dag och konsumtionsenhet, ger nämligen en approximativ kalkyl vid handen, 
att medan en länt- och skogsarbetare förbrukade ungeför 3 650 bruttokalorier, 
var motsvarande siffra i de mindre småbrukarnas hushåll c :a 3 700 eller blott 
1.4 °/« högre.1 I småbrukarhushåll med större brukningsdel steg antalet brutto
kalorier per dag och konsumtionsenhet till c :a 3 930 och i bondehushållen till 
ungefär 4 050. 

Det må framhållas, att dessa uppgifter närmast avse bokföringsåret 1933/ 
34, vilket med hänsyn till årsväxt och marknadsläge karakteriserats sålunda, 
att årets skörderesultat i stort kan betraktas som medelmåttigt, under det att 
prisförhållandena på flera punkter avsevärt förbättrats i jämförelse med före
gående år. 

1 Observeras bör, att tab. F endast berör cirka 80 % (efter kostnaderna räknat) av livsniedels-
konsnmtionen inom här berörda hushåll. 
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Levnadsförhållandena bland arbetslösa familjer i städer och 
industriorter år 1933. 

Några preliminära resultat av socialstyrelsens senaste hushållskostnads-
undersökning. 

Undersökningens tillkomst. Vid socialstyrelsens hushållskostnadsundersökning 
i städer och industriorter år 1932/33, för vilken en preliminär redogörelse tidi
gare lämnats i Sociala Meddelanden (årg. 1934 nr 12, sid. 787 ff.), befanns ett 
avsevärt antal av de i undersökningen deltagande arbetarfamiljerna under bok
föringsåret ha berörts av så pass omfattande arbetslöshet, att deras hushålls
räkenskaper måste frånskiljas det övriga materialet. I huvudundersökningen 
kunde nämligen endast medtagas räkenskaper från sådana hushåll, där familje
försörjaren haft »normala» inkomster under bokföringsåret eller i allt fall icke 
varit arbetslös mer än högst 4 veckor. Vid granskningen visade sig emeller
tid hushållsräkenskaperna från de av arbetslöshet berörda familjerna i stort 
sett vara lika noggrant och omsorgsfullt förda som räkenskaperna från övriga 
familjer. Då antalet dylika hushållsräkenskaper dessutom var jämförelsevis 
stort, förelåg sålunda ett socialstatistiskt material, som kunde vara ägnat att 
belysa levnadsförhållandena bland arbetarfamiljer, vilka till följd av arbets
löshet fått sina normala inkomster mera avsevärt reducerade. Med hänsyn 
till det intresse ur olika synpunkter en på ettåriga hushållsräkenskaper grun
dad levnadskostnadsundersökning bland arbetslösa familjer kunde förväntas 
äga, fann socialstyrelsen det önskvärt att tillvarataga och utnyttja jämväl 
detta budgetmaterial, i all synnerhet som införskaffandet av detsamma redan 
dragit kostnader i form av ersättning och premier till bokförarna. 

I skrivelse den 13 april 1935 hemställde därför socialstyrelsen, att Kungl. 
Maj:t måtte bevilja erforderliga medel för en särskild bearbetning av ifråga
varande hushållsböcker. Sedan arbetslöshetskommissionen den 3 maj 1935 
avgivit tillstyrkande utlåtande över denna framställning, uppdrog Kungl. 
Maj:t i skrivelse den 23 maj 1935 åt socialstyrelsen att i huvudsaklig överens
stämmelse med de av styrelsen angivna riktlinjerna företaga en dylik special
undersökning, vilken jämväl borde omfatta den del av materialet, som insam
lats från landsbygden.1 I det följande meddelas några preliminära resultat 
från nämnda undersökning, i vad den avser arbetslösa familjer i städer och 
industriorter. 

Materialets sammansättning och bearbetning. Av de ursprungligen från huvud
undersökningen till följd av arbetslöshet frånskilda hushållen kunde efter en 
mera ingående granskning och bearbetning av räkenskaperna medtagas 
sammanlagt 109 familjer. Dessa familjers sammansättning och fördelning 
efter arbetslöshetens längd framgå närmare av tab. 1. Av de 109 familjerna 

1 En redogörelse för levnadsförhållandena bland arbetslösa familjer på landsbygden torde kunna 
publiceras under den närmaste tiden. 
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Tab. 1. De redovisade familjernas sammansättning och fördelning efter arbets
löshetens längd. 

voro 48 bosatta i större stadssamhällen och 61 i mindre stadssamhällen samt 
industriorter. I 58 fall hade familjeförsörjaren varit arbetslös intill 4 måna
der, i 37 fall 4—8 månader och i 14 fall 8 månader och däröver. De undersök
ta hushållens fördelning efter längden av familjeförsörjarens arbetslöshet stäl
ler sig rätt olika i de större stadssamhällena mot i de mindre samhällena och 
industriorterna. I de större stadssamhällena hade sålunda drygt hälften (54 %) 
av familjeförsörjarna drabbats av arbetslöshet under 4—8 månader och cirka 
en femtedel (21 %) i 8 månader och däröver. Motsvarande siffror för famil
jerna i mindre stadssamhällen och industriorter voro däremot endast resp. cirka 
18 % och 7 %. 

De arbetslösa familjeförsörjarnas medelålder var 39.1 år. Till jämförelse 
kan nämnas, att medelåldern för samtliga i huvudundersökningen ingående 
526 arbetare med under bokföringsåret normal sysselsättning utgjorde 393 
år. En viss ehuru svagt utbildad tendens till högre medelålder för mannen kan 
iakttagas, i den mån arbetslöshetens längd ökas. 
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Fördelas, såsom skett i tab. 1, de redovisade arbetslösa familjeförsörjarna 
efter yrkesgrupper, hänförde sig cirka en tredjedel (34 %) till malmbrytning, 
metall- och maskinindustri samt drygt en fjärdedel (27 %) till trävaruindustri. 
Sammanlagt omkring 61 % hade sålunda under normala förhållanden sin hu
vudsakliga utkomst inom nu nämnda industrigrupper, övriga i undersök
ningen ingående familjeförsörjare fördelade sig något ojämnt på ett flertal olika 
branscher. 

Hela antalet familjemedlemmar i de undersökta 109 arbetslösa hushållen 
utgjorde 449, varav 173 minderåriga barn (under 15 å r ) . De vanligast före
kommande familjetyperna voro man, hustru och 1 barn (40 %) samt 2 barn 
(32 %). Fyra familjer voro barnlösa. I sju fall hade familjerna 6 barn och i 
ett fall 7 barn. Ihågkommas bör emellertid, att materialets sammansättning 
i berörda avseende är starkt påverkad av själva urvalsprincipen för hushålls-
kostnadsundersökningen, vid vilken i första hand medtogos familjer bestående 
av man, hustru samt två à tre barn. Antalet medlemmar per familj utgjorde 
bland de arbetslösa familjerna 4-l. Till jämförelse härmed kan nämnas, att 
även de i huvudundersökningen medtagna 526 arbetarhushållen hade i medel
tal 4-1 familjemedlemmar. 

Någon större olikhet i fråga om familjernas storlek och sammansättning 
samt familjeförsörjarens ålder råder således icke mellan de här ifrågavarande 
109 familjerna och de i huvudundersökningen ingående 526 arbetarhushållen. 
Endast i ett avseende råder en mera påtagbar olikhet, nämligen så till vida 
att cirka 56 % av de arbetslösa familjerna hänföra sig till mindre stadssam
hällen och industriorter, medan detsamma är fallet med endast cirka 42 % i 
huvudundersökningen. Materialets regionala fördelning framgår närmare av 
nedanstående sammanställning. 

De nordligaste och mellersta landsdelarna äro således starkare företrädda i 
specialundersökningen än i huvudundersökningen, medan det motsatta är fal
let i fråga om landets sydligare delar. 

Vid bearbetningen av de arbetslösa familjernas hushållsräkenskaper ha i 
huvudsak samma principer tillämpats som beträffande huvudundersökningen. 
De i det följande meddelade preliminära resultaten avse i första hand att be
lysa inkomstförhållandena bland hushåll, där familjeförsörjaren varit arbets
lös kortare eller längre tid av bokföringsåret, samt den anpassning av utgif
terna, som blivit nödvändig med hänsyn till inkomstminskningen. 
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Inkomsterna. I tab. 2 angives familjeinkomstens genomsnittliga storlek och 
sammansättning per år och familj bland arbetarhushåll, där familjeförsörja
ren varit arbetslös intill 4 månader, 4—8 månader samt 8 månader och där
över. Materialet har fördelats i två grupper allt efter familjernas genomsnitt
liga välstånd under bokföringsåret. Den första gruppen omfattar familjer, 
vilka till följd av mannens arbetslöshet nedpressats i den vid huvudundersök
ningen urskilda lägsta välståndsgruppen (intill 950 kr. per år och konsum
tionsenhet i dyrorts grupp D ) . I den andra gruppen ingå hushåll, för vilka 
den arbetslöse familjeförsörjarens reducerade inkomster medfört en nedpress-
ning i den mellersta välståndsgruppen (950 kr.—1 450 kr. per år och kon-
sumtionsenhet i dyrortsgrupp D ) . Enär familjerna inom resp. grupper ha 
ungefär samma ekonomiska välstånd oavsett arbetslöshetens längd, måste de 
familjer, där mannen varit arbetslös en längre period, ha haft en under normala 
förhållanden högre ekonomisk standard än de familjer, där mannen endast 
varit arbetslös en kortare tid. En fördelning av familjerna efter arbetslös
hetens längd inom resp. välståndsgrupper är alltså liktydig med en gruppe
ring av familjerna efter storleken av den nedpressning av familjernas normala 
välstånd, som blivit en följd av mannens reducerade inkomster. Familjer i den 
lägsta välståndsgruppen, där mannen varit arbetslös intill 4 månader, 4—8 må
nader samt 8 månader och däröver, ha sålunda under normala förhållanden 
haft olika hög levnadsstandard. 

För ett bedömande av de arbetslösa familjernas inkomstförhållanden ha i 
tab. 2 till jämförelse sammanställts motsvarande data för arbetarfamiljer med 
normal sysselsättning i huvudundersökningen. 

Bland samtliga i huvudundersökningen ingående 526 arbetarhushåll, där 
mannen haft normal sysselsättning under bokföringsåret, belöpte sig man
nens kontanta huvudinkomst till 2 891 kr. Bland familjer i den lägsta väl
ståndsgruppen var motsvarande belopp 2 593 kr. Mannens huvudinkomst ut
gjorde däremot vid en arbetslöshet intill 4 månader 1 929 kr., vid 4—8 månader 
1 311 kr. och vid 8 månader och däröver endast cirka 291 kr. Vid normal sys
selsättning var mannens huvudinkomst ungefär 82 % av familjens totala års
inkomst; vid arbetslöshet minskas denna proportion successivt till 75'5 %, 52-5 % 
och 13-8 %. I den mån familjens livsuppehälle under tider med arbetslöshet 
enbart eller till övervägande del vore beroende av familjeförsörjarens yrkes -
inkomst, skulle uppenbarligen arbetslöshetens verkningar på familjernas lev
nadsförhållanden bli katastrofala. Emellertid kompenseras inom vissa grän
ser mannens förlorade yrkesinkomst genom dels nya förvärvskällor, dels ök
ning av vissa andra inkomster. Sålunda visade mannens tillfälliga biförtjäns
ter en utpräglad tendens till ökning, vilket jämväl var fallet beträffande 
hustruns inkomst av tillfälligt arbete, när arbetslöshetens längd ökade. Av 
särskilt stort intresse i detta sammanhang är att söka fastställa den roll den 
samhälleliga hjälpverksamheten spelar för de arbetslösas familjeekonomi. Så
som av tab. 2 framgår ökade såväl mannens inkomst av reservarbete som det 
kontanta arbetslöshetsunderstödet mycket kraftigt, när arbetslöshetens längd 
växte. Vid arbetslöshet intill 4 månader utgjorde genomsnittsinkomsten av 
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Tab. 2. Inkomster (kr.) per år och familj bland arbetare berörda ar arbetslöshet. 
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Tab. 3. Kvartalsinkomsternas successiva förändring bland 25 arbetarhushåll, där man
nens huvudinkomst på grund av arbetslöshet intill 4 månader sjunkit i genomsnitt 56 %. 

reservarbete ooli kontant arbetslöshetsunderstöd resp. 2-8 kr. och 39'4 kr. per år 
och familj, medan motsvarande inkomstbelopp vid 8 månaders arbetslöshet och 
däröver belöpte sig till i medeltal 658'2 kr. och 341/7 kr. Fattigvårdsunder
stödet ökade likaledes successivt från i medeltal 1-0 kr. till 30-5 och 35-0 kr. per 
år och familj, när familjeförsörjarens arbetslöshet blev långvarigare. Kontanta 
gåvor samt gåvor och understöd in natura från släktingar eller andra familjen 
närstående personer visade jämväl en påtagbar förmering, när familjeförsör
jaren blev arbetslös. Bland arbetarfamiljer med normal sysselsättning under 
bokföringsåret belöpte sig inkomsterna kontant och in natura av gåvor och 
understöd till i medeltal 80 kr. per år och hushåll. Bland de av arbetslöshet 
berörda familjerna voro motsvarande inkomstbelopp avsevärt högre och växte 
successivt med ökad arbetslöshet. I de fall mannens arbetslöshet under bok
föringsåret varat intill 4 månader, 4—8 månader samt 8 månader och däröver, 
utgjorde nyssnämnda gåvo- och understödsbelopp resp. 119 kr., 349 kr. och 
670 kr. eller resp. 4-6 %, 13-9 % och 31-7 % av familjernas totala årsinkomst under 
bokföringsåret. Läggas härtill jämväl inkomsterna från mannens reservar
bete, ökas de här berörda inkomstbeloppen till resp. 122 kr., 383 kr. och 
1 328 kr. i medeltal per år och familj. Motsvarande inkomstbelopp bland ar
betarhushåll med normal sysselsättning belöpte sig däremot till endast 82 kr. 

Den enskilda och samhälleliga hjälpverksamhetens ekonomiska betydelse 
för de av undersökningen berörda arbetslösa familjerna var således mycket 
stor. Såväl absolut som relativt blev hjälpen större, när arbetslöshetens längd 
ökade. Bland de av arbetslöshet hårdast drabbade familjerna, där familjeför
sörjaren varit arbetslös 8 månader och däröver under bokföringsåret, repre
senterade nyssnämnda hjälp icke mindre än i medeltal 629 % av familjens to-
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Tab. 4. Kvartalsinkomsternas successiva förändring bland 19 arbetarhushåll, där man
nens huvudinkomst på grund av arbetslöshet i 4—8 månader sjunkit 1 genomsnitt 83 %. 

tala årsinkomst. Till jämförelse härmed kan nämnas, att motsvarande siffra 
för arbetarhushåll med normal sysselsättning endast var 2-3 %. En analys av 
inkomsternas storlek och sammansättning bland arbetarfamiljer, vilkas väl
stånd till följd av familjeförsörjarens arbetslöshet nedpressats i den vid hu
vudundersökningen urskilda mellersta välståndsgruppen (de två sista kolum
nerna i tab. 2) , giver en liknande bild av de ekonomiska förändringar arbets
lösheten medför. 

För att ytterligare belysa de arbetslösa familjernas inkomstförhållanden har 
i tab. 3 och tab. 4 kvartalsinkomsternas successiva förändring beräknats bland 
25 resp. 19 arbetarhushåll, där mannens huvudinkomst på grund av arbetslös
het sjunkit med i genomsnitt resp. 56 % och 83 %. Härvid ha de olika bok
föringskvartalen grupperats efter storleken av mannens huvudinkomst. Vid 
denna gruppering ha dock icke samtliga de i tab. 2 redovisade 33 resp. 25 hus
hållen kunnat medtagas. 

Såsom av tab. 3 framgår utgjorde mannens huvudinkomst under det som 
»bäst» rubricerade inkomstkvartalet 653 kr. Mannen hade under detta kvar
tal normal sysselsättning i sitt yrke. Under de efterföljande inkomstkvarta
len sjunker emellertid på grund av arbetslöshet mannens yrkesinkomst succes
sivt till 286 kr. Det för mannen i tab. 4 som »bäst» rubricerade inkomstkvar
talet är i motsats till vad fallet var i tab. 3 icke fullt normalt. Även under 
detta bästa inkomstkvartal var mannens yrkesinkomst till följd av arbetslöshet 
något reducerad. Med ökad arbetslöshet sjunker emellertid mannens yrkes
inkomst ytterligare för att under det som »sämst» rubricerade inkomstkvar
talet vara nere i cirka 88 kr. Jämföres den på grund av arbetslöshet succes
sivt inträdande förändringen i mannens yrkesinkomst och familjens totalin-
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komst, erhålles följande bild av sambandet mellan förändringarna, varvid såväl 
mannens yrkesinkomst som familjens totalinkomst under det som »bäst» rubri
cerade inkomstkvartalet satts lika med 100. 

Bland de 25 arbetarfamiljer, där arbetslösheten varat intill 4 månader under 
bokföringsåret och mannens yrkesinkomst successivt nedgått från normalläget 
100 till 77'5, 68-9 och 43-8, sjönk samtidigt familjens totala inkomst från nor
malläget 100 till resp. 81-8, 75-7 och 58-8. När mannens yrkesinkomst på 
grund av arbetslöshet reducerades med 562 %, sjönk således familjens totala 
inkomst med 41-2 %. Den procentuella nedgången i familjernas totalinkomst 
är genomgående mindre än motsvarande nedgång i mannens yrkesinkomster. 
Trots den samhälleliga och enskilda hjälp, som lämnades dessa av arbetslös
het drabbade familjer, måste dock sänkningen av familjernas »normala» lev
nadsstandard betecknas som mycket betydande. Såsom av de i tab. 2, 3 och 
4 framlagda siffrorna framgår, skulle arbetslöshetens verkningar ha blivit 
ännu ödesdigrare för familjernas livsföring, om icke någon hjälp lämnats un
der perioder av arbetslöshet. Med hänsyn till att de redovisade siffrorna äro 
medeltal för arbetslösa familjer, vilka i olika stor omfattning kommit i åtnju
tande av den hjälp samhället lämnar vid fall av arbetslöshet, gestalta sig emel
lertid levnadsförhållandena för de enskilda familjerna både bättre och sämre 
än vad medeltalen utvisa. Medeltalen kunna dock anses angiva hjälpverk
samhetens genomsnittliga storlek och den betydelse densamma har ur familje
ekonomisk synpunkt, när familjeförsörjarens yrkesinkomst till följd av arbets
löshet mera avsevärt reduceras. 

Utgifterna. Det sätt, på vilket ett familjehushåll disponerar sina inkom
ster, är, som av de budgetstatistiska undersökningarna framgår, till övervägan
de del beroende av familjens ekonomiska välstånd. En jämförelse mellan in
komstanvändningen bland arbetarhushåll med normal sysselsättning och så
dana, där familjeförsörjaren varit mera avsevärt arbetslös under bokförings
året, torde därför vara ägnad att närmare belysa frågan om hushållsutgif
ternas anpassning eller brist på anpassning vid ett till följd av arbetslöshet 
sänkt välstånd. I tab. 5 ha de arbetslösa familjernas årsutgifter fördelats 
procentuellt på hushållsbudgetens olika utgiftsposter. Till jämförelse med
delas jämväl motsvarande utgiftsfördelning dels bland samtliga i huvudun
dersökningen medtagna 526 arbetarhushåll, dels ock bland dithörande hushåll 
i de lägsta och mellersta välståndsgrupperna. 

22-365172. Soc. Medd. 1936. 
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Tab. 5. Utgifternas procentuella fördelning bland arbetarhushåll, vilka på grund 
av arbetslöshet fått sitt välstånd sänkt. 

Vad först beträffar samtliga undersökta arbetarhushåll med normal syssel
sättning, belöpte sig utgifterna för födo- och njutningsämnen till i medeltal 
37-8 % av hushållets totalutgifter, nämligen 34.1 % för enbart matvaror, 2-5 % 
för dryckesvaror (maltdrycker, spritdrycker och läskedrycker) och 1'2 % för 
tobak. De näst efter födo- och njutningsämnesposten för hushållsekonomien 
mest betungande utgiftsposterna voro bostad (13-4 %), beklädnad (12-7 °/«) 
och skatter (6-4 %). Andra poster av större betydelse voro försäkringsavgifter 
(4-4 %), inventarier (4-2 %) samt bränsle och lyse (4-0 %). Sammanlagt ut
gjorde utgifterna för födo- och njutningsämnen, bostad, bränsle och lyse, be
klädnad och skatter närmare % (74-3 %) av budgetens totalsumma. 

I fråga åter om de av dessa hushåll, som tillhörde den lägsta välstånds
gruppen, gestaltade sig utgiftsfördelningen på annat sätt. Till följd av det 
lägre välståndet måste nämligen en större procentuell andel av inkomsterna 
disponeras för de nödvändigaste behoven, såsom matvaror, bränsle och lyse 
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samt beklädnad. Utgiftsprocenterna för de nu nämnda budgetposterna belöpte 
sig till resp. 39-3, 4-3 och 13-4. För övriga budgetposter voro däremot utgifts
procenterna — med undantag för tobak och försäkringar — lägre än vad fal
let var bland samtliga 526 hushåll, vilka genomsnittligt hade ett högre ekono
miskt välstånd. Bland arbetarhushåll i den lägsta välståndsgruppen belöpte 
sig de sammanlagda utgifterna för födo- och njutningsämnen, bostad, bränsle 
och lyse, beklädnad och skatter till 78-0 % av budgetens totalsumma. 

Man kunde möjligen förvänta, att de arbetslösa familjernas inkomstanvänd
ning skulle vara identisk med" normalfördelningen inom motsvarande väl
ståndsgrupper bland familjer med normal sysselsättning. I den mån så vore 
fallet, måste ju detta innebära en fullständig anpassning av inkomstanvänd
ningen efter sänkningen av välståndet. Såsom av utgiftsprocenterna i tab. 5 
framgår är emellertid en sådan anpassning av hushållsutgifterna på vissa punk
ter långt ifrån fullständig. Mera märkbara avvikelser från normalfördelnin
gen föreligga framförallt beträffande utgifterna för födo- och njutningsäm
nen, bostad, skatter, inventarier samt »kroppsvård, rengöringsmedel, tvätt 
och strykning». 

Vad först beträffar de arbetslösa familjerna i den lägsta välståndsgruppen 
var utgiftsprocenten för m a t v a r o r exceptionellt hög. Den visade också 
en tendens att stiga, när arbetslöshetens välståndssänkande inverkan blev större. 
I de fall familjeförsörjaren varit arbetslös intill 4 månader, 4—8 månader samt 
8 månader och däröver, var utgiftsprocenten för matvaror resp. 41-4, 43-2 och 
45-6 mot normalt 39.3 %. Även beträffande utgifterna för d r y c k e s v a r o r före
låg en mera markerad avvikelse. Normalt utgjorde desamma 2-4 % av totalutgif
terna i den lägsta välståndsgruppen men bland arbetslösa familjer resp. 2-0 %, 
1'9 % och 0-8 °/o. Förklaringen till dessa avvikelser från normalsiffrorna torde 
närmast vara att söka i det olika stora motstånd en inskränkning av konsum
tionen möter på olika områden. Beträffande matvaror äro motståndet och svå
righeterna vid en anpassning uppenbarligen mycket större än vad fallet är 
med exempelvis dryckesvaror. J u större inskränkning i konsumtionen av livs
medel familjens förändrade inkomstförhållanden nödvändiggör, desto svårare 
blir anpassningen att genomföra. I fråga om dryckesvaror kan konsumtionen 
däremot utan nämnvärt större svårigheter inskränkas mycket kraftigt, varvid 
de härigenom inbesparade utgifterna i stället delvis användas till föda. To
baksutgifterna synas å andra sidan tydligen ej ha kunnat minskas så kraftigt 
som vore motiverat av inkomstminskningen. 

Utgifterna för b o s t a d kunna uppenbarligen ej heller till följd av de 
kontraktsenliga överenskommelserna sänkas så mycket som vore nödvändigt. 
På denna punkt torde dock en reservation vara på sin plats gentemot siff
rornas jämförbarhet med hänsyn till den inledningsvis omnämnda olikheten 
i materialets fördelning å större stadssamhällen och industriorter. Utgifterna 
för b r ä n s l e o c h l y s e äro mycket beroende av bostadens storlek och 
visade ungefär samma utvecklingstendens som bostadsutgifterna. 

Vid arbetslöshet sjönk b e k l ä d n a d s s t a n d a r d e n mera än levnads
standarden i dess helhet, vilket tog sig uttryck i att utgiftsprocenten för klä-
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der var lägre än normalt för den lägsta välståndsgruppen. Utgifterna för sko
don och skoreparation kunde någorlunda anpassas. 

Beträffande s k a t t e r var utgiftsprocenten vid kortare arbetslöshet (intill 
4 månader) exceptionellt hög, vilket sålunda innebär, att dessa familjer trots 
arbetslösheten under bokföringsåret erlagt sina skatter. När arbetslösheten 
tenderar att öka, sjunker däremot utgiftsprocenten för skatt hastigt, för att 
vid en arbetslöshet om 8 månader och däröver vara nere i 1-1 %, mot nor
malt 4-9 %. 

I n v e n t a r i e p o s t e n tillhör den grupp av utgiftsposter, där åtminstone 
till att börja med utgiftssänkningen gjordes större än inkomstminskningen. 
F ö r e n i n g s a v g i f t e r n a , vilkas storlek i allt väsentligt beror av fack
föreningsavgifterna, sjönko till följd av gällande fristämplingsbestämmelser 
hastigt och utgjorde vid fall av längre arbetslöshet i genomsnitt endast 1'2 % 
mot normalt cirka 2 %. Vid fall av kortare arbetslöshet synas föreningsavgif
terna däremot liksom skatterna betalas i ungefär samma utsträckning som un
der normala förhållanden. F ö r s ä k r i n g s a v g i f t e r n a anpassades som 
regel efter de förändrade ekonomiska förhållandena, men vid fall av längre ar
betslöshet måste ännu kraftigare inskränkningar göras på denna punkt i bud
geten. Utgifterna för t i d n i n g a r o c h b ö c k e r minskades i ungefär 
samma utsträckning som inkomsterna sjönko. Värda uppmärksamhet äro de 
svårigheter, som möta ifråga om inskränkningen av utgifterna för k r o p p s 
v å r d , r e n g ö r i n g s m e d e l s a m t t v ä t t och s t r y k n i n g . De 
arbetslösa familjerna sökte på denna punkt i möjligaste mån upprätthålla den 
ursprungliga standarden. Följden blev att utgiftsprocenten blev något högre 
än vad som kan anses normalt i den lägsta välståndsgruppen. Utgifterna för 
f ö r s t r ö e l s e r voro normala men visade med ökad arbetslöshet tendens att 
sjunka under normalläget i den lägsta välståndsgruppen. Vad till sist be
träffar utgifterna för övriga i tab. 5 redovisade budgetposter var utgiftsminsk
ningen i stort sett större än inkomstminskningen. 

Analyseras på sätt ovan skett utgiftsbudgeterna bland arbetslösa familjer 
i den mellersta välståndsgruppen, kunna med smärre avvikelser ungefär lik
nande iakttagelser göras. Sammanfattningsvis kan man sålunda som a l l m ä n t 
o m d ö m e säga, att den vid arbetslöshet nödtvungna sänkningen av lev
nadsstandarden i första hand tager sig uttryck i en mycket kraftig sänkning 
av utgifterna för kulturella och liknande ändamål, skatter, förenings- och för
säkringsavgifter samt utgifter för dryckesvaror. Däremot synas familjerna 
i det längsta sträva efter att så långt möjligt begränsa den nödtvungna sänk
ningen av livsmedelsstandarden och om möjligt upprätthålla de hygieniska 
kraven, varvid de erforderliga medlen härtill erhållas genom uppoffringar på 
andra områden. 

I den slutgiltiga redogörelse, som efter undersökningarnas slutförande kom
mer att lämnas i en särskild publikation, skola de till sina huvuddrag ovan 
beskrivna förhållandena mera utförligt kommenteras och jämväl belysas ge
nom särskilda monografier över levnadsförhållandena bland enskilda familjer, 
vilka till följd av arbetslöshet fått sina inkomster mera avsevärt reducerade. 
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Arbetslöshetsundersökningen den 31 juli 1935. 

Statens arbetslöshetskommission har avgivit redogörelse för den på Kungl. 
Maj:ts uppdrag verkställda undersökningen av arbetslöshetsklientelet den S1/' 
1935. E t t sammandrag av kommissionens redogörelse lämnas här nedan, var
vid redogörelsens kapitelrubriker bibehållits även om i några fall referaten 
av utrymmesskäl måst göras mycket kortfattade. 

Undersökningen grundar sig i huvudsak på uppgifter, som lämnats av de 
arbetslösa själva. Dessa ha emellertid kontrollerats och kompletterats av ve
derbörande arbetslöshetskommittéer. Uppgifter från 713 kommuner avseende 
40 444 arbetslösa ingå i det nu redovisade materialet. Härav utgöras 40 332 
av män och 112 av kvinnor. 

Vid bearbetningen äro kommunerna uppdelade på 8 olika kommuntyper, 
nämligen 

Klientelets ålderssammansättning. De arbetslösas ålder, varmed avses den 
ålder, som den arbetslöse uppnått under 1935, oavsett om före eller efter den 
31 juli, har redovisats i åldersgrupper, i allmänhet omfattande 5 år. Dock har 
för åldersgruppen 16—20 år uppdelning skett så, att 16- och 17-åringar redo
visats för sig, detta sistnämnda med tanke på att dessa ungdomar icke kunna 
bli delaktiga av statlig eller statsunderstödd arbetslöshetshjälp i form av 
reservarbete. Åldersfördelningen inom klientelet är rätt ojämn. Icke mindre 
än 55-2 % av de arbetslösa återfinnas inom åldersgrupperna 16—35 år. De 
yngsta årsklasserna, 16—20 år, utgöra 8'0 % av hela antalet, 21-—40-åringarna 
57'6 % och 41 år och över 34-4 %. Arbetslöshetens tyngdpunkt är sålunda på-
tagligen att finna inom de produktiva åldrarna. Givet är att åldersfördelnin
gen inom de olika yrkesgrupperna i vissa fall avviker rätt väsentligt från me
deltalet. Sålunda äro inom yrkesgruppen skogshushållning icke mindre än 
12l % av de arbetslösa 16—20 år, under det att 22-5 %, en förhållandevis låg 
andel, äro 41 år och över. Inom väg- och anläggningsarbetet finnes praktiskt 
taget ingen arbetslöshet för de yngsta årsklasserna, endast l-2 %, under det 
att 41-åringarna och däröver utgöra 45-3 %. Ungefär samma proportioner ut
visar metallindustrien. 

Även de olika länen emellan fördelar sig arbetslösheten synnerligen olika 
inom de skilda åldersgrupperna, såsom framgår av efterföljande uppställ
ning. 
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Särskilt framträdande är ungdomarnas stora andel av arbetslöshetsklientelet 
inom Värmlands, Kopparbergs och de norrländska länen. Detta sammanhän
ger givetvis i någon mån med att de arbetslösa därstädes till förhållandevis 
stor del utgöras av skogsarbetare, inom vilken yrkesgrupp, såsom nyss nämnts, 
de yngre årsklasserna äro talrikt representerade. 

E t t intressant försök har gjorts att beräkna de arbetslösas andel av antalet 
män i resp. åldersklasser. Därav framgår, att de arbetslösa i åldern 21—35 
år utgöra större del av hela antalet män i resp. åldrar än vad fallet är för öv
riga åldersklasser. Sålunda utgöra t. ex. de arbetslösa 26—30-åringarna 2'5 % 
av hela antalet män i denna ålder. För 36—40-åringarna utgör motsvarande 
andel 1-9 %. De arbetslösa 21—25-åringarna utgjorde den 31/io 1934 6-l % av 
hela antalet män i denna ålder och den ai/7 1935 2-4 %. 

Det undersökta klientelets fördelning på åldersklasser och yrkesgrupper 
kommuntypsvis framgår av tab. 1 (sid. 367). 

Klientelets yrkesfördelning. Vid yrkesgrupperingen ha såsom yrkesarbetare 
redovisats de personer, om vilka man med säkerhet kunnat konstatera, att de 
arbetat inom viss yrkesgren, oavsett om de äro fullt utbildade yrkesarbetare 
eller icke. Av vissa skäl har härvid avvikelse skett från eljest av kommissio
nen tillämpade principer för yrkesgruppering, i det att utbildad yrkesarbetare, 
vilken såsom specialarbetare är knuten till annan näringsgren, hänförts icke 
till denna utan till sitt specialområdes yrkesgren. På grund härav har, i olik
het mot vad fallet är i kommissionens månadsstatistik, t. ex. stenindustriens 
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Tab. 1. De arbetslösas fördelning på yrkes- och åldersgrupper inom olika kommuntyper. 
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smeder hänförts till gruppen metallindustri och icke till stenindustri. Detta 
har medfört, att resultatet av den för undersökningen verkställda yrkesgrup
peringen rätt väsentligt avviker från kommissionens månadsöversikt för juli 
1935, vilket bör observeras av den som eventuellt vill närmare studera under
sökningsresultaten. 

Inom yrkesgrupperna jordbruk, skogshushållning, sågverksindustri samt väg-
och anläggningsarbete förekommer det icke sällan, att den arbetslöse vid sidan 
av sitt huvudyrke har ett biyrke. Det kan därvid inträffa, att dessa båda yr
ken utövas i ungefär lika mån, och det kan då erbjuda svårigheter att avgöra, 
vilket är att betrakta som huvudyrke. En uppfattning om den utsträckning, 
vari biyrken förekomma, erhålles av nedanstående uppställning, som avser 
antalet arbetslösa med biyrken i Värmlands, Kopparbergs och de norrländska 
länen. 

Mer än hälften av jordbruksarbetarna och nära hälften av skogsarbetarna 
hade sålunda biyrken. 

Grovarbetarnas antal uppgår till 14 815. Huvudparten av dessa utgöres 
av 8 659 tillfällighets- och diversearbetare, 3 251 väg- och anläggningsarbe
tare och 1 298 ungdomar utan särskild utbildning. Förutom dessa nu nämnda 
grovarbetare finnas vissa yrkesgrupper, vilka rätteligen böra hänföras till 
grovarbetargruppen, t. ex. hjälparbetare och verkstadsynglingar inom metall
industrien m. m., tillhopa 1 469 personer. Hela antalet grovarbetare, d. v. s. 
antalet personer, om vilka man med säkerhet kunnat konstatera, att de icke 
innehade någon yrkesutbildning, skulle sålunda utgöra 16 284. 

Resten av arbetslöshetsklientelet utgöres emellertid icke uteslutande av yr-
kesutbildade arbetare. Ett försök har gjorts att ur de industriella yrkena ut
sortera de arbetslösa, hos vilka man kunnat konstatera förekomsten av yrkes
utbildning. Deras antal uppgår till c:a 7 500. Av dessa yrkesutbildade in
tressera i första hand de, som rekryterats från näringsgrenar, inom vilka vid 
undersökningstillfället högkonjunktur var rådande. Främst möter då metall
industrien, varest, såvitt primäruppgifterna äro tillförlitliga 1 958 arbetslösa 
tillhörde yrkeskunniga grupper, vidare byggnadsindustrien med 832 yrkes-
utbildade, av vilka huvudparten utgjordes av gruppen kvalificerade grund-
läggare, stensättare och bergsprängare (395). Det är knappast ägnat att 
förvåna, att inom båda dessa grupper av yrkesutbildade personer, vilka varit 
arbetslösa trots högkonjunktur vid undersökningstillfället, åldersfördelningen 
ter sig annorlunda än för arbetslöshetsklientelet i dess helhet. Detta framgår 
av efterföljande sammanställning av yrkesarbetarnas procentuella fördelning 
inom metallindustri och byggnadsverksamhet. 
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Tillhopa utgöra de redovisade grovarbetarna och utbildade yrkesarbetarna 
omkring 23 800. Det övriga klientelet utgöres i huvudsak av 1 535 jordbruks
arbetare, 3 205 skogsarbetare, 4 656 stenarbetare och 3 456 sågverksarbetare. 
Från sten- och sågverksindustrierna har arbetslöshetsklientelet rekryterats 
med såväl grovarbetare som fullt kvalificerade yrkesarbetare, men det har icke 
varit möjligt att med ledning av föreliggande uppgifter särskilja de två kate
gorierna inom dessa industrier. Uppgifter rörande förekomsten av yrkesarbe
tare torde dock inom dessa grupper vara av mindre intresse än när det gällt 
industrier, som haft en förhållandevis tillfredsställande sysselsättning. 

F . d. militärer finnas i det undersökta klientelet till ett antal av 947, varav 
172 i Stockholm och 103 i Karlskrona. Stamanställda vid armén ha varit 528 
och vid marinen 236 samt vid flygvapnet 2; 181 ha ej lämnat uppgift om va
penslag. 

Försörjningsplikt. Antalet familjeförsörjare utgjorde 22 587 och antalet 
ungkarlar 17 745. Av de förstnämnda åtnjöto 79-4 % hjälp den 31/T 1935 och 
av de sistnämnda 74-0 %. 

Såsom familjeförsörjare har därvid räknats person med försörjningsplikt mot 
hustru och barn under 16 år. Avsikten var att utröna de arbetslösas familje
förhållanden så fullständigt som möjligt och sålunda att kunna redovisa samt
liga äktenskap, även icke legaliserade. På grund härav ingick bland de frå
gor, den arbetslöse hade att besvara, även en fråga om han vore sammanbo
ende. Svaren härpå ha icke lämnat nöjaktiga resultat, då detta uttryck tyd
ligen har olika innebörd i olika delar av landet. Sålunda har i vissa fall den 
arbetslöse svarat, att han är såväl gift som sammanboende och ännu oftare, att 
han är sammanboende med sina föräldrar. I de fall där tydligt framgått, att 
frågan missuppfattats, ha uppgifterna kunnat korrigeras, men någon garanti 
för att slutsiffran för de sammanboende, 662, är riktig har icke kunnat er
hållas. 

Antalet familjemedlemmar beroende av arbetslösa familjeförsörjares inkom
ster var 55 783 eller 2-5 per familjeförsörjare och 1-4 per arbetslös. 
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Arbetslöshetsperiodens längrt. Vid angivandet av arbetslöshetsperiodens längd 
ha i regel den arbetslöses egna uppgifter om antalet arbetslöshetsveckor 
under vartdera av åren 1933 och 1934 samt tiden 1/1—

n/7 1935 legat till grund. 
Av undersökningens 40 332 arbetslösa ha 3-1 % eller 1 263 icke redovisat 

arbetslöshet under vare sig 1933 eller 1934. Sålunda ha 96-9 % eller 39 069 
personer varit arbetslösa under någotdera av åren 1933 och 1934. 

Det genomsnittliga antalet arbetslöshetsveckor framgår av nedanstående 
uppställning. 

Genomsnittligt antal arbetslöshetsveckor. 

De för år 1935 inom parentes angivna siffrorna motsvara det genomsnittliga 
antalet arbetslöshetsveckor, vilket under förutsättning av jämn fördelning av 
arbetslösheten under hela året beräknats på grundval av uppgifterna för tiden 
1 januari-—31 juli 1935. 

Oavbrutet arbetslösa under tiden januari 1933—31 juli 1935 ha varit 14 290 
personer eller 35-4 % av hela antalet. Vidare ha 36 400 personer eller 90-3 % 
företett arbetslöshet under såväl 1933 som 1934. 

För de personer, som varit arbetslösa under hela eller större delen av under
sökningsperioden och för vilka sålunda möjligheter till förvärvsarbete förele
gat i ingen eller ringa utsträckning, ha mera ingående undersökningar verk
ställts. Till denna grupp s. k. långvarigt arbetslösa ha därvid hänförts samt
liga personer, som under vart och ett av åren 1933, 1934 och 1935 varit arbets
lösa minst 40—40—24 veckor under respektive år. 

De långvarigt arbetslösa, vilka sålunda omfatta även de heltidsarbetslösa, 
uppgå till 21 014 med en arbetslöshetstid av i medeltal 50-9 veckor per år. 
Härav framgår, att den ojämförligt största delen av de långvarigt arbetslösa 
haft en arbetslöshetstid, som endast obetydligt understigit de heltidsarbetslö
sas, och man synes därför vara berättigad att jämställa dessa båda grupper. 
Antalet långvarigt arbetslösa utgör icke mindre än 52-1 % av hela klientelet. 

De långvarigt arbetslösas lokala fördelning uppvisar väsentliga olikheter 
för skilda kommuntyper. Under det att antalet för riket i dess helhet, som 
nyss nämnts, uppgår till 52-1 % av totalantalet arbetslösa, utgöra de långvarigt 
arbetslösa i storstäderna 686 % och i jordbrukskommunerna 31-2 % av de arbets
lösa, övriga kommuntyper ligga däremellan. Av de olika länen företer 
Stockholms stad den högsta långvariga arbetslösheten med 70.7 % och Jämt
lands län den lägsta med 20-3 %. 

En fördelning av de långvarigt arbetslösa på yrkesgrupper har, med hän
syn till att yrkesbestämningen för de yngre åldersklasserna av olika skäl icke 
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kunnat bli tillfredsställande, verkställts endast för de arbetslösa, som under 
1935 uppnått 26 år eller högre ålder. Resultaten av denna fördelning framgå 
av nedanstående uppställning. 

Långvarigt arbetslösa över 25 år utgöra 537 % av hela antalet arbetslösa 
inom samma åldersgrupper. Av de yrken, som redovisa större antal arbets
lösa, finnes anmärkningsvärt hög procent långvarigt arbetslösa i malmbryt
ning, metallindustri, sågverksindustri samt tillfällighets- och diversearbete. 
Gynnsamma arbetsförhållanden synes i detta avseende skogsbruket erbjuda, 
då endast 17'3 % av hela antalet 25 år och över varit långvarigt arbetslösa. 
Även inom jordbruket äro förhållandena bättre än för övriga yrkesgrupper, i 
det att 33-5 % av dem som fyllt 25 år varit långvarigt arbetslösa. 

Då mer än halva antalet av dem, som voro anställda hos arbetslöshetskom
mittéerna den 31 juli 1935, varit arbetslösa så gott som hela 3 år i följd, är det 
tydligt, att det måste finnas ett betydande antal, för vilka ingen förändring 
av arbetslöshetssituationen inträffat under det senaste konjunkturuppsvinget. 
Det hade varit av värde att få belyst, hur dessa personers arbetslöshetssitua
tion tidigare tett sig, men de uppgifter rörande föregående sysselsättning, som 
lämnats av de arbetslösa, ha varit så ofullständiga, att en mera ingående be
arbetning icke kunnat ifrågakomma. En viss vägledning ger emellertid upp
giften om den tid, som förflutit sedan den senast uppgivna fasta anställnin-
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gen upphörde. Sådana tidsuppgifter föreligga för i det närmaste 18 000 per
soner eller 44 % av materialet. Bemärkas bör därvid, att av de 8 657 tillfällig
hets- och diversearbetarna endast 1 040 tidigare innehaft fast anställning och 
att de 1 298 ungdomarna utan särskild utbildning givetvis aldrig innehaft så
dan anställning. Fas t anställning kan sålunda ha förekommit i bästa fall 
i fråga om något över 30 000 personer, av vilka, som nyss nämnts, inemot 
18 000 redogjort för sina anställningsförhållanden. Här nedan angivas dessa 
fördelade efter det antal år som förflutit efter senaste stadigvarande anställ
ning. 
9 . . . . . . . _ . 

Ur dessa uppgifter kan utläsas att 14 578 personer innehaft anställningar, 
som de förlorat 1930 eller senare, och att 3 164 förlorat sin anställning före 
1930. 

I samband med undersökningen har en beräkning gjorts av antalet i 
undersökningen ingående arbetslösa, som, därest förordningen om erkända ar
betslöshetskassor varit gällande under hela undersökningstiden, icke av arbets
löshet varit förhindrade att erlägga det för förvärvandet av understödsrätt 
inom erkänd arbetslöshetskassa nödvändiga antalet veckoavgifter. Därvid 
ha medräknats de personer, som under året varit arbetslösa högst 26 veckor, 
ävensom de, vilka varit sysselsatta, minst 26 veckor vid antingen statligt eller 
statskommunalt reservarbete. Under år 1933 skulle då 16 190 personer eller 
40-l % av hela antalet och under 1934 18 920 personer eller 46-9 % kunnat för
värva rätt till understöd genom erläggande av stadgade veckoavgifter. Sam
ma person kan emellertid under året ha varit sysselsatt vid såväl statligt som 
statskommunalt reservarbete och i öppna marknaden under en sammanlagd tid 
av mer än 26 veckor utan att ha haft 26 veckors arbete i någon av de nyss
nämnda arbetsformerna. Sådana personer ha icke medräknats. Vid bortse
ende från andra faktorer, som kunna utöva inflytande på möjligheterna att 
tillhöra arbetslöshetskassa, borde alltså det verkliga antalet av här ifrågava
rande arbetslösa, som vid tillämpning av bestämmelserna i förordningen om 
erkända arbetslöshetskassor skulle kunnat förvärva understödsrätt, ha varit 
icke oväsentligt större än ovan angivna minimital. 

Hjälpformer den 81 juli 1935. Då man går att taga del av de arbetslösas 
fördelning på yrken och hjälpformer den 31 juli 1935 bör ihågkommas, att 
undersökningen företagits vid en tidpunkt, då understödsverksamhet förekom 
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endast i ringa utsträckning och då det statliga reservarbetet var den domine
rande hjälpformen, varför den sistnämnda kommit att bli den betydelseful
laste för så gott som samtliga yrkesgrupper. Framför allt ha de arbetslösa, 
som rekryterats från yrkesgrupperna malmbrytning och stenindustri, i stor 
utsträckning hjälpts genom statligt reservarbete. Den därnäst betydelseful
laste hjälpformen var statskommunalt reservarbete, som för tvenne yrkesgrup
per t. o. m. ägde större betydelse än statligt reservarbete, nämligen för yrkes
grupperna pappersindustri (Västernorrlands län) och kemisk-teknisk industri. 
Den senare innesluter bl. a. tändsticksindustrien. 

Av grupperna ingenjörsarbete och arbetsledning, kontors- och butiksperso
nal samt allmän tjänst och fria yrken (de s. k. manschettyrkena) voro 481 
hänvisade till statligt reservarbete, varav 170 till arkivarbete för kontorister 
och med dem jämställda; 311 personer ur dessa yrkesgrupper voro alltså sys
selsatta vid vanliga statliga reservarbeten. I statskommunala reservarbeten 
sysselsattes samtidigt 259 personer ur dessa yrkesgrupper, varav 67 vid arkiv
arbeten. 

Av de hjälpta icke försörjningspliktiga voro 68 l % hänvisade till statligt 
reservarbete under det att motsvarande procentsats för de försörjningspliktiga 
varierade från 40-8 till 46-8 %, i medeltal 45-5 %. Förhållandet är omvänt be
träffande de statskommunala reservarbetena, dit av de hjälpta icke försörj
ningspliktiga hänvisats endast 17-6 % under det att 36-4 % av de försörjnings
pliktiga åtnjutit sådan hjälp. Dagunderstöd med statsbidrag, som vid un
dersökningstillfället förekom i mycket obetydlig utsträckning, sammanlagt en
dast 586 personer, utgick naturligt nog huvudsakligen till familjeförsörjare. 
Dock åtnjöto 81 icke försörjningspliktiga personer sådant understöd. 

Ohjälpta voro den 31 juli 1935 9 265 personer. Uppgifter varför hjälp ej 
lämnats ha emellertid av vederbörande arbetslöshetskommittéer avgivits en
dast för 4116 personer, bland vilka ingå 1 471 tillhörande avstängda yrkes
grupper. De övriga 2 645 fallen av ohjälpta, för vilka kommittéerna lämnat 
uppgifter om orsakerna till den uteblivna hjälpen, fördela sig sålunda. 
Ej behörig, fattigvàrdsfall , 72 
Ej hjälpbehövande 584 
Ansökan ej slutbehandlad 654 
Avstängd pä grand av arbetsvägran m. m. eller Bärskilt beslut 203 
Skifteslediga reservarbetare 192 
Arbete i öppna marknaden 157 
Bristande hjälpresurser 574 
Övriga anledningar 209 

Hjälpformer 1A 1988—S1h 1985. En uppfattning om den betydelse arbets
löshetsperiodens längd har för valet av hjälpform erhålles ur nedanstående 
uppställning, som angiver det statliga och statskommunala reservarbetets samt 
dagunderstödets med statsbidrag procentuella andel av antalet hjälpveckor för 
heltidsarbetslösa, långvarigt arbetslösa och övriga (över 25 år ) . 
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Tendensen är alltså, att medan det statliga reservarbetets betydelse som 
hjälpform tilltager ju längre arbetslöshetsperioden är, minskas såväl det stats
kommunala reservarbetet som dagunderstödet allt efter som arbetslöshetsperio
den förlänges. At t här omnämnda tendens knappast kan vara en följd av till
fälligheter synes framgå bl. a. därav, att den beträffande det statliga reserv
arbetet framträder hos samtliga yrkesgrupper med undantag av kontors- och 
butikspersonal samt personer inom hotell- och restaurangrörelsen. 

Hjälpverksamhetens utformning har tett sig väsentligt annorlunda inom 
stadskommuner och landsbygdskommuner. Detta framgår av nedanstående 
sammanställning, vari angivits huru stor del av det i undersökningen ingående 
aTbetslöshetsklientelet som inom respektive kommuntyper beretts hjälp genom 
de tre nu nämnda hjälpformerna. 

Antalet någon gång under året genom statligt reservarbete, statskommunalt reserv-
arbete eller dagunderstöd med statsbidrag hjälpta i % av antalet arbetslösa inom 

respektive kommuntyper. 

Speciellt under 1933 äro skillnaderna mellan olika kommuntyper framträ
dande. Så voro detta år endast 8-7 % av storstädernas i undersökningen ingå
ende arbetslösa vid något tillfälle sysselsatta vid statliga reservarbeten, under 
det att motsvarande procentsats för jordbrukskommunerna var 56'1 %. Be
träffande dagunderstöd med statsbidrag var förhållandet det motsatta, i det 
att 71'6 % av storstädernas arbetslösa vid något tillfälle hade dagunderstöd, 
medan i jordbrukskommunerna endast 164 % kommit i åtnjutande av sådan 
hjälp. I fråga om den omfattning, i vilken statligt reservarbete utnyttjats 
som hjälpform, har under åren en viss utjämning ägt rum mellan de olika kom
muntyperna, medan däremot beträffande dagunderstödet även under den i un
dersökningen ingående delen av år 1935 stor åtskillnad alltjämt gjorde sig 
gällande. 

Vissa specialbearbetningar avseende långvarigt arbetslösa över 25 år ha 
verkställts. Genomsnittstiden för vistelse på statligt reservarbete var 1933 
351 veckor, 1934 31-7 veckor och 1935 20-5 veckor. Långvarig vistelse på stat-
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ligt reservarbete förekom framför allt för arbetslösa från yrkesgrupperna 
jordbruk, skogshushållning, stenindustri, annan jord- och stenindustri samt 
väg- och anläggningsarbete. 

Även i fråga om statskommunalt reservarbete uppvisade de långvarigt ar
betslösa förhållandevis höga medeltal i fråga om antalet sysselsättningsvec
kor per hjälpt, nämligen 1933 21-1 veckor, 1934 23-9 veckor och 1935 17-2 vec
kor. Långvarig vistelse på statskommunalt reservarbete har framför allt fö
rekommit för arbetslösa tillhörande yrkesgrupperna metallindustri, annan trä
varuindustri, textil- och beklädnadsindustri samt allmän tjänst och fria yrken. 

För dagunderstöd med statsbidrag utgjorde medelantalet understödsveckor 
för de tre åren respektive 267, 21-0 och l l -4 veckor. Det synes här böra erin
ras om att undersökningen avser det den 31/7 1935 anmälda arbetslöshetsklien
telet och att den sålunda icke kan giva en bild av hjälpverksamhetens totala 
omfattning eller utformning vid andra tidpunkter. Vidare erinras om att av 
år 1935 endast tiden Vi—31l7, d. v. s. 30 veckor, ingår i undersökningen. 

Nyss anförda uppgifter angående medelantalet hjälpveckor under olika år 
och inom olika hjälpformer synas giva anledning till den reflexionen, att de 
arbetslösa, varom här är fråga (långvarigt arbetslösa över 25 år) , fått kvar-
stanna i en och samma hjälpform under anmärkningsvärt lång tid. 

Antalet personer, som efter den 1 januari 1933 varit sysselsatta vid statligt 
reservarbete minst 104 veckor, d. v. s. större delen av undersökningstiden, ut
gör 1 507 eller 3'7 % av hela antalet i undersökningen ingående arbetslösa. Av 
dessa personer återfinnas 311 i Blekinge län, 288 i Göteborgs och Bohus län 
(utom Göteborgs stad) och 96 i Västernorrlands län. Dessa i statligt reserv-
arbete långvarigt sysselsatta utgjordes huvudsakligen av personer i åldrarna 
26—40 år. 

Klientelets arbetsförhet. Bedömandet av klientelets arbetsförhet har varit 
utredningens svåraste men samtidigt en av dess intressantaste uppgifter. Själ
va uttrycket »arbetsförhet» är i hög grad svävande och mångtydigt. Även en 
person med svårartat lyte kan för lösandet av vissa uppgifter vara arbetsför, 
och en sjuk människa kan understundom uträtta en fullgod arbetsprestation. 
Arbetsvilja, initiativ och förmåga att planlägga arbetet kunna uppväga de 
hinder, som en svag fysik uppställer. I den hela landet omfattande under
sökningen har uppgiften begränsats till frågan om den arbetslöses rent fysiska 
förutsättningar, övriga egenskaper, vilka påverka hans duglighet som arbe
tare, ha i vissa kommuner varit föremål för specialundersökning i samband 
med undersökningen rörande orsaken till arbetslösheten. 

Klientelet liar indelats i 4 grupper: 

arbetsföra i såväl yrket som grovarbete, 
arbetsföra endast i yrket, 
arbetsföra endast i grovarbete och 
icke arbetsföra. 
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Vid grupperingen har man sökt att troget följa primärmaterialet, d. v. s. de 
arbetslösas och kommittéernas uppgifter. Även en mycket gammal person har 
upptagits såsom arbetsför, där anteckning saknats om att arbetsförmågan vore 
nedsatt. Arbetslösheten, särskilt i de högre åldersklasserna, torde på grund 
härav ha blivit något för gynnsamt bedömd, vilket även framgått vid den nog
grannare genomgång av klientelet, som ägt rum i de specialundersökta kom
munerna, där 8-0 % av klientelet befunnits ha minskad arbetsförhet på grund 
av ålder. 

Av de 40 332 män, som ingå i den allmänna undersökningen, äro enligt 
de avlämnade uppgifterna 2-2 % av de arbetslösa icke arbetsföra och 2-9 % 
arbetsföra endast i yrket eller endast i grovarbete. Återstående 94-9 % skulle 
sålunda vara att betrakta såsom arbetsföra. Av dessa äro emellertid 2-8 % 
behäftade med lyten, vilka kunna tänkas nedsätta arbetsförmågan, vartill 
kommer ovan vidrörda förhållande, att nedsatt arbetsförhet på grund av ålder 
icke blivit fullständigt redovisad. Tages hänsyn härtill kan man säga, att 
resultatet av specialundersökningen i 18 kommuner, som angiver att klientelet 
inom dessa till 885 % består av arbetsföra personer, under det att återstoden 
har nedsatt arbetsförmåga eller är arbetsoför, väl överensstämmer med de re
sultat, som erhållits för landet i dess helhet. I stort sett kan alltså sägas, 
att de av arbetslöshetskommissionen nu framlagda uppgifterna tyda på att 
inemot 90 % av de arbetslösa den 31 juli 1935 äro fullt arbetsföra. Det bör 
dock icke förglömmas, att undersökningen verkställts vid en tidpunkt, då stat
ligt reservarbete var den dominerande hjälpformen och då kontantunderstöds-
verksamhet förekom i mycket ringa utsträckning. 

Den arbetslöses möjligheter att erhålla arbete på öppna marknaden påverkas 
emellertid även av andra faktorer än hans rent fysiska förutsättningar för 
att kunna utföra ett arbete. Härutöver kan arbetsförheten vara beroende av 
psykiska defekter, och möjligheten att erhålla arbete i öppna marknaden kan 
även vid fullgod tillgång på arbete påverkas av ålder, familjeförhållanden 
m. m. Så synes det t. ex. numera vara svårt för arbetare, som uppnått 40 års 
ålder, att erhålla anställning inom vissa industrier. 

Inom de kommuner, som specialundersökts, har gjorts ett försök att ut
röna de arbetslösas möjligheter med hänsyn till de personliga förutsättningarna 
att taga arbete i öppna marknaden. Den del av arbetslöshetsklientelet, som 
har goda eller medelgoda möjligheter att taga arbete i öppna marknaden, synes 
kunna uppskattas till något mer än 80 %. 

InflyttningsförhWlandeu. Arbetslöshetsklientelets rörlighet olika orter emellan 
har utrönts genom ett studium av de arbetslösas inflyttningsförhållanden. Så
lunda voro 21 106 arbetslösa, eller 52-3 % av hela antalet, födda och alltjämt bo
satta inom vistelsekommunen. För de olika kommuntyperna skiftar denna pro
centsats i hög grad, från 71-8 i jordbrukskommunerna ned till 35-7 i storstä
derna. Det får knappast betraktas som någon överraskning, att jordbruks
kommunernas invånare äro mindre rörliga än storstädernas. 

En uppdelning av de arbetslösa, som inflyttat till den nuvarande vistelse-
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kommunen, visar, att icke mindre än 59'7 % inflyttat före 1926 och 21-0 % un
der de närmast efterföljande högkonjunkturåren 1926—1930. Efter 1930 har 
till den nuvarande vistelsekommunen inflyttat ID'S % av hela antalet inflytta
de. Av de 19 226 personer, som inflyttat till nuvarande vistelsekommun, äro 
2 816 födda därstädes men ha därefter utflyttat för att sedan åter inflytta. 
Anmärkningsvärt synes vara, att återinflyttning särskilt till landskommuner 
i stor utsträckning ägt rum under de två senaste åren. Sålunda äro av de 
492 personer, som under 1931 inflyrttat till landskommuner, 225 födda i kom
munen och av de 676, som inflyttat under 1935, äro icke mindre än 443 födda 
i kommunen. De återinflyttades procentuella andel av antalet inflyttade ut
gör 14-6 '/'. 

Antalet icke hemortsberättigade ingående i undersökningen utgör endast 423. 
Icke hemortsberättigade ungdomar förekomma som naturligt är i ringa ut
sträckning inom arbetslöshetsklientelet, men åldersgrupperna 26—50 år äro re
lativt sett talrikare representerade än vad fallet är för klientelet i övrigt. 

Antalet försörjningspliktiga bland de icke hemortsberättigade uppgår till 
771 % mot 56-0 % för klientelet i dess helhet. 

Arbetslöshetstidens längd ansluter sig för de icke hemortsberättigade i stort 
sett till den för klientelet i dess helhet konstaterade. I fråga om hjälp-
veckornas procentuella antal kunna de icke hemortsberättigade närmast jäm
föras med de icke långvarigt arbetslösa. Hjälpen till de icke hemortsberätti
gade har i mindre utsträckning än för klientelet i övrigt utgått i form av 
reservarbete eller dagunderstöd med statsbidrag. Däremot har denna kategori 
av arbetslösa i avsevärd utsträckning hjälpts med kommunalt understöd och 
annan fattigvård. 

Endast 115 kvinnor voro vid undersökningstillfället anmälda arbetslösa, och 
av dessa ingå 112 i undersökningen. Huvudparten, 78, redovisas från Stock
holm, 14 från Göteborg, 10 från övriga städer och 10 från landskommuner. 

I ett särskilt kapitel redogöres för undersökningens resultat med avseende 
på arbetslöshetsklientelet den :u/7 1935 i Blekinge, Göteborgs och Bohus län 
(utom Göteborgs stad) samt Västernorrlands län. Det framhålles här bland 
annat, att då några avsevärda säsongmässiga variationer i sysselsättningsgra
den inom stenindustrien icke förekomma, arbetslösheten i Blekinge och Göte
borgs och Bohus län blir förhållandevis konstant under hela året. I Väster
norrlands län däremot förorsaka de säsongmässiga svängningarna i arbetstill-
gången inom sågverks- och pappersmasseindustrierna avsevärd skillnad mellan 
arbetslösheten under sommar- och vintermånaderna. 

Antalet långvarigt arbetslösa utgör i Blekinge och Västernorrlands län 
54-4 % resp. 55-5 %. å. v. s. något mer än riksmedeltalet, men i Göteborgs och 
Bohus län endast 44-0 %. Sistnämnda förhållandevis låga siffra sammanhän
ger med att länets landskommuner varit föremål för åtgärder till arbetslös
hetens avhjälpande även i andra former än de i undersökningen redovisade. 

23—.155/72. Soc. Medd. 1936. 
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Facklig organisationstillhörighet. Huvudanledningen, till att i undersökningen 
inedtagits uppgifter rörande de arbetslösas fackliga organisationstillhörig
het har varit en önskan att få material till jämförelser mellan den av social
styrelsen publicerade statistiken över arbetslösheten inom arbetarorganisatio
nerna och kommissionens statistik. Tillhopa ha 12 661 personer uppgivit sig 
tillhöra facklig organisation. Bland dessa ingå emellertid 1 871, tillhörande 
organisationer, vilka icke rapportera sin arbetslöshet till socialstyrelsen. Då 
uppmaningen att angiva organisationstillhörighet avsett endast arbetslösa, till
hörande förbund ingående i socialstyrelsens statistik, kunna uppgifterna från 
arbetslösa, tillhörande andra förbund, icke beräknas vara fullständiga och ha 
därför icke underkastats mera ingående bearbetning. Av nyssnämnda 1 871 
personer ha 1 402 uppgivit sig tillhöra Sveriges arbetares centralorganisation. 

Några av de till socialstyrelsen rapporterande fackförbunden ha av olika 
anledningar icke varit i tillfälle att biträda vid undersökningen. Sålunda ha av 
de 10 790 personer, för vilka ingående bearbetning av uppgifterna bort äga 
rum, 8 123 fallit på förbund, vilka lämnat uppgifter angående arbetslöshets-
och sjukveckor. Vid förbundens granskning ha emellertid av nyssnämnda 
8 123 personer endast 6 123, d. v. s. 75-4 %, kunnat identifieras såsom med
lemmar vid undersökningstillfället. Huvudparten av dem, som icke kunnat 
identifieras, har uppgivit sig tillhöra grov- och fabriksarbetareförbundet, där 
särskilda identifieringssvårigheter mött. Med hänsyn till att, där identifie
ring kunnat äga rum, antalet personer, som oriktigt uppgivit sig som medlem 
av viss fackförening, visat sig vara obetydligt (c:a 5 %), har vid bearbet
ningen av de data, som icke ovillkorligen fordrat identifiering, såsom fackligt 
organiserade betraktats samtliga, som uppgivit sig vara detta, dock med från-
räkning av dem, som konstaterats icke ha tillhört uppgivet fackförbund vid 
undersökningstillfället. Antalet fackligt organiserade, för vilka uppgifter be
arbetats, utgör sålunda 10 489. 

De fackligt organiserades procentuella andel av antalet arbetslösa, i under
sökningen kallad »organisationsprocent», växlar givetvis inom olika yrkes
grupper. Medan för hela klientelet organisationsprocenten utgör 26-0 %, upp
går densamma inom exempelvis glasindustrien till 58'2 %, metallindustrien 
4-8-7 %, pappersindustrien 45-1 % och stenindustrien 45-0 %. At t den fackliga 
organisationstillhörigheten har ett visst samband med kommuntypen framgår 
av nedanstående sammanställning. 

T . o n i l a V f t n U V i i m P T 

Som man kunnat vänta utgöra de organiserade hjälpsökande arbetslösa en 
betydligt större del av klientelet i städerna än på landsbygden. Högst är 
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organisationsprocenten i Göteborgs och Bohus län (utom Göteborgs stad) 
42-5 %, Malmöhus län 42-3 %, Södermanlands län 42-1 % och i Stockholms län 
38-8 %. Den lägsta organisationsprocenten förekommer i Norrbottens län 9-0 %, 
Västerbottens län 13-5 %, Blekinge län 147 % och Kopparbergs län 1G-5 %. 

Stora svårigheter ha mött att fullfölja den planerade jämförelsen mellan 
socialstyrelsens och kommissionens arbetslöshetssiffror för här ifrågavarande 
personer. Huvudanledningen härtill är de mindre enhetliga principer, som av 
fackförbunden tillämpas vid fristämpling på grund av arbetslöshet. Sålunda 
fristämplas ibland för reservarbete, ibland icke. Denna fristämpling äger vis
serligen rum enligt vissa av fackförbunden uppdragna riktlinjer, men för
eningarna synas ha stor frihet att i det enskilda fallet göra avsteg från nor
merna. T vissa fall fristämplas även av annan orsak än arbetslöshet (låg in
komst o. dyl.), utan att anteckning om anledningen till fristämplingen göres 
i rapporten till vederbörande fackförbund. 

Om hänsyn tages till att vissa reservarbetsveckor icke fristämplats, före
ligger överensstämmelse mellan de arbetslösas egna och fackföreningens upp
gifter angående antalet arbetslöshetsveckor under åren 1933 och 1934 för i 
runt tal 2/3 av materialet. Man hade då haft anledning vänta, att summa 
arbetslöshetsveckor enligt de arbetslösas egna uppgifter skulle avsevärt skilja 
sig från summa fackföreningsuppgifter. Så är emellertid icke fallet i det 
att denna skillnad endast uppgår till 7-4 respektive 100 % för åren 1933 och 
1934. I båda fallen understiga fackföreningsuppgifterna de arbetslösas egna. 
Anledningen till den förhållandevis goda överensstämmelsen är, att tvenne fel
källor motverka varandra på så sätt, att i de fall, där ingen överensstämmelse 
rått, fackföreningsuppgifterna uppvisat större antal arbetslöshetsveckor än de 
arbetslösas egna uppgifter, under det att i de fall, där överensstämmelse er
hållits genom att taga hänsyn till reservarbetet, fackföreningsuppgifterna 
givetvis äro lägre än de arbetslösas. 

Specialundersökningen. Arbetslöshetsklientelet inom de specialundersökta 
kommunerna, vilka utgöras av de tre storstäderna, en stad med inemot 40 000 
invånare, fem medelstora städer och tio landskommuner, uppvisar större rör
lighet än vad man kanske haft anledning förvänta. Av dem, som voro 
anmälda arbetslösa den 31 juli, hade den 31 oktober 23-0 % erhållit arbete 
eller av annan anledning ej anmält sig, under det att 35'6 % av dem, som voro 
anmälda den 31 oktober, tillkommit efter den 31 juli. Av yrkesarbetare, var
med förstås alla, som hänförts till andra yrkesgrupper än tillfällighets- och 
diversearbete och ungdom utan särskild utbildning, hade 25-3 % blivit arbets
lösa 1930 eller tidigare och för 21-6 % hade arbetslösheten inträtt först under 
1934 eller 1935. 

Slutligen lämnas uppgifter om orsaken till arbetslösheten, likaledes utrönd 
i de specialundersökta kommunerna. Dessa orsaker ha fördelats på tre huvud
grupper, driftsnedläggelse, driftsinskränkning och individuella orsaker. De 
individuella orsakerna utgöras av värnpliktstjänst, konflikt, sjukdom, ålder, 
olämplighet eller dyl., egen begäran samt övriga och okända orsaker. Av 
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Bostadsproduktionen i vissa större stader under första 
kvartalet 1936. 

de arbetslösa yrkesarbetarna hade 2349 % blivit arbetslösa på grund av drifts
nedläggelse, 63-0 % på grund av driftsinskränkning och 77 % av individuella 
orsaker. Mindre än Vio av de arbetslösa har sålunda mistat sin anställning 
på grund av orsaker, varöver de själva kunnat råda eller som icke haft sam
band med arbetstillgången vid det företag, där de varit anställda. 

Inom storstäderna har orsaken till arbetslösheten för 75-3 % av de arbets
lösa utgjorts av driftsinskränkning och för 15'3 % av driftsnedläggelse. I de 
mindre städerna ha 53'6 % blivit arbetslösa på grund av driftsinskränkning 
och 267 % på grund av driftsnedläggelse. För landskommunerna synes drifts
inskränkning icke ha spelat samma betydande roll som för storstäderna men 
den har dock för 55.1 % av de arbetslösa varit orsak till arbetslösheten, under 
det att här 35'9 % blivit arbetslösa till följd av driftsnedläggelse. 

Materialets omfattning. I syfte att erhålla snabbare kännedom om växlin
garna i bostadsproduktionens omfattning, än som på grundval av årsstatisti
ken varit möjligt, har socialstyrelsen fr. o. m. år 1934 kvartalsvis inhämtat 
uppgifter om antalet fullbordade och beviljade byggnadsföretag samt om an
talet vid kvartalsskiftena under byggnad varande lägenheter och eldstäder 
(boningsrum eller kök) i 12 städer med över 30 000 inv.1 I det följande åter
ges de uppgifter, som inkommit för första kvartalet 1936, varjämte uppgifter 
för år 1935 anföras för möjliggörande av jämförelser. 

Det bör understrykas, att kvartalsstatistiken icke avser den totala bygg
nadsverksamheten, enär den ej inbegriper produktionen av lokaler för indu
striella, kommersiella, administrativa o. d. ändamål och ej heller vissa stat
liga bostadsbyggnader. Den återspeglar vidare endast den arbetsåtgång, som 
erfordras för nyproduktion av bostäder, vilket är värt att uppmärksamma 
med hänsyn till att byggnadsindustrien till ingalunda obetydlig del är inrik
tad på sådana ändrings-, reparations- och moderniseringsarbeten, vilka icke 
taga sig uttryck i direkt ökning av lägenhetsbeståndet. 

Fullbordade och beviljade lägenheter och rinn. I tab. A återges antalet lä
genheter och eldstäder i under månaderna januari—mars 1936 fullbordade och 
beviljade byggnadsföretag. Det befinnes, att antalet lägenheter och eldstäder 
i under redogörelseperioden fulbordade — d. v. s. i regel slutavsynade2 •— 
byggnadsföretag ökats med en tredjedel (närmare bestämt 34-3 resp. 33'6 %) 
i förhållande till första kvartalet 1935. Byggnadsloven visa däremot tillbaka
gång gentemot första kvartalet 1935 med en sjundedel, nämligen 14'3 % räknat 
efter antalet lägenheter och 14-5 % räknat efter antalet eldstäder. Nedgången 

1 Av städerna med över 30 000 inv. har Eskilstuna icke kunnat lämna några kvartalsuppgifter. 
- Uppgifterna för Stockholm och Hälsingborg avse till slutavsyning anmälda byggnadsföretag. 

Beträffande Linköping jfr not 3 till tab. A. 
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Tab. A. Antal bostadslägenheter och eldstäder i under år 1935 och första kvartalet 
1936 fullbordade och beviljade byggnadsföretag i vissa större städer. 

i byggnadsloven berör i första hand Stockholm, Malmö och Gävle, medan där
emot bl. a. Göteborg, Västerås, Norrköping och Hälsingborg förete stigande 
byggnadslovssiffror jämfört med första kvartalet 1935. Ökningen i fråga om 
fullbordade byggnadsföretag hänför sig väsentligen i ill Stockholm. Västerås 
och Norrköping, under det att för Malmö, Hälsingborg m. fl. städer registre
rats ett minskat antal fullbordade lägenheter och rum. 

Gentemot fjärde kvartalet 1935 uppvisa byggnadsloven en rätt betydande 
ökning, medan däremot antalet fullbordade lägenheter och rum förete minsk
ning. Sistnämnda nedgång lär dock närmast vara av formell beskaffenhet, i 
det att ett flertal byggnadsföretag, vilka i verkligheten färdigställts till 1 ok-

1 I Jönköping har antagits ny byggnadsordning, enligt vilken inflyttning ej får ske i byggnad, 
som ej underkastats slntbesiktning. I följd härav ha nnder är 1935 alla slutbesiktningar förlagts till 
tiden före 1 oktober resp. före 1 april. — 2 Samtliga slutbesiktningar i Uppsala verkställas under 
fjärde kvartalet. Uppgifterna för de fullbordade byggnadsföretagen ge därför ingen som helst före
ställning om hur byggnadsverksamheten fördelar sig över året. — 3 1 fråga om Linköping ha 189 
av de såsom fullbordade under år 1935 redovisade lägenheterna väl tagits i bruk under året men 
däremot icke slutavsynats före årets utgång. Antalet eldstäder i dessa lägenheter utgjorde 520. 
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Tab. B. Antal vid kvartalsskiftena . 1/1 1935— 1/4 1936 under byggnad varande bostads
lägenheter och eldstäder i vissa större städer. 

tober, i statistiken registrerats såsom fullbordade först under fjärde kvartalet, 
beroende på att slutavsyningen verkställts efter nyssnämnda datum. Över
huvudtaget bör vid jämförelse mellan uppgifterna om fullbordade byggnads
företag under olika år och ännu mer beträffande under olika kvartal av sam
ma år färdigställda lägenheter och rum uppmärksammas, att det vanligen tar 
en viss tid, innan ett färdigställt byggnadsföretag blir slutavsynat och i stati
stiken registrerat såsom fullbordat, samt att dessa förhållanden kunna växla 
från fall till fall och från ort till ort. 

Under byggnad varande lägenheter och rum. Belysande för bostadsproduktio
nens omfattning äro även de uppgifter angående antalet vid kvartalsskiftena 
fr. o. m. Vi 1935 t. o. m. 1ji 1936 under byggnad varande lägenheter och eld
städer, som lämnas i tab. B. Det befinnes, att antalet under byggnad varande 
lägenheter och eldstäder företer en säsongmässig stegring i förhållande till 
årsskiftet men däremot en icke obetydlig nedgång gentemot tiden omkring 1 
april 1935. Denna nedgång uppgår till 15'0 % räknat efter antalet lägenheter 
och till 13-0 % räknat efter antalet rum och kök. Minskningen berör emellertid 
i huvudsak endast Stockholm, Göteborg och Malmö, medan bl. a. Hälsingborg, 
Gävle och Västerås förete stigande tal. 

Följande sammanfattningstal för samtliga 12 städer återge utvecklingen 
sedan början av år 1934: 
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Den nedgång, som det senaste kvartals skiftet företedde i jämförelse med 1 
april 1935, är som synes större än den, soin framträder vid jämförelse mellan 
årsskiftena 1935/36 och 1934/35. 

Huvudintrycket av de här meddelade uppgifterna blir, att den nuvarande 
bostadsproduktionen icke fullt når upp till den höga nivå, som karakteriserade 
året 1935, men att densamma dock allt fortfarande får betecknas såsom livlig. 

Fylleriförseelser och spritsmuggling under första 
kvartalet 1936. 

Fylleriförsoelser. Enligt en inom kontrollstyrelsen verkställd preliminär 
sammanräkning, vars resultat delgivits socialstyrelsen och i sammandrag åter
gives i tab. A, utgjorde antalet fylleriförseelser, för vilka personer sakfällts 
under första kvartalet 1936, tillhopa 6 605, av vilka 6 482 begåtts av män och 
123 av kvinnor. 

Antalet avdömda fylleriförseelser per kvartal dels under år 1913, dels för 
tiden fr. o. m. år 1929 framgår av nedanstående tablå: 

Dessa siffror återge emellertid icke hela den faktiska fyllerifrekvensen å 
offentliga platser. Man får nämligen i allmänhet räkna med, att för varje 
kvartal något eller några hundratal personer, som blivit anhållna för fylleri, 
sedermera icke sakfällas, merendels av det skäl att de icke kunnat med stäm
ning anträffas och inställas inför rätta. Påpekas bör därjämte, att å ena sidan 
en del av de förseelser, som avdömts under en redovisningsperiod, begåtts un
der en tidigare, medan å andra sidan en del under perioden begångna förseelser 
avdömas först under ett följande redovisningsskede. Vad beträffar den pre
liminära siffran för första kvartalet 193C, tyder densamma på en viss ned
gång i fyllerifrekvensen gentemot närmast föregående kvartal. Då uppgif
terna för redogörelsekvartalet ännu ej äro alldeles fullständiga, torde denna 
nedgång dock icke vara så stor, som de här anförda siffrorna synas ge vid 
handen. Av enahanda skäl torde nedgången i jämförelse med första kvartalet 
1935 vara mindre, än vad siffrorna utvisa. 

Av samtliga fylleriförseelser, för vilka personer sakfälldes under 1936 års 
första kvartal, begingos 123 eller 2'2 % av kvinnor, därav som omstående tab. A 
visar 82 i Stockholm, 25 i Göteborg, 1 i Malmö, 15 i övriga städer, ingen på 
landsbygden. •— Tabellen ger även möjlighet att fastställa, i vilken utsträck
ning fylleriförseelserna begåtts av yngre och av äldre personer, varvid ålders-

1 Siffran korrigerad med hänsyn till 184 efterrcdovisade fall. — 2Preliminär giffra. 
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1 Härmed avses personer födda före år 1910. — 2 Härmed avses personer födda år 1910 eller 
senare. — 3 Därav 3 med okänd ålder. 
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Tab. B. Gjorda beslag och beslagtagna kvantiteter av spritdrycker åren 1934—1936. 

gränsen dragits vid 25 år. Av hela antalet under fjärde kvartalet 1935 och 
första kvartalet 1936 sakfällda fyllerister tillhörde 1 G86 eller 23-4 % resp. 
1 523 eller 23-l % den yngre åldersgruppen. Motsvarande relativtal i genom
snitt för åren 1930—1935 utgjorde resp. 25-5, 24-4, 23-7, 23-0, 23-5 och 22-6 %. 

På grundval av systembolagens uppgifter ha i tab. A förseelserna vidare 
uppdelats med hänsyn till om de sakfällda innehaft motbok (med full eller 
begränsad inköpsrätt) eller varit avstängda från laglig spritdryckstilldelning. 
Av samtliga manliga fyllerister voro 4 954 eller 765 % personer utan motbok. 
Fördelningen härvidlag var sålunda ungefär densamma som närmast föregå
ende kvartal (77'0 %). Av de kvinnliga fylleristerna uppgives ingen ha varit 
innehavare av motbok. Dessa siffror giva även en antydan om omfattningen 
av den olagliga rusdryckshandelns och särskilt spritsmugglingens inverkan på 
nykterhetstillståndet. 

Uppgifter rörande spritsmugglingen. Som komplement till fylleriförseelse-
statistiken meddelas i tab. B vissa uppgifter från generaltullstyrelsens sta
tistiska avdelning för åren 1934—1936 rörande antalet beslag, som helt eller 
delvis avsett sprit (eller brännvin), samt beslagtagna kvantiteter av sådana 
varor. Vissa i tabellen upptagna beslag lära sedermera ha upphävts av veder
börande domstol. 

Antalet beslagsmål under första kvartalet 1936 var sålunda ungefär det
samma som under motsvarande period 1935, medan däremot den beslagtagna 
kvantiteten undergått en betydande minskning; att beslagssiffran för första 
kvartalet 1935 var så hög, berodde emellertid helt på ett enda mycket stort 
beslag i januari d. å. 

1 Härav komma nära 50 000 liter pä ett enda beslag. 



386 SOCIALA MEDDELANDEN 1936, NR 5 

Främlingslagstiftning och främlingskontroll. 

Socialstyrelsens yttrande över vissa motioner vid 1936 års riksdag. 

Genom remisser den 7 februari 1936 har Kungl. Maj:t anbefallt socialsty
relsen att avgiva och till riksdagens andra lagutskott senast den 10 mars 1936 
överlämna yttrande över inom riksdagen väckta motionerna 

nr 32 i första kammaren och nr 114 i andra kammaren, likalydande, om 
skärpning av kontrollen över främlingsinvasionen i riket, 

nr 33 i första kammaren och nr 115 i andra kammaren, likalydande, om 
revision av bestämmelserna angående utlännings rätt att här i riket idka han
del och driva näring m. m., 

nr 284 i första kammaren och nr 604 i andra kammaren, likalydande, an
gående revision av lagen om utlännings rätt att här i riket vistas m. m., samt 

nr 603 i andra kammaren om revision av gällande invandringslag. 
Genom remiss den 14 februari 1936 har Kungl. Maj:t vidare anbefallt so

cialstyrelsen att avgiva och till riksdagens andra kammares första tillfälliga 
utskott senast den 10 mars 1936 överlämna yttrande över inom riksdagens 
andra kammare väckt motion, nr 28, angående strängare restriktioner i fråga 
om utländska studenters rätt att studera och avlägga examina vid svenska 
universitet och högskolor m. m. 

Socialstyrelsen, som finner, att ifrågavarande motioner beröra spörsmål, 
vilka av skilda anledningar icke böra eller kunna isoleras från varandra eller 
över huvud taget från hela främlingslagstiftningen och dess tillämpning, 
sedda i ett sammanhang, har ansett sig böra över motionerna avgiva ett 
sammanfattande yttrande och får, med anmälan härom, anföra följande. 

Lagen den 2 augusti 1927 om utlännings rätt att här i riket vistas, som 
gjordes temporärt giltig, nämligen till 1932 års utgång, och under nämnda 
år — med vissa smärre ändringar — erhöll förlängd giltighet för fem år, ut
löper sålunda den 31 december 1937. Erinras må, att 1927 års temporära 
lag bland annat omslöt innehållet i den icke temporära främlingslagstift
ning, som genomfördes år 1914. Det synes föga sannolikt, att de nya de
lar — särskilt bestämmelserna om arbets- och uppehållstillstånd — som 
infördes i 1927 års lagstiftning, skulle kunna sättas ur kraft år 1937. I allt 
fall lära dock bestämmelser av uppenbart stadigvarande natur ej kunna 
undvaras, varför frågan om lagstiftningens giltighet och innehåll påkallar en 
principiell omprövning år 1937. 

Utlänningsklientelets storlek och sammansättning. 

Enligt 1920 års folkräkning (Folkräkningen den 31 december 1920 av 
Statistiska centralbyrån, del II) utgjorde antalet utländska medborgare i 
Sverige vid nämnda års utgång 22,811. Av dessa personer voro 9,044 eller 
två femtedelar födda i Sverige. Vad angår främlingsstockens fördelning på 
olika nationaliteter må nämnas, att i runt tal 3,000 voro norrmän, 2,700 
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danskar, 5,900 finnar, 4,500 tyskar, 1,900 ryssar, 750 polacker och 1,050 
amerikanare. Återstående 3,100 utlänningar fördelade sig med smärre an
tal på skilda andra nationaliteter. 

Jämförbara data till belysning av utvecklingen efter nämnda tidpunkt 
föreligga icke ännu. Emellertid synas vissa hittills lramräknade prelimi
nära siffror från 1930 års folkräkning giva vid handen, att utlänningsklien
telet i Sverige minskat under det följande decenniet. Enligt föreliggande 
förhandsberäkningar skulle nämligen under tiden 1921—1930 antalet ut
ländska medborgare ha nedgått i Stockholms stad från 5,972 till 4,846, å 
Stockholms läns landsbygd från 926 till 580, å Södermanlands läns lands
bygd från 111 till 91, å Östergötlands läns landsbygd från 103 till 96, å Jön
köpings läns landsbygd från 113 till 83, å Kronobergs läns landsbygd från 
200 till 130, å Kalmar läns landsbygd från 109 till 85 samt å Örebro läns 
landsbygd från 218 till 119. Endast för två framräknade områden giva 
siffrorna vid handen, att utlänningsantalet undergått en ökning, nämligen i 
fråga om Uppsala läns landsbygd — från 59 till 91 — och Gotlands läns 
landsbygd — från 66 till 214. Anmärkas må, att dessa stegringar huvud
sakligen torde bero på i förra fallet invandring av finsk och i senare fal
let invandring av estlandssvensk, mestadels kvinnlig arbetskraft till jord
bruket. Möjligt är, att en liknande tendens kommer att framträda beträf
fande Norrbottens läns landsbygd genom den fortgående finska invandrin
gen av särskilt kvinnlig arbetskraft till jordbruket. 

Det är endast i samband med de allmänna folkräkningarna, som uttöm
mande data angående hela utlänningsklientelets i Sverige storlek och sam
mansättning kunna vinnas. Det material, å vilket dylika mera fullständiga 
beräkningar kunde göras för tiden mellan två folkräkningar och som före
ligger hos skilda myndigheter, kan ej användas för sådant ändamål utan 
mycket tidsödande och omfattande undersökningar. Däremot finnes upp
giftsmaterial, ägnat att belysa de viktigaste förändringarna i utlänningskli
entelet, nämligen beträffande utlänningar, vilka för vistelse i riket behöva 
visering, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Medel för mera ingående 
bearbetning av detta material ha emellertid icke stått till förfogande. 

Beträffande viseringsärenden, vilka handläggas i utrikesdepartementet 
och åsyfta medborgare i stater, gentemot vilka viseringstvång upprätthålles 
— samtliga östeuropeiska stater utom Finland samt utomeuropeiska sta
ter med undantag av Amerikas förenta stater och Japan — samt statslösa 
eller icke med vederbörlig legitimationshandling försedda utlänningar, föres 
för närvarande ingen statistik. I nu förevarande sammanhang synas emel
lertid till detta utlänningsklientel hänförliga data vara av mindre intresse. 
Den ojämförligt större delen av viseringsärendena avser nämligen dels ut
länningar, som besöka landet blott för genomresa eller rent tillfälliga be
sök, och dels utlänningar, vilka vistats här i riket under en lång följd av år 
och därför näppeligen utom på synnerligen starka skäl torde förvägras fort
satt visering. Restgruppen innefattar till mycket stor del estlandssvensk ar
betskraft inom jordbruket eller i husligt arbete. Vad angår det under de 
senare åren inkomna flyktingsklientel — rent politiska eller judiska — som 
uppehåller sig härstädes på visering, torde detta enligt uppgift näppeligen 
överstiga tvåhundra personer, barn till dylika flyktingar inberäknade. Ifrå
gavarande flyktingar stamma från skilda stater. 

L fråga om uppehålls- och arbetstillståndsärenden — dessa handläggas i 
socialstyrelsen — upprättas däremot vissa statistiska sammanställningar. 
Dessa omfatta det härstädes befintliga icke-viseringspliktiga främlingsklien
telet, med tre undantag, för vilka redogörelse här skall lämnas. 
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1) Utlänningar, som, utan att uppehålls- eller arbetstillstånd erfordras, 
äga vistas i riket. 

Till denna grupp höra i främsta rummet utlänningar, som, utan att in
neha arbetsanställning, vistats här kortare tid än tre månader och till följd 
härav jämlikt främlingslagen icke behöva något tillstånd. I den mån de 
kvarstanna utöver nämnda tid och uppehållstillstånd blir erforderligt, kom
ma de efter hand att ingå i förevarande statistik, givetvis dock icke i den 
mån de av skilda anledningar underlåta att söka tillstånd. Vidare höra hit 
utlänningar, som med stöd av främlingslagen av Kungl. Maj:t för längre 
eller kortare tid dispenserais från uppehålls- eller arbetstillstånd. Ifrågava
rande klientel utgöres av utländska montörer — dispenstiden är här be
gränsad till allenast fjorton dagars arbetsutövning — av utlänningar som 
till födseln varit svenska medborgare samt, under vissa villkor, sådan med
borgares make och barn under tjugoett år. Framhållas må, att beträf
fande återinflyttande svensk-amerikan och dennes hustru och barn dispen
sen gäller för två års vistelse och arbetsanställning, varefter vederbörande i 
enlighet med konventionen den 26 maj 1869 mellan Sverige och Amerikas 
förenta stater automatiskt återvinner eller erhåller svenskt medborgarskap. 
Med medborgare i Förenta staterna, vilka av födseln varit svenska, samt 
vissa dessas närmaste anhöriga, tillsammans utgörande ett ej ringa antal, 
får socialstyrelsen alltså vid sin handläggning av ärenden rörande uppe
hålls- och arbetstillstånd överhuvud taget icke någon befattning. Slutligen 
äro jämlikt övergångsbestämmelserna i främlingslagen vissa främmande 
länders medborgare, vilka sedan tiden före vissa data (resp. V3 1927 och 
V10 1926) vistats i riket, befriade från skyldighet att inneha uppehållstill
stånd samt skola vanligen anses ha erhållit arbetstillstånd, gällande tillsvi
dare. Antalet utlänningar, för vilka uppehålls- eller arbetstillstånd av den
na anledning icke erfordras, uppgår antagligen till flera tusen. 

2) Utlänningar, som underlåta att till socialstyrelsen inkomma med ansök
ningar om uppehålls- eller arbetstillstånd, trots att dylika tillstånd rätteligen 
äro erforderliga. 

Denna grupp, vars storlek enligt sakens natur icke med större säkerhet 
kan uppskattas, torde till stor del utgöras av utländska medborgare, som 
vistats här i riket avsevärd tid, i många fall sedan födelsen, och sålunda av 
allmänheten icke betraktas som främlingar samt ofta själva sväva i ovet
skap om sitt utländska medborgarskap, samt vidare av utlänningar, vilka 
vistas här för rent tillfälliga arbetsuppdrag, oftast av art, att vederbörande 
förutsätter, att arbetstillstånd ej påkallas (t. ex. montage- eller instruktions
uppdrag, beträffande vilka lön uppbäres från utländsk firma). Det före
kommer i övrigt icke så ofta, att ansökningar om tillstånd ingivas mera av
sevärd tid efter det tillstånd skulle vara påkallat, och antalet har icke nämn
värt ökats i samband med den under de senaste åren skärpta övervakningen. 
Detta ger vid handen, att antalet utlänningar, som härstädes söka och 
lyckas att helt och hållet undansticka sig, är förhållandevis obetydligt. 

3) Hustrur och barn till utlänningar, som vistas i riket. 
I de fall man och hustru inneha gemensamt pass eller minderåriga barn 

äro inskrivna i någondera makens pass, torde ej alltid lokala polismyndig
heter tillse, att särskilda ansökningar om uppehållstillstånd avgivas för var
je person. Den felkälla, som härigenom uppstår i styrelsens främlings
statistik, torde beträffande hustrur vara relativt obetydlig, beträffande barn, 
som åtfölja föräldrar, större, men å andra sidan näppeligen så stor, att sta
tistiken i sina huvuddrag blir missvisande. Å sedermera redovisade uppgif
ter rörande arbetstillstånd inverkar felkällan överhuvud taget icke. 
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Med hänsyn till nu berörda ofullständigheter kan socialstyrelsens upp
giftsmaterial icke läggas till grund för en allmän översikt av utlänningskli
entelet. Inskränkas emellertid anspråken till att avse en sammanställning 
beträffande det klientel, å vilket gällande främlingslagstiftning i realiteten 
främst syftar, blir förhållandet ett annat. Såsom av ovanstående torde ha 
framgått, är materialet ur sådan synpunkt att betrakta såsom relativt full
ständigt, nämligen för så vitt man bortser från å ena sidan utlänningar, vil
ka genom härstamning, giftermål med f. d. svensk medborgare, mångårig 
vistelse i riket eller dylikt kunna betraktas såsom nära anknutna till vårt 
land, å den andra utländska medborgare, som rent tillfälligt vistas härstä-
des i och för besök eller dylikt. Materialet är alltså ägnat att tämligen väl 
belysa storleken och sammansättningen av det klientel, som åsyftas i diskus
sioner rörande främlingspolitiken, den utländska invandringen eller dylikt. 

På grundval av ifrågavarande material ha sedan längre tid tillbaka vissa 
översikter uppgjorts beträffande antalet inresande utlänningar. För de se
nare åren ha härjämte beräkningar gjorts angående det härvarande främ
lingsbeståndet. 

Enligt de senare, vilka redovisas i följande tablå, utgjorde antalet utlän
ningar, som den 1 januari 1934 med vederbörligt tillstånd vistades här i ri
ket, 5,570. Antalet steg under år 1934 med i runt tal 300 och fortsatte un
der år 1935 att stiga, nu kraftigare, så att det den 1 januari 1936 uppgick till 
7,036. 

Tablån ger vid handen, att stegringen på sista tiden i främlingsantalet till 
största delen hänför sig till finska och norska medborgare. Beträffande 
övriga nationaliteter äro antalshöjningarna, där sådana förekomma, obetyd
liga och återspegla närmast en kurva, vilken torde få anses typisk för 
tider av stigande ekonomisk konjunktur. 

Stegringen av antalet finnar och norrmän torde böra närmare förklaras. 
I fråga om finska medborgare ha trenne faktorer verkat höjande på antals
siffrorna, nämligen dels en fortsatt och förstärkt inströmning av finsk ar
betskraft till ladugårdsskötseln i Norrbotten, dels en tillströmning av fram
för allt åländskor till Stockholm och trakten däromkring till följd av där 
rådande brist på hembiträden, dels slutligen — vilket innebär att stegrin
gen delvis är blott skenbar — en bättre övervakning av främlingsklientelet 
i Norrbotten, som medfört, att ansökningar om uppehålls- och arbetstill
stånd för detta klientel numera, i motsats till vad tidigare varit fallet, mera 
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regelbundet ingivas i behörig tid. Vad åter angår norska medborgare hän
för sig stegringen i icke ringa utsträckning dels till den mångenstädes i Sve
rige rådande hembiträdesbristen och dels till det förhållandet, att en del 
norska skogsarbetare erhållit kortare arbetstillstånd för avverkningar i fjäll
trakterna invid gränsen. 

I fråga om främlingsklientelets närmare sammansättning torde det i fö
revarande sammanhang icke erbjuda större intresse att göra jämförelser 
mellan skilda år, då förändringarna endera äro relativt små eller ock bero 
på en eller annan speciell omständighet av temporär beskaffenhet. Vad 
sammansättningen den 1 januari 1936 beträffar, må följande anföras. 

Av samtliga 7,036 utlänningar vistades 2,050, därav 808 män och 1,242 
kvinnor, härstädes blott på uppehållstillstånd. Återstående 4,986 perso
ner, vilka innehade arbetstillstånd eller kombinerat uppehålls- och ar
betstillstånd, fördelade sig på 2 580 män och 2 406 kvinnor. Av de se
nare ägnade sig ej mindre än i runt tal 1,700 åt husligt arbete eller när
liggande sysselsättningar. Vad den utländska manliga arbetskraften be
träffar var fördelningen följande. 
Inom jordbruk och skogshushållning 231 
Inom industri och bergsbruk 1,363 

därav: personal i chefsställning 168 
ingenjörer, ritare o. d 197 
verkmästare, förmän o. d 334 
montörer 177 
kontorspersonal 25 
arbetarpersonal 462 

Inom handel och samfärdsel 488 
därav: personal i chefsställning 95 
handelsresande 94 
affärs- och kontorspersonal 148 
restaurangpersonal 74 
övriga (transportarbetare o. d.) 77 

Inom fria yrken 179 
därav: arkitekter, tecknare o. d 31 
musici 56 
gästuppträdande konstnärer 11 
cirkusartister 6 
varieté- o. d. artister 42 
jockejer, tränare o. d 33 

Inom övriga yrken 178 
därav: fotografer 10 
frisörer 13 
utövare av intellektuella yrken (språklärare m. fl.) 107 
övriga 48 

Volontärer, praktikanter o. d 141 
Tillhopa 2,580 

Av ovanstående utlänningar äro vissa att betrakta såsom nära knutna till 
riket genom långvarig vistelse. Enligt en företagen stickprovsundersökning 
skulle nämligen omkring en tredjedel av klientelet ha vistats i riket över fem 
års tid. En del andra utgöras av f. d. svenska medborgare, av utlänningar 
gifta med svenska medborgare o. d. Â andra sidan förekomma bland utlän
ningarna en hel del, som vistas härstädes allenast för fullgörande av kortfris
tiga arbetsuppdrag. Hit höra så gott som samtliga 177 montörer, 11 gäst-
uppträdande konstnärer, 6 cirkusartister, 42 varieté- o. d. artister, 141 vo-
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lontärer, praktikanter o. d. samt många personer även inom andra yrkes
grupper (t. ex. skogsarbetare). 

Man synes ganska allmänt ha riktat blicken mer mot antalet inresande ut
länningar än mot det i riket befintliga främlingsbeståndet. Man har här
vidlag ej sällan bortsett ifrån, att nämnda antal inresande icke utgör ett till
skott till främlingsklientelet, utan att tillströmningen, såsom här tidigare an
förda siffror giva vid handen, balanseras av en betydande avgång. Under 
åren 1934 och 1935 beviljades sålunda respektive 3 881 och 5 196 inresande 
utlänningar vederbörliga uppehålls- eller arbetstillstånd; den vid årens ut
gång kvarstående nettoökningen utgjorde emellertid endast resp. 288 och 
1,178. Det kan för övrigt framhållas, att den ökning av främlingsbeståndet, 
som här redovisas, i viss utsträckning balanseras därav och i den mån här 
sedan längre tid tillbaka befintliga utlänningar, som icke beröras av föreva
rande redovisning, avflytta ur landet eller avlida. 

Ehuru inresesiffrorna beträffande utlänningar icke äga samma intresse som 
beståndssiffrorna, torde dock vara befogat att meddela förstnämnda siffror 
för åren 1931—1935, d. v. s. för den tidrymd i fråga om vilken direkt jäm
förbara årsantal låta sig framräkna. 

Siffrorna visa icke så stora förändringar från år till år, låt vara att de 
dock i viss mån återspegla växlingarna i vårt ekonomiska liv. Beträffande 
stegringen från år 1934 till 1935 må nämnas, att antalet inresande cirkus-
o. d. artister ökade från 1,048 till 1,151 och antalet montörer från 439 till 
618. Praktiskt taget samtliga dessa personer äro tyska medborgare och ha 
endast vistats här för kortvariga arbetsuppdrag eller för säsonganställning. 
Under samma tid ökade antalet inresande utländska byggnadsarbetare från 
30 till 433. ökningen kan praktiskt taget helt hänföras till vissa byggnads
arbetare från grannländerna, vilka på grund av temporär bristande tillgång 
på inhemsk arbetskraft tillätos arbeta här kortare tid under sommaren och 
hösten 1935. En annan ökning faller på gruppen husligt arbete o. d., beträf
fande vilken inresorna stigit från 422 till 776. Hela ökningen kan alltså i 
huvudsak hänföras till rent tillfälliga arbetsanställningar eller till invandring 
av kvinnlig arbetskraft i husligt arbete, mestadels finsk. 

Ej sällan åberopas siffror rörande skillnaden mellan antalet in- och avpo-
liserade utländska medborgare. Denna skillnad, som ofta är avsevärd och 
kan uppgå till tiotusentals personer, registrerar endast det förhållandet, att 
uppgifterna rörande inresor äro avsevärt mera fullständiga än beträffande 
utresor. Vidare anföras ej sällan invandringssiffror ur Statistiska central
byråns årspublikation »Ut- och invandring», utan att det tages i betraktande, 
att nämnda siffror innefatta ej blott utländska medborgare utan jämväl åter-
invandrande svenska medborgare. Det torde böra påpekas, att i motionen 
I: 32 till årets riksdag anförda data angående invandringsöverskottet under 
åren 1933 och 1934 på så sätt innefatta såväl utländska som svenska med
borgare. 

Socialstyrelsens främlingsstatistik är ej ägnad att belysa annat än antalet 
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beviljade tillstånd. Till belysande av frågan, i vilken utsträckning ansök
ningar faktiskt avslås, må meddelas, att styrelsen enligt numera allt oftare 
tillämpad praxis bifaller ansökan för viss begränsad tid men därvid medde
lar, att förlängning av tillståndet ej kan påräknas (»sluttermin»). Vidare in
träffar, att utlänningen eller hans arbetsgivare får kännedom om, att utsikt 
ej finnes till bifall till ingiven ansökan, varvid denna då gärna återkallas. 
Ofta händer det också, att utlänningen eller arbetsgivaren endast inkommer 
med förhandsförfrågningar — muntliga eller skriftliga — och sedan låter vid 
erhållna informationer bero. Statistiska uppgifter i sistnämnda hänseende 
kunna ej lämnas. Ifråga om de övriga omständigheterna må nämnas, att 
under år 1935 529 sökta uppehålls- eller arbetstillstånd direkt vägrades, 
81 »slutterminer» antecknades och att 116 ansökningar återkallades, de flesta 
på grund av att sökt tillstånd kunde förväntas bli vägrat. 

Lagtillämpningen inom socialstyrelsen. 

Med 1927 års främlingslagstiftning lärer i främsta rummet ha åsyftats att 
sätta spärr mot spontan massinvandring till Sverige av utländsk arbetskraft, 
utgående från de stora arbetslöshetsarméer, som efter kriget uppstått ute i 
Europa. Det nya i denna lagstiftning hade en klar arbetsmarknadspolitisk 
inställning. Vidare åsyftade man — liksom med tidigare lagstiftningen i 
ämnet, senast av år 1914 — att från riket utestänga moraliskt mindervär-
da och för allmän ordning och säkerhet farliga personer, utlänningar, som 
saknade för sin existens härstädes nödiga medel, samt ur ras- eller annan 
synpunkt svårassimilerbara element. Av propositionen framgår tydligt, 
att en svensk företagsamhet icke bör förhindras att använda utländsk 
arbetskraft, där likvärdig inhemsk ej finnes att tillgå. Stöd saknas för den 
här och var rådande uppfattningen, att utlänning icke bör erhålla arbetstill
stånd, där hans anställande skulle skärpa konkurrensen svenska företagare 
emellan. Sammanfattningsvis torde kunna sägas, att lagen vill skydda den 
svenska arbetsmarknaden från intrång av obehövlig eller mindervärdig ut
ländsk arbetskraft och skydda vårt land från invandring av utlänningar, som 
ur allmänna ordningssynpunkter icke äro önskvärda. 

I sin befattning med främlingskontrollen har socialstyrelsen givetvis haft 
att beakta främst dessa allmänna grundlinjer för lagstiftningen. En något, 
mera detaljerad redogörelse för de synpunkter, å vilka styrelsen stöder sitt 
handlande i främlingsärenden, lärer emellertid här vara på sin plats. 

Arbetstillståndsärenden. Sedan utlänning vistats i Sverige tre månader, 
utgör erhållandet av uppehållstillstånd givetvis den primära förutsättningen 
för att arbetstillstånd skall kunna meddelas. Av praktiska skäl torde emel
lertid i en redogörelse för handläggningen av hithörande ärenden de syn
punkter, som äga tillämplighet å arbetstillstånd såsom sådant, böra beröras 
först. Härvid må att börja med upprepas, att beviljandet av arbetstillstånd 
är beroende av utlänningens kvalifikationer såsom arbetskraft i förhållande 
till inhemsk tillgänglig arbetskraft inom vederbörande fackområde. 

Till grund för den undersökning, som företages för fastställande av ut
länningens kapacitet, ligger den motivering, som utlänningen, arbetsgivaren 
eller båda förebragt antingen direkt i samband med den ingivna ansökningen 
om arbetstillstånd eller — på socialstyrelsens särskilda anmodan — genom 
kompletterande upplysningar. Framhållas må, att den omständigheten, att 
handlingarna i främlingsärenden liksom andra handlingar äro offentliga, ej 
sällan innebär hinder för erhållandet av uttömmande upplysningar beträf
fande utlänningar, som sitta inne med yrkeshemligheter eller avses att sys
selsättas vid tillverkningar av speciell natur. 
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Jämlikt främlingslagens 14 § har styrelsen i fortsättningen, där ej ärendet 
är av brådskande natur eller andra särskilda omständigheter föreligga, att 
inhämta yttrande från offentlig arbetsförmedlingsanstalt samt att bereda 
sammanslutningar av arbetsgivare och arbetare inom verksamhetsområdet 
tillfälle att uttala sig. I ärenden av större vikt eller berörande utpräglade 
yrkesspecialiteter plägar socialstyrelsen härjämte ofta till komplettering in
hämta upplysningar från myndigheter eller organisationer, vilka intaga en 
mera obunden ställning till arbetsgivare och arbetstagare. 

Sedan socialstyrelsen sålunda erhållit ett fylligare material för arbetstill
ståndsfrågans bedömande, kan styrelsen vanligen taga ärendet under närmare 
övervägande; dock inträffar ej sällan, att inhämtade yttranden giva styrelsen 
anledning att såsom ett nästa steg bereda arbetsgivaren eller utlänningen 
tillfälle att inkomma med påminnelser. Nämnas må, att frågan om ett enda 
arbetstillstånd ej sällan är av sådan natur, att handläggningen av ärendet 
binder en styrelsens tjänsteman för en eller till och med flera dagar framåt. 

Det förekommer i flera fall dagligen, att arbetsgivare eller utlänning vid 
personligt besök å styrelsen framlägger sina synpunkter. Det må ihågkom-
mas, att i många fall alldeles speciella, till utlänningen knutna personliga 
egenskaper kunna göra hans förvärvande för svenskt näringsliv och i varje 
fall för företaget i fråga till en betydelsefull angelägenhet. En utpräglad dug
lighet, en konstnärlig läggning, en starkt utvecklad organisationsförmåga 
kunna utgöra kvalifikationer, tillräckliga för att en utländsk medborgare, 
framför en svensk med samma rent tekniska kunskaper, även på en relativt 
obetydlig post skall kunna främja ett helt företags utveckling och därmed 
bidraga till att skapa ökade arbetstillfällen för landets egna medborgare. 
Särskilt inom småindustrien och hantverket göra sig dylika egenskaper starkt 
gällande, och i styrelsens handlingar finnas många exempel på, hurusom ut
länningar, vilka med hänsyn till dylika rent personliga kvalifikationer er
hållit arbetstillstånd, kraftigt medverkat till verksamhetens främjande. Så
som exempel kan nämnas, att en utländsk ingenjör, för vilken vederbörande 
remissinstans på goda grunder avstyrkt arbetstillstånd med åberopande av 
att tekniskt likvärdig inhemsk arbetskraft funnes tillgänglig, men som detta 
till trots ansågs böra erhålla tillståndet, genom sina speciella insikter lade 
den fasta grunden för att årsomsättningen inom en verksamhetsgren vid ett 
industriföretag på få år växte ut från några tiotusental kronor till långt över 
en halv miljon kronor; inom produktionsgrenen nyanställdes under samma 
tid ett tiotal svenska ingenjörer och cirka 300 arbetare. I ett annat fall hade 
protesterats mot, att en utlänning med stöd av arbetstillstånd tilläts arbeta 
inom en mera hantverksmässig produktion. Socialstyrelsen fann emellertid 
klart styrkt — ehuru den med hänsyn till handlingars i främlingsärenden 
offentliga natur icke ansåg sig kunna infordra skriftliga belägg härför — att 
utlänningen i fråga i realiteten bar upp hela den produktion, varom här var 
fråga, och att ett vägrat arbetstillstånd skulle innebära, att ett tiotal svenska 
medborgare överfördes till de arbetslösas led. Såsom ytterligare exempel 
må nämnas, att smärre eller större bygdeindustrier, vilka kunnat eliminera 
betydande import, här och var växt upp, till följd av att utlänningar med 
dylika personliga kvalifikationer tillåtits verka här i riket som instruktörer 
under längre eller kortare tid. 

Beträffande speciella synpunkter, som ligga till grund för avgörandet av 
ärenden rörande arbetstillstånd, må vidare nämnas följande. 

Socialstyrelsen, som är förhindrad att binda arbetstillstånd till viss arbets
givare — en inskränkning, som styrelsen anser välgrundad — binder där
emot ofta, då lokala förhållanden tala härför eller utlänning kan anses kvali
ficerad blott för anställning inom trakt med viss särprägel (t. ex. beträffande 
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huvuddelen av den finska arbetskraften i Norrbotten), dylikt tillstånd till 
särskild kommun eller annat administrativt område. 

I regel beviljas icke arbetstillstånd för längre tid än ett halvt à ett år åt 
gången. I sådana fall, där inhemsk arbetskraft förr eller senare bör kunna 
erhållas för att fylla utlännings plats, plägar styrelsen, samtidigt med att 
sökanden underrättas om ansökningsärendets utgång, meddela, att det med
givna tillståndet icke får anses ha prejudicerande karaktär beträffande an
sökning om förlängning. I de fall, där inhemsk arbetskraft rimligen synes 
kunna uppläras till den befattning, utlänning innehar, meddelas på samma 
sätt arbetsgivaren, att tillstånd endast kan beräknas komma att medgivas för 
den tid, dylikt upplärande tager i anspråk. I dylika fall antecknas till pro
tokollet, att den medgivna tillståndstiden är att betrakta såsom »sluttermin»; 
meddelande härom lämnas sökanden. 

I fråga om studievistelser här i riket, för vilka arbetstillstånd kan vara 
påkallat, anser sig styrelsen böra taga största hänsyn till att det av ålder 
förekommande, gagneliga utbytet i utbildningssyfte av lärlingar och dylika 
skilda länder emellan icke försvåras. Där ett direkt eller indirekt utbyte 
med utlandet av dylik arbetskraft kommer till stånd genom ömsesidigt till
mötesgående, plägar sålunda arbetstillstånd regelbundet beviljas. Även be
träffande annan vistelse här i utbildningssyfte, t. ex. för volontärsanställning 
inom handels-, rederi- och fabriksföretag, beaktar styrelsen internationell 
kutym, detta jämväl i syfte att ej resa hinder för svenska medborgare att åt
njuta förmånen av utbildning i utlandet. Emellertid finner styrelsen natur
ligt, att utlänning icke här i riket, i konkurrens med därför lika väl lämpade 
svenska medborgare, utbildas i och för erhållande av speciell kompetens för 
framtida anställning eller verksamhet i Sverige. Styrelsen plägar alltså, vid 
beviljande av hithörande tillstånd, meddela sökanden, att det sålunda erhåll
na och eventuellt sedermera, på särskild ansökan, förlängda arbetstillståndet 
uteslutande avser vistelse här för utbildning och att arbetstillstånd för an
ställning i förvärvsarbete ej kan påräknas. 

På i viss mån likartat sätt som beträffande praktikanter göra sig speciella 
praktiska synpunkter gällande i fråga om mera kvalificerad personal vid 
utländska företags filialer här i riket eller vid svenska företag, som i högre 
grad arbeta med utländskt kapital eller äro beroende av utomlandsförbin-
delser. Även här har man vid beslut angående arbetstillstånd för utländska 
anställda att beakta, att internationell kutym icke trades för när och att före
tagens verksamhet och därmed även de svenska anställdas intressen icke 
skadas genom schablonmässig prövning. Ej sällan göra också våra handels
förbindelser påkallat, att visst tillmötesgående visas. Styrelsen har ock an
sett sig behörig, att vid handläggningen av dylika ärenden beakta dels legi
tima intressen för företagen att få utvälja anställda i förtroendeställning och 
dels de olägenheter för den svenska exportindustriens ändamålsenliga repre
sentation i utlandet, som tillämpandet av alltför snäva arbetsmarknadssyn
punkter i dessa fall otvivelaktigt direkt eller indirekt skulle kunna föranleda. 

Beträffande de synpunkter, som anläggas på ärenden rörande arbetstill
stånd, må tilläggas, att styrelsen — i överensstämmelse med vad i propo
sitionen till främlingslagen angives — ej anser sig vid sin prövning böra bort
se från den anknytning till Sverige, som en utlänning kan äga genom gifter
mål, mångårig vistelse här i riket eller på annat liknande sätt. Det synes ej 
heller skäligt att neka utländsk medborgare, som här under längre tid och 
med synnerlig framgång — vare sig detta skett i en framskjuten eller mera 
undangömd position — medverkat till vårt näringslivs främjande, fortsatt 
arbetstillstånd blott på den grund, att han fyllt sin ursprungliga uppgift. I 
en del fall medgives arbetstillstånd, där utlännings vistelse i riket för all 
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framtid av vissa skäl måste anses de facto avgjord eller där i övrigt rent hu
manitära skäl starkt tala för bifall till ansökning. I detta sammanhang må 
nämnas, att de intresserade arbetarorganisationerna själva i dylika fall visa 
utvecklad känsla för vad billigheten bjuder, detta ingalunda endast beträf
fande utlänningar, som av politiska förhållanden i hemlandet föranletts att 
uppehålla sig i Sverige. 

V'ppehållstillståndsärenden. I 1927 års, av riksdagen godkända proposi
tion (nr 198) till främlingslag anförde föredragande departementschefen be
träffande uppehållstillstånd bland annat följande (sid. 41) : 

»Vad vårt land beträffar lärer det med hänsyn till ordnings- och säkerhetsintres
set anses påkallat att stadga särskilt villkor för rätt för utlänning att under längre 
tid uppehålla sig härstädes. Erfarenheten visar nämligen att många utlänningar, 
vilkas vistelse här i landet ur nämnda synpunkt måste anses olämplig, dock icke 
låta komma sig till last sådant förhållande, som lagligen kan föranleda deras ut
visande. Anledning finnes till antagande, att antalet utlänningar av denna typ i 
framtiden kommer att avsevärt ökas. Dessa förhållanden giva vid handen, att myn
digheterna måste äga i sin makt att även i sådana fall, då utvisningsanledning ej 
föreligger eller utvisningsförfarande lämpligen ej bör äga rum, förvägra utlänning 
rätt att uppehålla sig här i riket. 

Emellertid måste även hos oss den immigrationspolitiska karaktären av en dylik 
bestämmelse i lika hög grad uppmärksammas. Otvivelaktigt kan en bosättning i 
mer betydande omfattning här i landet av invandrare, tillhörande folkslag, som 
äro oss till rasen mycket skilda, lända oss till skada. Härvid må särskilt beaktas, 
att man med hänsyn till praxis vid behandling av ansökningar om medborgarrätt 
måste räkna med att utlänning, som under visst antal år stadigvarande uppehål
lit sig härstädes, blir, därest han så önskar och anledning till anmärkning mot ho
nom ej föreligger, upptagen till svensk medborgare. 

Vid prövning av ansökan om uppehållstillstånd skall tagas i övervägande, huru
vida med avseende å det uppgivna ändamålet med vistelsen i riket och övriga om
ständigheter utlänningens härvaro må befinnas lämplig med hänsyn till landets 
intressen. — — — Avseende bör emellertid jämväl fästas å utlänningens familje
förhållanden samt längden av den tid, han kan hava vistats härstädes.» 

Dessa uttalanden angiva de riktlinjer, som styrelsen haft att följa vid hand
läggningen av ärenden om uppehållstillstånd. Emellertid synes påkallat att 
närmare redogöra för handläggningen beträffande uppehållsärenden av ett 
par speciella typer. 

Först må då nämnas, att utländska studerande, vilka för sin utbildning 
härstädes icke behöva arbetstillstånd — vanligen studerande vid universitet 
och högskolor eller fackskolor av ett eller annat slag — i så måtto jämställas 
med praktikanter och dylika, att här i riket förvärvade specialkunskaper 
ej anses böra berättiga till framtida verksamhet inom landet. Då icke sö
kanden har speciell anknytning till riket eller erhållit Kungl. Maj:ts tillstånd 
att avlägga examen eller ock tydligen vistas här för rent vetenskapligt in
riktade specialstudier, plägar han underrättas, att meddelat uppehållstillstånd 
avser allenast studievistelse. I vissa fall har även vederbörande läroanstalt 
gjorts underrättad härom. Nämnas må, att beträffande särskilt universitet 
och med dem jämförliga högskolor antalet studerande svenska medborgare 
vid utländska läroanstalter vanligen torde vara större än antalet utländska 
medborgare vid motsvarande svenska institutioner. Påpekas må vidare i 
sammanhanget, att tillträde för utländska studerande till svenska tekniska 
läroanstalter — liksom även i många fall till praktikantplatser vid industriella 
och andra företag — kan vara ägnat att främja vårt lands export. 
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Vidare må nämnas några ord rörande uppehållstillstånd för utlänningar, 
vilka här ämna i en eller annan form idka affärsrörelse eller vistas såsom 
handelsresande. 

Beträffande de förra torde vara klart, att i sådana fall, där Kungl. Maj:t 
beviljat vederbörande utlänning rätt att här i riket idka näringsyrke, avslag 
å ansökning om uppehållstillstånd icke bör förekomma, med mindre det i av
givna yttranden konstaterats, att utlänningen gjort sig skyldig till brott eller 
grövre förseelse. Där utlänning icke ämnar ägna sig åt sådan verksamhet, 
som erfordrar Kungl. Maj:ts tillstånd, men i lojal form önskar investera ka
pital i svenska företag och samtidigt önskar vistas här, synes näppeligen fin
nas anledning att vägra uppehållstillstånd. Emellertid kunna gränsfall före
komma, där utlänning vill ställa kapital till ett företags förfogande, detta 
dock allenast i syfte att därigenom vinna arbetsanställning vid företaget. 
Arbetstillståndet kan då knappast bedömas ur direkta arbetsmarknadssyn
punkter; tillståndet kan snarast förliknas vid ett vidgat uppehållstillstånd. 
Socialstyrelsen söker i dylika tillståndsfrågor skaffa sig ingående informatio
ner om motiven för ansökningen. Med hänsyn till ansökningshandlingars 
offentliga natur kan styrelsen emellertid ofta icke påfordra ingående skrift
lig motivering, vilken kunde beröra för företagen interna ekonomiska för
hållanden. 

I fråga om handelsresande för utländska firmor må erinras, att dessa för 
sin verksamhet här i riket icke behöva arbetstillstånd och att de sålunda, 
utan att socialstyrelsen har att därmed taga befattning, äga bedriva verksam
het härstädes under uppehållstillståndsfri tid. I regel torde nämnda tid, 
tre månader, vara tillräcklig. Där så ej är förhållandet, har styrelsen att 
inhämta, huruvida i det enskilda fallet kan vara med hänsyn till verksam
hetens omfattning och art, internationell kutym och gällande traktater med 
utländska makter påkallat att medgiva viss tids uppehållstillstånd. 

Slutligen må beröras frågan om uppehållstillstånd för utlänningar tillhö
rande två speciella, ofta in i varandra flytande kategorier, nämligen politiska 
flyktingar och utländska medborgare av judisk börd. 

I fråga om egentliga politiska flyktingar, d. v. s. personer, som i sitt hem
land löpa risken av allvarlig påföljd för politiskt brott, demonstration av 
politisk inställning eller arbete inom misshagliga organisationer o. s. v., synas 
dessa ej böra förvägras rätt att uppehålla sig här i riket. Ett villkor för 
detta tillmötesgående är dock i sådana fall — liksom eljest — att vederbö
rande avhåller sig från politisk verksamhet i vårt land. 

En utlännings egen uppgift, att han vore politisk flykting, accepteras icke 
reservationslöst, utan ett så vitt möjligt pålitligt utredningsmaterial efter
strävas. Ej alltid lyckas detta, vilket bland annat sammanhänger med hand
lingarnas offentliga karaktär. En utlänning hesiterar helt naturligt att lämna 
sådana för offentligheten tillgängliga upplysningar om sina politiska före
havanden i hemlandet, som definitivt kunna avskära möjligheten för honom 
att under rådande politiska regim återvända dit och som dessutom i många 
fall kunna äventyra hemmavarandes säkerhet. Det kan även ofta ligga i 
svenska myndigheters intresse att icke frampressa en offentlig utredning, som 
— i och med att innehållet kan komma till utländsk myndighets kännedom — 
de facto kan utgöra hinder för att i framtiden avveckla utlänningen från riket. 

Utlänning, som åberopar känsla av vantrevnad med den politiska regimen 
i hemlandet eller dylikt, godtages icke på enbart sådan grund som politisk 
flykting. Samma betraktelsesätt Iärer omfattas av mera betydande, politiskt 
betonade svenska hjälporganisationer för flyktingar. 

Redan av det sagda torde ha framgått, att i många fall det politiska flyk-
tingskapet och dess karaktär kan vara svår att fastställa och att därför tve-
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kan kan råda, huruvida en föregiven flykting bör avvecklas eller ej. I andra 
fall kan det i praktiken visa sig nära nog ogörligt eller i allt fall ytterst tids
krävande att från riket avveckla en utlänning, som ej kan anses vara bona 
fide-flykting. I vissa fall torde det till och med — då utlänningen av ett eller 
annat skäl rimligen icke kan förpassas till sitt hemland — kunna anses mind
re lämpligt att sända en politisk flykting med tvivelaktiga föregåenden ur 
riket; han måste merendels förpassas till något annat land, vilket eventuellt 
skulle anse sig på grund härav oförhindrat att förfara på motsvarande sätt 
gentemot Sverige beträffande icke önskvärda personer. 

Särskilt dylika flyktingsfrågor synas giva anledning till omprövning, huru
vida icke under vissa betingelser uppehållstillstånd skulle kunna få bindas 
till visst administrativt område. Anordningen skulle kunna medge skärpt 
kontroll över misstänkta agitatorer och spioner och säkerligen ofta tjäna att 
direkt avhålla kringvandrartyper från att inresa i riket. Å andra sidan skulle 
anordningen knappast vara till molest för bona fide-flyktingar. 

Antalet egentliga politiska flyktingar, som här i riket för närvarande inne
ha uppehållstillstånd, kan givetvis icke med full säkerhet konstateras. Ihåg-
kommas må nämligen, att ett flertal utländska medborgare, som här erhållit 
uppehållstillstånd för visst annat angivet och plausibelt ändamål, t. ex. för 
besök hos släktingar, anställning vid svenska företag m. m., kunna vara poli
tiska flyktingar, ehuru de icke ansett sig böra åberopa sådant förhållande. 
Antalet egentliga politiska flyktingar med uppehållstillstånd torde emellertid 
ej överstiga ett eller annat hundratal. 

Under de senaste åren har av kända skäl uppkommit fråga om en speciell 
invandring, nämligen av utlänningar av judisk börd. Beträffande dessa bör 
särskilt beaktas, att deras ansökningar om uppehållstillstånd i realiteten ofta 
måste anses åsyfta bosättning för en längre tid eller all framtid. Detta inne
bär i sin tur, att man — efter att ha beviljat uppehållstillstånd — de facto 
näppeligen kan vägra utlänningen sådana tillstånd, att han blir i tillfälle att 
här i riket försörja sig genom arbete. På grund härav böra dylika ansöknin
gar om uppehållstillstånd bedömas även ur arbetsmarknadssynpunkt. Fram
hållas må, att vissa judar i realiteten böra jämställas med egentliga politiska 
flyktingar. 

Antalet »icke-ariska» invandrare från tiden efter år 1932, vilka för när
varande vistas i riket med stöd av uppehållstillstånd, är ej lätt att fast
ställa. Spörsmålet är ju icke enbart en religions- utan tillika en rasfråga, 
och den å ansökningsformuläret förekommande frågan om religion ger allt
så ej ett uttömmande svar. Antalet inkomna och kvarvarande »icke-arier» tor
de snarare under- än överstiga femhundra, detta särskilt om man borträknar 
de icke få fall — mestadels barn och ungdomar — där vederbörande här en
dast söka förvärva viss utbildning i tanke att sedan ansluta sig till sina i 
andra länder boende föräldrar. Vissa av dem kunna redan vid ankomsten 
hit påräkna framtida inresa i Palestina. 

Vad här återgivits torde — om än långt ifrån på ett uttömmande sätt — be
lysa den mångfald av faktorer, som påkalla beaktande och övervägande vid 
handläggningen av ärenden rörande arbets- och uppehållstillstånd. Alltför 
snäva eller schablonmässiga regler torde lätt komma i konflikt med praktiska 
livets eller humanitetens krav. Jämväl bör här beaktas, att en snäv regel — 
även där den i sig själv är lämplig — lätt kan föranleda slutsatser i en till 
äventyrs icke åsyftad riktning; ett uttryckligt medgivande med avseende å 
ett angivet specialfall kan lätt tolkas såsom ett förbud i ett annat specialfall, 
som ej angivits. 

Enligt socialstyrelsens uppfattning måste 1927 års främlingslag allt fort
farande anses vara i det stora hela väl avvägd och genomtänkt. 
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Övervakningen av utlänningar. 
Vad angår den övervakning, som utövas över utlänningar i riket, brister 

densamma otvivelaktigt i vissa hänseenden. Socialstyrelsen får härutinnan 
hänvisa till utlåtande i ämnet den 8 september 1934, vilket finnes tryckt (So
ciala Meddelanden 1934, sid. 656 ff.). Utöver däri anförda allmänna syn
punkter, vilka fortfarande torde i stort sett äga giltighet, må emellertid föl
jande tillfogas. 

Sedan ifrågavarande utlåtande avgavs, har återinförts tidigare gällande 
skyldighet för utlänning att vid inresa i riket avgiva skriftlig uppgift om re
sans ändamål; medborgare i våra nordiska grannländer äro dock befriade 
från dessa skyldigheter. 

Kungl. Maj:t har i cirkulärbrev till länsstyrelserna den 21 december 1934 
(Sv. förf. saml. nr 625/1934) angående vissa åtgärder avseende kontrollen 
över utlänningars vistelse i riket föreskrivit bland annat, att överståthållar-
ämbetet har att genom särskilda polisbyrån i Stockholm för utlänningar i ri
ket (numera benämnd statens polisbyrå) noggrant övervaka, att tiden för den 
utlänning i främlingslagen angivna tillståndsfria vistelsen i riket icke över-
skrides utan att ansökning dessförinnan gjorts, skolande vid bedömande av 
skyldigheten att utverka dylikt tillstånd beaktas, att, där ej särskilda förhål
landen annat föranleda, såsom avbrott i vistelsen icke bör anses uppehåll i 
utlandet av kortare varaktighet än sex månader i följd. Nämnas må, att i 
vad ankommer på socialstyrelsens befattning med ärenden om uppehållstill
stånd dylika grundsatser redan tidigare tillämpats i praktiken. 

Numera lärer i s. k. handelspass finnas anteckning, att innehav av dy
lik handling icke innefattar befrielse från skyldighet att beakta bestämmel
ser rörande uppehålls- och arbetstillstånd. 

Slutligen må nämnas, att vissa anordningar träffats till förstärkning av 
kontrollen över den eljest ganska fria resandetrafiken över hamnarna vid 
Öresund. 

Genom här berörda anordningar har otvivelaktigt främlingskontrollen i 
viss mån effektiviserats. Beträffande cirkulärbrevet till länsstyrelserna må 
nämnas, att utländska handelsresande — enligt överenskommelser mellan 
Sverige och utländska makter tillförsäkrade viss rörelsefrihet här i riket — 
ej sällan uppge, att anordningen i fråga verkar hindersam för dem i deras 
legitima affärsresor. 

Beträffande den i utlåtandet berörda frågan om kontrollen över utlän
ningarna efter deras passerande genom inresekontrollen (Sociala Meddelan
den 1934, sid. 664 ff.), må till komplettering av därstädes framförda syn
punkter anföras följande. 

Av vad som i det föregående anförts torde framgå, att socialstyrelsen vid 
sin handläggning av ärenden rörande uppehålls- och arbetstillstånd har att 
taga en mångfald olika synpunkter under övervägande. Styrelsen handläg
ger för närvarande omkring 15,000 ansökningar om uppehålls- och arbets
tillstånd per år, och vederbörande tjänstemän — som bland annat ha att 
granska och föredraga nämnda ärenden, införskaffa kompletterande ut
redningar, upprätthålla den alltmer påkallade kontakten med utrikesdepar
tementet och med de departement, som handlägga ärenden rörande medbor
garskap, förpassning, rätt att idka näringsyrke m. m., överlägga med remiss
instanserna, mottaga besök av utlänningar och arbetsgivare, stå allmänheten 
till tjänst med upplysningar etc. — kunna icke rimligen medhinna att be
träffande varje ärende, vilket är försett med allenast ett summariskt ytt
rande, i önskvärd omfattning införskaffa kompletterande upplysningar. Det 
ligger därför stor vikt på, att i yttranden över hithörande ärenden medtagas 
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såvitt möjligt alla uppgifter av betydelse för ärendenas bedömande ur ord
nings- och säkerhets- men också ur verkliga billighetssynpunkter; upplys
ningar i sistnämnda hänseende förstå utlänningarna själva ofta ej att lämna. 

De lokala myndigheterna äro ofta av brist på arbetskraft icke i tillfälle att 
verkställa önskvärd utredning. Särskilt må härvid framhållas, att vid före
skriven remiss av ansökningar om uppehållstillstånd yttrandena ofta be
gränsas till att avse frågan, om utlänningen begått brott eller liknande. Där
emot omnämnas i många fall icke sådana andra omständigheter, som kun
na vara av stor betydelse för bedömande av frågan, huruvida arbets- eller 
uppehållstillstånd bör beviljas, exempelvis att utlänningen ej före inresan 
inhämtat arbetstillstånd och sedan — fortfarande utan sådant tillstånd — 
redan tillträtt anställning och kanske avsevärd tid innehaft densamma. 
Ofta vitsordas ej heller av utlänningen eller dennes arbetsgivare å ansök
ningshandlingen lämnade upplysningar om ändamålet med vistelsen här-
städes, om arbetsanställnings art, löneförmåner m. m. 

Såsom i det föregående omnämnts, är socialstyrelsen ej behörig att binda 
arbetstillståndet till anställning hos viss arbetsgivare men kan däremot be
gränsa tillståndets giltighet till visst område, t. ex. ett län. I upprepade fall 
inträffar dock, att utlänningar icke iakttaga härutinnan gjorda förbehåll, 
detta ehuru dylik begränsning särskilt tecknats i själva tillståndsbeviset samt 
därjämte påpekats i särskilt till passet fogat meddelande. Det förekommer 
knappast, att dylik överträdelse beivras eller omnämnes i yttranden. Styrel
sen har kunnat utröna, att utlänningar med sålunda bundet arbetstillstånd, 
ofta lång tid innan ansökning om förändring av detsamma avgivits, innehaft 
tjänst å annan ort än den, det gällande tillståndet avsett. 

Det är sålunda tydligt, att styrelsen i många fall får pröva ärenden på 
grundval av bristfälliga informationer. I vissa fall kan givetvis ur tidigare 
ansökningshandUngar, utlänningens pass m. m. utläsas en hel del; i många 
fall åter får man nära nog söka gissa sig till, huruvida särskilda omständig
heter, värda beaktande, äro till finnandes eller icke, och med ledning här
av anhålla om ytterligare upplysningar från myndigheter, utlänningen själv 
eller från dennes arbetsgivare. Emellertid må kraftigt understrykas, att so
cialstyrelsen i allmänhet har livligt intryck av, att det icke är viljan, som 
brister, då det gäller att förebringa utredning; för övrigt förebringas i många 
fall mönstergill sådan. 

Det kunde måhända ifrågasättas, huruvida icke särskilda detaljerade 
direktiv borde upprättas angående lokal polismyndighets yttranden över 
främlingsärenden. Emellertid torde det bliva svårt att i desamma angiva 
alla de skiftande synpunkter, vilka härvid kunna ifrågakomma. Vidare 
torde å en del håll anslagen till ortspolisen vara otillräckliga för igångsät
tandet av önskvärda utredningar beträffande främlingsärendena. 

En föga kostnadskrävande anordning för åvägabringande av ökad effek
tivitet i denna del av främlingskontrollen vore måhända, att gällande före
skrifter i kungörelsen den 11 november 1927 om utlännings rätt att här i 
riket vistas ändrades därhän, att ansökning om uppehållstillstånd beträffan
de utlänning, som redan vistades i riket, insändes direkt till socialstyrelsen. 
Härigenom bleve styrelsen i tillfälle att vid ansöknings remitterande göra an
teckningar beträffande de punkter, i vilka särskild utredning syntes påkal
lad. I fråga om ansökningar om förlängning av gällande tillstånd hade sty
relsen god ledning av upprättade persondossiéer och av sitt kortregister 
över utlänningar och behövde sålunda ej betunga de lokala polismyndighe
terna med onödiga och alltför vidlyftiga förfrågningar. Beträffande första-
gångsansökningar kunde en efter det enskilda fallet lämpad frågeprome
moria upprättas. Vidare skulle styrelsen genom en dylik anordning bli i 
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tillfälle att, innan ansökningarna remitterades för yttrande till de lokala 
polismyndigheterna, från statens polisbyrå i Stockholm inhämta de upplys
ningar om vederbörande utlänning, som byrån i egenskap av centralt över
vakningsställe erhåller. Sådana upplysningar, som nu i många fall icke äro 
för de lokala polismyndigheterna kända, skulle därigenom kunna av dessa 
beaktas. 

Anordningen skulle dock ej kunna genomföras, med mindre såväl social
styrelsens som polisbyråns personal förstärktes, men det synes, som om 
denna utväg vore den billigaste för det allmänna och näppeligen behövde 
medföra ökade kostnader beträffande lokala polismyndigheter å annan ort 
än möjligen Stockholm. 

I sammanhanget må påpekas, att fall då och då förekomma av natur att 
böra föranleda specialutredning, för vilket ändamål särskild sakkunskap kan 
vara påkallad, t. ex. språkkunskaper, viss kännedom om förhållanden i an
nat land, förutsättningar att bedöma den reella innebörden av lämnade in
formationer och så vidare. Särskilt är så ej sällan fallet, då utlänningar un
der täckmanteln av politiskt flyktingskap söka skaffa sig rätt att vistas och 
finna utkomst här i riket. I och för utredning i dylika fall vore det önsk
värt, att länsstyrelse kunde anordna utredning genom länsstyrelsetjänste
man, landsfogde, kommunal förtroendeman eller annan för uppgiften skic
kad person. I vissa dylika fall borde hänvändelse kunna göras även till 
statspolisen. 

Understrykas må, att ett genomförande av dylika anordningar icke skulle 
föranleda styrelsen frångå sin i utlåtandet den 8 september 1934 hävdade 
mening om önskvärdheten av en handbok med råd och anvisningar till tjänst 
vid handläggning av främlingsärenden i allmänhet. På senare tid har styrel
sen än mera ofta än tidigare haft tillfälle iakttaga svårigheterna, då det gäl
ler bedöma, huruvida för viss verksamhet tillstånd att idka näringsyrke, 
arbetstillstånd eller intet tillstånd alls kan vara påkallat, om skäl för direkt 
åtgärd mot utlänning för förhindrande av hans vidare vistelse i riket kunna 
föreligga, och så vidare. 

En överskådlig framställning av innehållet i hithörande olika författnings
föreskrifter, försedd med praktiska råd och anvisningar, skulle utan tvivel 
vara till hjälp och nytta. Framhållas må, att utarbetandet påkallade samråd 
mellan utrikesdepartementet och flera andra departement, socialstyrelsen, 
länsstyrelserna, statens polisbyrå samt eventuellt representanter för ortspolis 
i stad och på landsbygd. 

Remitterade motionerna. 

Styrelsen övergår nu, efter denna allmänna orientering, till att — i den mån 
så icke med det anförda redan skett — söka belysa innehållet i envar av de 
remitterade motionerna. 

Motionen nr II: 603 om revision av gällande invandringslag. I motionen 
anföres, att förpassning icke innefattar förbud för utlänning att återkomma 
till riket. Jämlikt 27 § lagen den 13 maj 1932 angående fortsatt tillämpning 
av 1927 års främlingslag kan emellertid numera, i motsats till vad tidigare 
varit förhållandet, länsstyrelse förordna, att utlänning, som ur riket förpas
sas, icke äger återvända, med mindre han före ankomsten till riket erhållit 
uppehållstillstånd. 

Denna möjlighet har emellertid tillämpats i ringa — kanske alltför ringa 
— utsträckning. 

Vid eventuell prolongation av gällande främlingslag borde måhända tagas 
under övervägande, huruvida icke socialstyrelsen kunde göras behörig att 



401 FRÄMLINGSLAGSTIFTNING OCH FRÄMLINGSKONTROLL 

förbinda avslag å ansökning om uppehållstillstånd med liknande förbehåll. 
Härigenom bereddes styrelsen möjlighet att i vissa fall markera, att utlän
ning — närmast ur arbetsmarknadssynpunkt — vore mindre önskvärd här 
i landet. Ihågkommas må nämligen, att avslag å en uppehållstillståndsan
sökan i många fall endast är en konsekvens av ett avslag å arbetstillstånds
ansökan, d. v. s. ett konstaterande av att utlänningen icke utan att ha ar
betstillstånd kan här i riket försörja sig. Styrelsen hade även möjlighet att 
redan före inresa från fall till fall upptaga förnyad ansökan till prövning, 
vilket kan vara av betydelse, då man ej finner anledning medgiva stadigva
rande bosättning i landet men däremot ej har anledning motsätta sig åter
kommande tillfälliga resor inom riket. 

I motionen anföres vidare, att ett flertal av de utlänningar, som här driva 
affärsrörelse, aldrig torde söka arbets- eller uppehållstillstånd och att de be
sökte landet såsom turister samt vistades här å vanliga turistpass. Vidare 
skulle de var tredje månad göra ett kort besök i utlandet och därigenom för
skaffa sig rätt att utan särskild ansökan vistas tre månader i landet. 

Med »turistpass» åsyfta motionärerna måhända s. k. nordiskt resekort. Så
dan legitimationshandling är giltig allenast för danska, norska, finska och 
isländska medborgare; giltighetstiden är sex månader och kan ej förlängas. 
Bevis om arbetstillstånd må ej tecknas i resekort. 

Vad angår frågan, huruvida utlänning härstädes skulle kunna tillgodoräk
na sig tre nya uppehållstillståndsfria månader genom att avbryta vistelse 
här genom tillfälliga utlandsbesök, må hänvisas till det föregående. 

I vad rör inresekontrollen vid Öresund, må främst hänvisas till vad sty
relsen härom anfört i utlåtandet den 8 september 1934 angående övervaknin
gen av utlänningar i riket (Sociala Meddelanden 1934, sid. 660 ff.) och vilket 
fortfarande i huvudsak torde äga giltighet. Emellertid må härtill tilläggas, att 
polismyndigheterna med stöd av främlingslagens 21, 26, 38 och 39 §§ synas 
berättigade vidtaga åtgärd mot utlänning, som icke följt anvisningarna be
träffande inresekontroll för icke-skandinaver. Framhållas må, att det även 
i efterhand kan konstateras, huruvida dessa anvisningar följts; icke-skandi-
navisk utlännings legitimationshandling skall nämligen vara försedd med in
resestämpel. I socialstyrelsen plägar på detta sätt alltid granskas, huruvida 
tillståndssökande utlänning underlåtit att uppvisa pass vid inresekontrollen. 

Beträffande slutligen de siffror, motionärerna anfört i fråga om antalet 
beviljade och vägrade arbetstillstånd, må hänvisas till dels det föregående 
och dels, vad särskilt angår förlängning av dylikt tillstånd, till de direktiv 
angående främlingslagens tillämpning, riksdagen givit genom godkännandet 
av 1927 års proposition till främlingslag. 

I fråga om motionens allmänna syftning, nämligen mot en allmännare 
skärpning av nu gällande kontrollbestämmelser beträffande utlännings in
resa och vistelse i riket, må hänvisas till meranämnda utlåtande den 8 sep
tember 1934, vari förordats, att åt särskilda sakkunniga skulle lämnas i upp
drag att verkställa utredning i hithörande frågor. Nu gällande kontrollföre
skrifter torde emellertid befinnas relativt tillfredsställande, därest samlade 
informationer om och tillräckliga medel för övervakningen av utlänningar 
stode skilda myndigheter till buds, och skärpta bestämmelser torde i och för 
sig näppeligen vara ägnade att befordra en bättre ordning. 

Vad angår frågan om en biologisk invandringskontroll, förutsattes, att mo
tionärerna näppeligen åsyftat individuell, personlig undersökning av alla ut
länningar, som ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd, utan endast beträf
fande sådana, som för längre tids vistelse eller fast bosättning önskade dy
lika tillstånd. Införandet av dylik obligatorisk undersökning — närmast väl 
genom läkare — skulle uppenbarligen beträffande ett land som Sverige, med 
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dess livliga förbindelser med närliggande och tillgränsande länder, medföra 
synnerliga vanskligheter, vilka knappast torde behöva närmare belysas. 

Styrelsen vill med det sagda ingalunda bestrida, att synpunkten är av be
tydelse. Det lärer emellertid böra ankomma på vederbörande myndigheter 
att i misstänkta fall företaga diskret undersökning, huruvida psykisk eller 
fysisk undermålighet kan anses föreligga, och därefter rätta sina avgöranden. 
Det må understrykas, att socialstyrelsen vid sin befattning med ärenden rö
rande uppehålls- och arbetstillstånd ej sällan redan av själva ansökningshand
lingarna och av uppgifter om sökandens vandel m. m. kan draga vissa slut
satser angående hans fysiska och psykiska konstitution och att styrelsen även 
ägnat särskild uppmärksamhet åt sådana spörsmål. 

Vad slutligen beträffar frågan, att endast med svenskar i nationalitetshän-
seende närstående invandrare skulle tillåtas inkomma i riket, må framhållas, 
att ifrågavarande problem lärer sakna nämnvärd praktisk betydelse annat än 
i fråga om utlänningar av judisk ras. Vad judarna angår, torde Sverige genom 
deltagande i det internationella samarbetet ha iklätt sig vissa, åtminstone mo
raliska förpliktelser, vilka skulle upphävas genom en prohibitiv speciallagstift
ning. En sådan lagstiftning skulle innebära, att vårt land på en omväg sökte 
fritaga sig från sin andel i ansvaret för lösningen av ett humanitärt problem. 
Den andel av bördorna, som vårt land hittills burit, synes näppeligen vara 
så stor, att tyngden därav skulle anses böra föranleda ett radikalt brytande 
med hittills följda grundsatser. 

Motionerna nr 1:32 och 11:114 om skärpning av kontrollen över främ
lingsinvasionen i riket. De i dessa — likalydande — motioner framförda 
synpunkterna ha till stor del redan behandlats i det föregående. I anledning 
härav inskränker sig styrelsen nu till att yttra sig väsentligen i ett par spörs
mål. 

I fråga om den föreslagna centraliseringen av kontrollväsendet har social
styrelsen uttalat sig i meranämnda utlåtandet den 8 september 1934 (Sociala 
Meddelanden 1934, sid. 656 ff.) och finner ej anledning frångå då uttalade 
uppfattning. 

Vad angår införande i ökad omfattning av passviseringstvdng må under
strykas, att tillämpningen av viseringstvång gentemot utländsk makts med
borgare näppeligen lärer undgå medföra reciprok åtgärd mot Sverige. Stora 
olägenheter, ej minst av ekonomisk natur, torde härav kunna föranledas. 

Härjämte må framhållas, att viseringstvång i och för sig ej är ägnat att 
tjäna eller särskilt väl lämpar sig för allmänrestriktiva syften; närmast sik
tar viseringsinstitutet mot utsovring före inresa av personer, som med hän
syn till ordning och säkerhet te sig mindre önskvärda. 

Med det sålunda anförda må givetvis ej bestridas, att utomordentliga si
tuationer kunna inträffa, där ett återinförande av viseringstvång kan be
finnas ofrånkomligt. 

Vad slutligen angår skärpning av straffbestämmelserna för underlåtenhet 
att fullgöra den i kungörelsen den 11 november 1927 (Sv. förf. saml. nr 
411) stadgade anmälningsplikten finner styrelsen en strängare tillämpning 
önskvärd. Med hänsyn till att här i riket finnas ej få utländska medbor
gare, särskilt från grannländerna, vilka vistats här från födelsen eller den 
tidigaste barndomen, och då beträffande dylika utlänningar en arbetsgivare 
eller härbärgerare i många fall icke har anledning förutsätta utländskt med

borgarskap, synes det emellertid, som om en eventuell skärpning av straff
bestämmelserna eller deras tillämpning borde kompletteras med stadgande, 
som innebure möjlighet till straffbefrielse i fall, där utlänning sedan sina 
tidigaste år eller i övrigt under avsevärd tid uppehållit sig i riket. 
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Motionerna nr I: 33 och II: 115 om revision av bestämmelserna angående 
utlännings rätt att här i riket idka handel och driva näring m. m. Beträf
fande dessa — likalydande — motioner må hänvisas till uttalanden här 
ovan och till utlåtandet den 8 september 1934 (Sociala Meddelanden 1934, 
sid. 656 ff.) samt, vad angår utlännings rätt att idka näringsyrke, till ut
låtande samma dag angående inom riksdagen väckt fråga rörande närings
frihetsförordningens bestämmelser om utlännings rätt att här i riket idka 
handel eller annat näringsyrke. Härutöver må anföras följande. 

Motionärernas mening, att s. k. handelspass borde få utställas endast vid 
de större inreseorterna och på vissa andra platser samt först efter kommu
nikation med socialstyrelsen eller annan central myndighet, synes värd 
övervägande. Det bör emellertid ej förbises, att den skisserade anordningen 
i praktiken kunde visa sig medföra olägenheter för lojala utländska han
delsresande och därigenom kunde få ogynnsamma återverkningar för sven
ska affärsintressen i utlandet, närmast i vad rör behandlingen av svenska 
handelsresande. Med hänsyn till frågans ömtåliga natur torde en utredning 
i ämnet göras grundlig och allsidig. 

Beträffande frågan om utlännings förvärv av svenskt medborgarskap må 
— under erinran, att dylika ärenden ej falla under socialstyrelsens prövning 
— allenast till diskussion framkastas den synpunkten, huruvida icke praxis 
på detta område så vitt möjligt borde utveckla sig under hänsynstagande 
bland annat till frågan, huruvida och i vad mån svenska medborgare i an
nat land få röna reciprok behandling. 

Motionerna nr I: 284 och II: 604 angående revision av lagen om utlän
nings rätt att här i riket vistas m. m. En särlagstiftning beträffande »poli
tiska flyktingar» komme i realiteten sannolikt att lämna dörren öppen för 
jämväl ett stort antal ur skilda synpunkter icke önskvärda utlänningar. 
Med hänsyn till dylika ärendens i eminent grad personliga och individuella 
natur, torde myndigheter, vilka ha att tillämpa främlingslagen, vare sig det 
gäller visering, uppehålls- eller arbetstillstånd, förpassning eller utvisning, 
ej kunna anlägga i författningsväg preciserade synpunkter utan behöva 
nödig frihet att alltefter de individuella omständigheterna handla i det en
skilda fallet. 

Det må ej bestridas, att ortspolis i sin befattning med främlingskontrollen 
allt emellanåt kan ställas inför situationer, där det ankommer på densamma 
att träffa snabba, kanske omedelbara avgöranden och där dessa avgöranden 
kunna vara av synnerlig betydelse för enskildas välfärd. I allmänhet torde 
i dylika fall, där tvekan kan råda om lämpligt förfarande, dock givas rådrum 
att — åtminstone under hand, per telefon eller på annat sätt — bringa frå
gan under överordnades bedömande. Jämväl förtjänar nämnas, att en hand
bok med praktiska råd och anvisningar, sådan som ovan ifrågasatts, just i 
dylika situationer skulle kunna tillgodose ett icke oviktigt behov. 

Motionen nr II: 28 angående strängare restriktioner i fråga om utländska 
studenters rätt att studera och avlägga examina vid svenska universitet och 
högskolor m. m. Remissen av denna motion lärer vara besvarad med vad i 
det föregående anförts. 
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Kortare meddelanden. 

— Arbetsmarknad och arbetslöshet — 

Statens arbetslöshetskommissions verksamhet under mars 1936. Antalet till .kommis
sionen rapporterade hjälpsökande arbetslösa nppgick vid slntet av mars till 53162. Sedan 
motsvarande månad föregående år har antalet hjälpsökande varit följande: 

Vid slutet av apr i l månad 1936 uppgick antalet hjälpsökande arbetslösa enligt föreliggande 
preliminära nppgifter till omkring 47 000. Under april har sålunda antalet hjälpsökande ned
gått med c:a 12 %. 

Yrkesfördelningen och minskningen (resp. ökningen) under mars 1936 framgå av nedanstå
ende sammandrag: 

Ur geografisk synpunkt fördelade sig de rapporterade hjälpsökande arbetslösa samt antalet hjälpta 
på följande sätt: 
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Fördelningen på olika hjälpåtg&rder beträffande de arbetslösa, som nnder månaden i en eller 
annan form erhållit hjälp av stat eller kommun, framgår av följande tablå: 

— Ut- och invandring — 

Statens brnt tontgi f ter för arbetslöshetens bekämpande nppgingo under mars till 4G mil
joner kronor och under årets tre första månader till 12'3 miljoner kronor. 

Utvandringen till främmande världsdelar under första kvartalet 1936. utvand
ringen från Sverige till främmande världsdelar uppgick under första kvartalet 1936 till 
96 personer, varav 34 män och 62 kvinnor. Sammanlagt 96 emigranter erhöllo sina ut
vandringskontrakt godkända av svenska polismyndigheter (i Stockholm, Malmö, Hälsing
borg och Göteborg) och 2 av norska (i Oslo), över Danmark har ingen utvandring före
kommit under kvartalet. Fördelningen på de olika hamnstäderna var som följer: 

Antalet transiterande emigranter, d. v. s. utlänningar, som från annat land passerat 
Sverige och från svensk hamn (Göteborg) befordrats till främmande världsdel, utgjorde 
under kvartalet 28, varav 15 män och 13 kvinnor. Dessa utvandrares nationalitet framgår 
av följande tablå: 

I ovanstående siffror ingå icke sådana utlänningar, som passerat Sverige på väg till 
Oslo eller annan utländsk hamn. 

1 Antalet vid de statliga reservarbetena sysselsatta är enligt arbetsplatsernas styrkebesked 10 680. 
Häri ingår ett antal specialarbetare, vilka icke av vederbörande lokala arbetslöshetsorgan hän
visats till statligt reservarbete. 
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Yrkesinspektionens verksamhet under 1:a kvartalet 1936. 

1 Härav större besiktning i 377 fall. — » Härav större besiktning i 132 fall. — a Av dessa 
olycksfall ha 23 427, därav 52 med dödlig utgäng, inträffat inom yrkesinspektionens tillsynsområde. 
— 4 Dessa olycksfall ingå i de ovan för de olika distrikten redovisade summorna. — 6 Av dessa 
olycksfall, som inräknats i do ovan för de olika distrikten redovisade summorna, ha 4, därav 0 
med dödlig utgång, inträffat inom inspektörens för statens elektrifierade järnvägar tillsynsom
råde. — * Avser inspekterade härbärgen, resp. antal arbotare, som kunna inkvarteras i dessa. 



407 

Rapporter från yrkesinspektörerna angående mera beaktans-
värda olycksfall eller olyckstillbud. 

(1936: II.) 

Olycksfall vid golvöppningar, ställningar, gallerier o. d. 

20. En byggnad hado flera s. k. takkupor täckta med tegelpannor. Plåten i takvinkeln 
på dessa hade utbyt ts och tegelpannorna härvid lagts å t sidan. 

N. och V. voro sysselsatta på mit tkupans taknoek med a t t lägga tillbaka tegelpannorna 
på sina platser. Härvid erfordrades en avhuggen tegelpanna. E.n lämplig sådan låg på 
takkupan närmast intill. N. erbjöd sig hoppa över och hämta tegelpannan, rren slant, då 
han tog sats och föll ned på det b ran ta taket mellan kuporna, åkte utför detta, samt föll, 
troligen med huvudet före, ned i en c:a 8 m därunder belägen stentrappa. N. skadade 
sig därvid så svårt i huvudet, a t t han senare under dagen avled. 

Kuporna på ömse sidor om mittkupa.n hade tämligen plana tak, och avståndet mellan 
dem var knappt 1 m. Mit tkupans tak hade en lutning av o:a 1 : 1 , oeh avståndet till 
intil l iggande kupa var d rygt 1-D m. N., som flera gånger utan svårighet hoppat mellan 
taken på sidokuporna, hade kanske ej beaktat det s törre avståndet vid mittkupan samt 
detta taks större lutning. 

Olycksfallet visar önskvärdheten av a t t skyddsanordningar såsom livbälte med lämpligt 
anbringad säkerhetslina alltid begagnas vid takarbeten. n: 5g) 

Olycksfall vid hissar, kranar och andra lyftanordningar. 

21. Vid e t t elektricitetsverks förråd försiggick lossning av fackvcrksstolpar från järn
vägsvagnar till lastbil. Härvid användes tvenne bockar av t r ä uppställda såsom fig. 6 
visar, vardera försedd med e t t Ludners patentlyftblock. Lyftblocken voro upphängda i var 
sin bloekvagn löpande å banor på 
bockarnas översida. 

Då olycksfallet inträffade, ha
de två av de fyra fackverks-
stolparna lossats, och man höll 
på med den tredje. P å grund 
av den på bocken befintliga 
snedsträvan kunde den över
liggande stolpens storända icke 
lyftas t i l l räckligt högt för a t t 
komma helt fri från underlig
gande stolpens fuudamentfästen. 
Genom a t t blockets lyftkrok 
sänktes ned mellan överliggan
de stolpens övre hörnbalkar i 
höjd med eller något under stol-
liens längdaxel och här fast- Fig- ö. 
sattes medelst kät t ing, lagd om
kr ing stolpens undre hörnbalkar, samt genom a t t lyfta och vrida stolpen, samtidigt som 
man flyttade den åt sidan, kunde man frigöra den från underliggande stolpe. 

J . och L. höllo på med detta. J . skulle s tyra stolpens storända och överlämnade bloc
kets dragkät t ing till L., som befann sig på vagnsgolvet, se fig. 7. Sedan stolpen lyfts 
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och medelst blockvagnen förts ungefär en halv stolpbredd i sidled, släppte L. av någon 
anledning dragkuttingen, varvid blocket började »rappa». Stolpen tog törn mot under
liggande stolpe och tippade över samtidigt som den föll mot vagnsgolvet. L. blev härvid 
fastklämd mellan stolpen och vagnsgolvet och skadades svårt. 

Arbetarna hade tidigare observerat, att blocket vid vissa tillfällen icke spärrat. Detta 
förhållande skulle enligt uppgift varit känt av alla i arbetslaget, fastän anmälan till 
arbetsbefälet icke gjorts. 

Vid undersökning av blocket har klarlagts, att den befintliga spärren fungerat vid 
lyftning men icke vid firuing, på grund av att lyftkättingen var lagd i fel varv på kättiug-
drevet. Så länge dragkättingen fasthållits har lasten hängt, men vid fri dragkätting har 
blocket »rappat». 

Olycksfallet giver en påminnelse om vikten av att iakttagna felaktigheter hos lyftblock 
m. m. omedelbart anmälas till arbetsledningen. Anvisningar angående fortlöpande kontroll 
samt upprättande av journal häröver lämnades av yrkesinspektionen. (n: 73) 

Olycksfall vid järnvägar, transportbanor o. d. 

22. En banvakt I., som tjänstgjorde såsom platsvakt vid en hållplats, steg efter given 
avgångssignal till ett tåg upp på ett vagnfotsteg för att medfölja tåget till on närbelägen 
signalinrättning för omställning av denna. 

Vid hopp från vagnen råkade hans rock på något sätt fastna i vagnens plattformsgrind, 
så att han rycktes omkull, kom under efterföljande vagn och fick båda benen överkörda. 
Tåget hade på grund av det korta avståndet icke hunnit uppnå nämnvärd hastighet och 
stoppades nästan omedelbart. 1:8 skador voro så svåra, att han senare på dagen avled. 

Olycksfallet lämnar en allvarlig påminnelse om, att alltid största försiktighet måste iakt
tagas vid av- och påstigning av i gång varande tåg. (III: 69) 

Olycksfall vid brand. 

23. För att skydda betongen i turbinsumparna vid en kraftstation beströkos schakt
väggarna med en asfaltblandning bestående av tre delar mastix och en del etenkolstjära. 
Sådan bestrykning hade i regel utförts varje år sedan ett 20-tal år tillbaka under ledning 
av samma verkmästare. 

Turbinsumpen bestod av ett 9 m djupt betongschakt, vars nedre del var c:a 3 X 4 m. 
På botten var en dubbel Francis-turbin uppställd. För tillträde till sumpen fanns en fast 
järnstege (se fig. 8). 

Asfaltblandningen kokades i det fria några 10-tal meter från turbinsumpen, varefter 
asfalten i hinkar firades ned i sumpen, vars väggar beströkos med tillhjälp av hornsugga. 
För att asfalten ej skulle hinna stelna för snabbt, koncentrerades bestrykningen till en 
yta av c:a 1 / s m2 i taget. Stelnade asfalten för fort, uppmjukades densamma genom 

Fig. 7. 
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uppvärmning medelst blåslampa. Det inträffade då och då antändning vid asfaltens ut-
a t rykning, men lågorna hade i samtliga fall efter några ögonblick slocknat av sig själva. 

För a t t föra bort rök, som bildades, då asfalten ströks u t på betongytan, borttogs 
deckeln till ledskeneapparaten och igångsattes inblåsningsfläktama i kraftstationens ma
skinsal. 

Arbetena voro så got t som avslutade, och man höll på med renskrapning av turbin-
sumpens bottenplan, vilket utfördes av arbetarna L. och II. under överinseende av E. Då 
arbetet s t rax efter en ras t återupp
togs, gick först H. ned i turbinsum-
pen, varefter L. firade ned två hin
kar varm asfalt. 

Under rasten hade en av de två 
bensinblåslampor, som användes, ta
gits upp ur sumpen för påfyllning. 
Arbetarna hade nämligen var i t för
bjudna a t t t aga ex t r a bensin ned i 
sumparna, och detta hade ej heller 
sket t vid ifrågavarande tillfälle. Det 
hade var i t vanligt, a t t brinnande blås
lampor firats ned, stående skyddade 
i en plåthink. Vem som firat ned 
ifrågavarande lampa har icke kunnat 
fastställas, ej heller om lampan vid 
nedfirandet var i t tänd eller släckt. 

C:a 1/-2 timme efter rastens slut 
voro H. och L. nere i sumpen och E. 
var troligen på väg ned, möjligen be
fann han sig på sumpens bottenplan. 
F rån kraftstationens maskinsal obser
verades vid denna t idpunkt e t t kraf
t ig t ljussken från turbinsumpen, och 
då därefter rök iakttogs, förstod man, 
a t t brand uppståt t . Brandslangarna 
tillkopplades omedelbart och man bör
jade bespruta sumpens botten. Efter 
8 à 10 minuter slocknade branden. 

E. lyckades, t rots eld och rök, snabbt 
taga sig upp för stegen och komma 
ut i det fria. Han hade emellertid 
erhålli t fruktansvärda brännskador, 
av vilka han senare avled. H. och L. 
återfunnos förkolnade å turbinsum-
pens botten vid de platser, som an
givas å fig. 8. Båda hade sannolikt omtöcknats av rökgaserna och därefter bränts till 
döds. 

Av yrkesinspektörens undersökning framgår, a t t den ena blåslampan återfanns släckt 
vid punkt »A», se fig. 8. Den andra lampan »B», som brann även efter olycksfallet, stod 
i fördjupningen »F» i sumpens bottenplan och visade efteråt en låga, som var fullt normal. 
Lampan »A» hade fyllts med bensin under rasten och därefter förts ned i sumpen. Bensin 
från denna lampa måste ha kommit ut och förgasats. Bensinoasen, som Ur tyngre Un 
luften, har sedan »vandrat» utefter sumpens botten ned i fördjupningen »F», där den brin
nande blåslampan »B» stod placerad. Den av bensingas karburerade luften har antänts 
av lågan från blåslampan »B», en förpuffning har inträffat, varefter elden spritt sig uppåt 
schaktet. Vid brandens första skede observerades klara, ljusa flammor, vilka måste ha 

25—355172. Soc. Medd. 1936. 

Fig. 8. 
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uppkommit vid bensingasens antändning. Några ögonblick senare konstaterades mörka 
fiammor och en y t t e r s t tjock rök, som steg högt upp ovanför turbinsumpen, beroende på 
brand i t jä ran och mastixen. 

Resultaten av de omfattande undersökningar, som yrkesinspektören lå t i t utföra med 
asfaltblandningen och dess beståndsdelar samt med blåslamporna »A» och »B», bekräfta, 
a t t bensinen måste ha va r i t den pr imära orsaken till olycksfallet. 

I enlighet med yrkesinspektörons anvisningar kommer företaget i fråga icke längre a t t 
använda bensin till blåslampor m. m. vid sina kraf ts tat ioner och reparationsavdelningar. 
För lödningar, där t idigare bensinlödkolvar använts , kommer man nu a t t övergå till 
användande av bärbara dissousgasaggregat. 

Olycksfall vid motorer. 

24. För driften av et t ambulerande sågverk användes en råoljemotor. På motorns sväng
hjul var fastsat t en mindre trappskiva. Medelst rem från trappskivan drevs en smärgel
skiva. 

J . skulle, innan motorn stannat, lägga remmen för smärgelskivan på trappskivan. Rem
men gled ned mellan t rappskivan och svänghjulets armar . Troligen fastnade J. med benet 
i remmen, rycktes omkull och slog huvudet i slipskivestället, varvid han dödligt ska
dades. 

Olycksfallet visar risken av rempåläggning under gång. För a t t hindra remmen a t t 
glida av t rappskivan har sågägaren nu anbrag t en fläns på t rappskivan mot sväng
hjulet. (VIL 7) 

Olycksfall vid maskiner och transmissioner. 

S l i p m a s k i n e r , s l i p s t e n a r o. d. 

25. I en filfabrik fanns en slipmaskin med en 570 X 75 X 200 mm smärgelskiva. Denna 
smärgelskiva hade var i t i bruk en månads t id och sedan s t å t t avmonterad c:a en månad. 
Då den åter uppmonterats , söndersprängdes skivan en kor t s tund efter igångsättningen. 
Arbetaren K., som skötte uppmonteringen och som för ögonblicket höll på med anhållets 
fastsät tning eller justering, blev därvid så svår t skadad av en bit av skivan i högra armen, 
a t t densamma måste amputeras vid armbågen. 

Vid undersökning framgick, a t t slipskivan dels saknat sprängskydd och dels gå t t med 
för stor hastighet, c:a 1 300 varv per minut. Den av leverantören rekommenderade 
arbetshastigheten för i frågavarande slipskiva var 500 till 735 varv per minut. K., som 
var van vid montering av slipskivor, hade likväl under lå t i t a t t sänka hastigheten på 
spindeln. 

Arbetsgivaren ålades a t t dels tillse, a t t slipskivor icke köras med s törre hastighet än 
de» av leverantörerna rekommenderade högsta arbetshastigheterna, dels förse ifrågavarande 
slipmaskin med kraf t igt sprängskydd. (VIII d: 7) 

ö v r i g a t r ä a r b e t n i n g s m a s k i n e r . 

26. I en snickeriverkstad fanns en kombinerad snickerimaskin, som bl. a. var avsedd 
för klyvsågning medelst en eirJcclsågklinga, som, då den icke var i användning, medelst 
ei! särskild mekanism nedsänktes under maskinens bord. Klyvkniv bakom klingan sak
nades, och det fanns ej heller möjlighet a t t på tillfredsställande sä t t anbringa sådan kniv, 
enär u t rymmet på grund av andra konstruktionsdetaljer var för litet. 

En snickarlär l ing S. skulle klyva en grov list. Klingan hade skur i t igenom listen så 
långt, a t t några centimeter av den genomskurna ändan passerat kl ingans baksida. Då 
fattades listen av tänderna på klingans baksida och lyftes upp med e t t ryck. För att hälla 
an listen mot bordet lade S. vänstra handen över den delen av densamma, som var belä-
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gen bakom klingan. Han råkade därvid få tummen mot klingans tänder, varvid y t t re 
tumleden skars av. 

För undvikande av yt ter l igare olycksfall av liknande a r t anskaffade arbetsgivaren en 
särskild klyvsåg med fullgoda skydd. (VIII i: 4) 

C e l l u l o s a - o c h p a p p e r s m a s k i n e r . 

27. I en sulfitcellnlosafabrik fanns en buntningsficka för barkade stockar. Fickans ena 
sida bestod av en kraft ig slusslucka av trävirke i en ram av järnbalkar. Luckan var vrid
bar k r ing en axel vid luckans överkant tvärs över lucköppningen. Luckans tyngd var 
utbalanserad med i motvikter. För manövrering av luckan användes ett särskilt spel. Då 
luckan var uppfälld, alltså lucköppningen fri för u t t ranspor t av bunten, låstes speltrum-
man medelst en fastreglad broms. 

S. skulle räcka in förhalningslman i buntningsfickan och stod därvid på en plattform 
vid sidan av utflottningskanalen för buntarna. Vid olyckstillfället hade han sträckt sig 
in i fickan genom en öppning i fickans ena kortsida. Samtidigt råkade slussluckan fallo
wed och klämde fast S. mot fickans ena kortvägg, varvid han skadades dödligt. 

För undvikande av liknande olycksfall har ovannämnda lucka i fickans kortsida igen
spikats. Dessutom har som ext ra säkerhet anbringats en kraftig järnhake för fastsätt
ning av elussluckan i upplyft läge. (VIII 1: 18) 

T r ö s k v e r k . 

28. A., som matade e t t tröskverk, lämnade under arbetet sin plats i matargropen för at t 
flytta en över matarbordet hängande lampa. Då han skulle å ter ta sin plats, var han 
bländad av lampan, varför han steg fel och kom med båda benen ned i cylindcröppningen i 
stället för i matargropen. Väns t ra benet avslets därvid ovanför knäleden. A:s skador 
voro så svåra a t t han senare under dagen avled. 

Vid cylinderöppningens kortsidor saknades sidoskärmar, men däremot fanns sufflett-
lucka. Denna hade dock lagts bakåt mot matarbordet och utgjorde sålunda icke något 
skydd. 

Ägarna ha nu anmodats uppsätta skydd över cylinderöppningen, så anordnat a t t det 
icke kan föras ur skyddande läge. (VIII t: 45) 

Olycksfall vid elektriska apparater och ledningar. 

29. Köksbiträdet H. stod vid rengöring av stenvägg på en å spisen uppställd stol och 
råkade därvid med en våt t rasa beröra ledningarna i en i väggen infälld B-dosa (skarv-
dosa av förblyad järnplå t ) , vars lock hade fallit bort. Isoleringen hade blivit genom-
fuktad av såpvattnet. H. fick ström genom kroppen, ryckte till och föll ned från stolen 
på golvet, varvid hon ådrog sig skador å ena benet. 

Olycksfallet giver en påminnelse om at t elektriska ledningar och apparater alltid skola 
hållas i gott skick. (IX: G2) 

30. I e t t motorrum var e t t 2-8 m högt ställverk till 2-2 m höjd inkliitt med t rådnät . 
I den övre oskyddade delen funnos 3 st. enpoliga frånskiljare för den inkommande kabeln 
(5 000 volt). 

Utan order från verkmästaren tog sig JM. för a t t dammtorka ställverket, sedan han 
slagit ifrån frånskiljarna med manöverstången. Under detta arbete råkade han med en 
trasselsudd inleda kortslutning mellan två av de spänningsförande kontakterna och jord. 
Den därvid uppstående ljusbågen brände honom i ansiktet och på händerna. 

Putsning av ställverket ingår ej i M:s instruktion. Verkmästaren, som är ansvarig för 
driften, avgör om putsning är behövlig, varvid ställverket i sin helhet göres spännings
löst. Till förekommande av liknande olycksfall anordnas framför frånskiljarna en lås
bar lucka, varjämte ställverkets övre del i övrigt förses med skyddsgaller. (]X: (iS) 
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31. Vid undersökning av proppsäkringarna för en motor i en fördelningseentral an
vände N. on provlampa för 220 volt. Då han provade mellan två faser mellan vilka spän-
uingsskillnaden var 500 volt, sprängdes glödlampan och N. blev härvid bränd i ansiktet 
och på händerna. 

P å elektr iska inspektionens an-modan har bolaget numera anskaffat spänningssökare av 
betryggande utförande och förbjudit användning av provlampor. IX: 64) 

Olycksfall genom fallande föremål, ras och liknande. 

32. Vid grävning av tvenne s. k. pelargropar för grunden till en bostadsbyggnad upp
stod et t ras, så a t t groparna t rycktes ihop. I den ena gropen, som var c:a 5-5 m djup, 
befunno s i s fyra arbetare, nämligen J. längst ned vid gropens botten, H. c :a 1-5 m högre, 

A. och B. på ungefär motsvaran
de nivåskillnad från varandra . 
Utan något förebud störtade 
plötsligt spåntväg garna ihop, 
varvid lermassorna fyllde gro
pen. A. och B. lyckades båda 
komma upp ur gropen, men J . 
överhöljdes helt och II. delvis 
av den in t rängande flytleran. 
Efter e t t ansträngande rädd
ningsarbete lyckades man efter 
c:a 8 t immar få upp H., som 
dock avled efter en vecka. J . 
kunde först efter VU dygns ar
bete framgrävas, och hade han 
troligen omedelbart kvävts, då 
raset uppstod. 

P å c:a 2 meters avstånd från 
denna grop var y t ter l igare en 
pelargrop under arbete men hade 
denna utschaktats till endast 
c :a 3 meters djup. H ä r arbe
tade tvenne personer, av vilka 
den ene L. ej hann upp utan 
blev fastklämd mellan spånt-
plankorna, då även denna grop 
rasade igen samtidigt med den 
förstnämnda. L. kunde dock ef
ter någon stund befrias. 

De båda pelargroparna voro 
rektangulära, den djupare 2 X 
1-2 m och den andra 2-5 X 1-3 m 
i sektion. Markytan hade schak
ta t s ned c:a 1-5 à 2 m, så a t t 

groparna lågo intill kanten av den högre marknivån, men hela deras dagöppning låg på den 
lägre nivån. Härigenom uppstod e t t betydligt större jordtryck på de båda groparnas ena 
långsida, vilket säkerligen var i t en av orsakerna till raset. Grunden utgjordes av lera till 
på c :a 6 meters djup, där fast pinnmo fanns, från vilken grundpelarna skulle gjutas upp. 
Leran, som var ganska fast i den ursprungl iga markytan , var mycket lös i olika lager och 
utgjordes till stor del av flytlera, vilken upplösts av den rikliga nederbörden under den 
närmast föregående tiden. 

Fig. 9. 
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Schaktväggarna i groparna utgjordes av ospåntade plankor av mellan 50 och 60 mm:s 
tjocklek. Dessa spåntplankor hade nedklubbats med docka — en grov trästock av c:a 1 me
ters längd — av 4 man till fast botten. Då schaktgroparnas vägg på ena sidan var be
tydl igt högre än spåntplankornas längd, måste dessa i regel skarvas på den sida, där jord
t rycket var som störst. För uppstagning av schaktväggarna funnos i den djupa gropen 
5 hammarband, och varierade avståndet mellan dessa mellan 1-5 och 1-3 m. Hammarban
den utgjordes av spär ra r av 100 X 125 och 1 2 5 X 1 2 5 mm:s sektion och voro stagade i 
höjdled. 

P å e t t avstånd av c:a 4 m från groparna och på den sida, där jordtrycket var störst, 
befann sig e t t cementupplag på ursprungligen 700 säckar om c:a 50 kg. Härifrån hade 
emellertid bort tagits 80 säckar, varför vikten av cementen vid olyckan torde uppgåt t till 
35 ton. Raset utlöstes genom en bågformad spricka, vars innersta del började vid cement
upplaget och sträckte sig å t båda sidor mot groparna och gick ut mot den nedschaktade 
delen av marken, vilket tyder på a t t cementupplagets t ryck bidragit till raset. E t t jord
område av omkring 25 å 30 m2 hade sålunda lösgjorts från marken invid cementupplaget 
och förskjutit sig något i r ik tn ing mot groparna, se fig. 9. 

Orsaken till olycksfallet torde kunna til lskrivas de synnerligen svåra grundförhållan
dena och den alltför svaga konstruktionen av spåntväggarna. Bidragande orsak torde även 
var i t den stora snedbelastningen, som fanns på schaktväggarna, genom a t t markytan var 
nedschaktad 1-5 ä 2 m lägre på groparnas ena sida i jämförelse med den andra och a t t 
cementupplaget placerats så nära intill groparna. 

Yrkesinspektören lämnade bl. a. följande föreskrifter: 
Spåntväggarna förstärkas genom a t t sä t t a hammarbanden tä tare . Skarvade spåntplan

kor få ej användas. Markytan schaktas ned till samma höjd run t groparna pä e t t av
stånd av 2 m och cementupplaget flyttas längre bort. (X: 86) 

Olycksfall genom, explosion av sprängämnen, gaser o. d. 

33. D. borrade shut i en berghög efter takstrossning på 280 meters nivå. 
Härvid råkade han påborra ett gammalt skott (dola), sit tande i en i berghögen inklämd 

skuta, varvid skottet gick av och D. blev skadad i huvudet, så a t t hjärnskakning följde. 
D. erhöll dessutom krossår på andra kroppsdelar. 

Vid företagen undersökning kunde konstateras a t t någon ovarsamhet ej förekommit 
i detta fall. Största försiktighet måste emellertid alltid iakt tagas, då man kan misstänka 
dola, och ge socialstyrelsens anvisningar nr 3 pk t 31, 32 och 33 upplysning om, hur man 
bör gå till väga i dylika fall. (XI: 52) 

34. I en plåtslagareverkstad skulle en Fordson-traktors bränslebehållare repareras. Be
hållaren, som hade en storlek av 230 X 450 X 1 000 mm, var av jä rnplå t och delad i två 
delar, en för fotogen och en för bensin. Bensinrörets genomgång i fotogenbehållaren be
stod av nippel och förskruvning, vilken förbindning på grund av läckage måste repareras. 
Innan reparationen påbörjades, ställdes den tomma tanken med öppna kranar för luft-
ning under natten. 

Påföljande morgon igångsatte plåtslagaren P . jämte arbetskamrat reparationsarbetet. 
Medelst en lödkolv smälte P. bort det gamla tennet från den plats, där lödningen skulle 
ske, varefter han med tillhjälp av en blåslampa t änkte fortsätta bortsmältningen. Jus t 
som lampans låga kom intill tankens läcka exploderade behållaren, varvid gavlarna rycktes 
loss. P . träffades av den ena gaveln i magtrakten och erhöll dessutom brännskador i an
siktet. Arbetskamraten kastades av trycket mot e t t fönster. 

F rån yrkesinspektionens sida förordas vid liknande arbeten, a t t kärlen före arbetets 
igångsät tning väl spolas och ångas samt därefter fyllas med vatten till lagom höjd un
der svetsningsstället. (XI: 53) 
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Olycksfall vid skogsavverkning. 

35. Skogsarbetaren S., sysselsatt med timmerkörning, anträffades liggande död på bas
vägen i en e:a 300 m lång backe, som bestod av flera avsatser. Timmerlasset med fast
spänd häst stod ett stycke från den plats, där man fann den förolyckade. Olycksfallet var 
tydligen förorsakat därav, att främre bindningen på överlasset, vilket utgjordes av massa-
vedbitar, bade gått upp och at t stockarna på grund därav glidit framåt och träffat S. i 
huvudet. Av allt att döma hade S. därvid fallit framstupa och därefter släpats med ett 
stycke. En bidragande orsak till att björnbindslet gått upp torde ha varit, att vid den 
grusning av backen, som företagits för att minska farten, för mycket jord och grus påförts, 
varigenom det lass, S. körde, bromsats upp för häftigt. 

Det inträffade framhäver nödvändigheten av att körredskapen böra vara föremål för 
ofta återkommande tillsyn. Grusning av backe i basväg bör vidare utföras på sådant sätt, 
att lassen ej uppbromsas alltför häftigt. (XVII: 38) 

Olycksfall vid flottning. 

36. Flottningsarbetaren E. var jämte två kamrater sysselsatt med brötlossning ovan
för en bro över älven. Sedan detta arbete utförts, skulle båten föras till en plats nedan
för bron. Till följd av stark ström i älven fördes båten till östra delen av bron, där på 
grund av det ovanligt höga vattenståndet avståndet mellan brons underkant och vatten
ytan var för litet, för att båten skulle kunna obehindrat passera, varför densamma kant
rade, och samtliga ombordvarande kommo i vattnet. Två av dessa kunde simmande taga 
?ig i land, medan E. efter att ha följt med strömmen ett stycke drunknade. 

Vid högvatten, då i regel strömmen i flottlederna är avsevärt starkare än under nor
mala förhållanden, böra flottarna iakttaga särskild försiktighet vid båtfärder. En manö
ver, som ; vanliga fall anses fullständigt ofarlig, kan då, såsom ovan relaterade olycks
fall belyser, bliva förenad med risk. 

Vidare skulle antalet dödsfall till följd av drunkning vid flottningsarbete nedgå avsevärt, 
om flottningsarbetarna i gemen voro simkunniga. Önskvärt är därför att, såsom skogs-
och flottledsinspektören föreslagit, genom samarbete mellan flottningsföreningarna och 
flottningsarbetarna åtgärder vidtagas för ökande av simkunnigheten bland flottningsarbe
tarna. (XVIII: 7) 

Övriga olycksfall . 

37. A. i",kulle jäslera oljeröret för lastflakets tippanordning å en lastautomobil. Arbets
givaren hade uppmanat A. att, innan han vidtog justeringen, som säkerhetsanordning 
lägga en plankbit mellan lastflaket och bilens underrede. Utan att följa detta råd hade 
A. krupit in under lastflaket. Plötsligt hade flaket fallit ned, och A. hade kommit i kläm 
mellan flaket och atitomobilcns underrede. A. skadades härvid så svårt att han efter en 
kort stund avled. 

Olycksfallet utgör en allvarsam erinran om nödvändighoten av att följa givna säkerhets
föreskrifter i arbetet. (L: 26) 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling under april 1936. 

Översikt av verksamheten vid de särskilda anstalterna. 

Översikt av verksamheten för huvudgrupper av arbete. 

Utöver här redovisade tillsatta platser ha 2 843 personer under månaden 
erhållit hänvisning till reservarbete och arbetsläger. 

I samverkan mellan olika kontor och ombud tillsattes under månaden 622 
platser, varav 458 manliga och 164 kvinnliga. Av dessa interlokala förmed
lingar gällde 457 platser samverkan mellan arbetsförmedlingar inom olika län 
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Arbetslösheten inom arbetarorganisationerna 
den 31 mars 1936. 

Antalet arbetslöshetsveclcor (d. v. s. på grund av arbetslöshet fristämplade 
veckor) har under mars månad uppgivits till inalles 424 483, vilket i genom
snitt motsvarar 4-9 veckor per varje å månadens sista dag arbetslös medlem. 
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Arbetsmarknad och arbetslöshet i utlandet. 

1 Reviderade siffror. — » Ofullständiga siffror. 
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Livsmedelspriser och levnadskostnader. 

Livsmedelspriser under april månad 1936. De noteringar av minuthandels-
priser å livsmedel (ävensom å bränsle och lyse), som meddelas i efterföljande 
sammandragstabell för socialstyrelsens 49 ombudsorter, ha inhämtats och 
bearbetats på samma sätt, som tidigare varit fallet. 

TJnder april ha åtskilliga varuslag varit underkastade prisförskjutningar 
i uppåt- eller nedåtgående riktning, delvis av säsongartad natur, men dessa 
ha i stort sett motvägt varandra. 

Sammanfattning ar livsmedelsprisernas förändringar juli 1914—april 1936 och 
1981—april 1936. Till belysande av de allmänna förändringar, som med av
seende å livsmedelspriserna ägt rum i detaljhandeln till och med april 1936 
med utgångspunkt dels från tiden före världskrigets utbrott, dels från 
1931 (den genomsnittliga prisnivån i december 1930, mars, juni och septem
ber 1931), meddelas efterföljande serier av vägda indextal. 

Den allmänna prisnivån i fråga om livsmedel, bränsle och lyse har 
under april varit oförändrad. Det må noga observeras, att ovan angivna 
indextal endast avse de förändringar, som drabbat priserna å livsmedel, 
bränsle och lyse. Indextalet för de to ta la levnadskos tnaderna (sålunda 
jämväl utgifterna för hyra, kläder, skatter m. m. inberäknade), vilket be
räknas kvartalsvis, utgjorde vid den senast verkställda beräkningen, den 1 
april 1936, 158 med juli 1914 som utgångspunkt och 99 med 1931 som 
basår (se nyssnämnda kvartalsrapport, sid. 313). 

Riksbankens konsumtionsprisindex har i samarbete med socialstyrelsen fullföljts 
enligt samma metod som tidigare (se Soc. Medd. årg. 1933, sid. 709). Index-
serien med rörlig basperiod anger prisnivån under varje vecka i förhållande till pris
nivån under närmast föregående vecka, medan serien med fast basperiod hela tiden 
utgår från prisnivån i september 1931. De senaste veckorna visa följande indextal: 
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1 Preliminära siffror. 
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Levnadskostnadernas förändringar i Sverige och utlandet. 

I anslutning till den i föregående häfte av denna tidskrift meddelade redogö
relsen för levnadskostnaderna i Sverige lämnas i nedanstående tabeller en sam
manställning av motsvarande indextal från vissa främmande länder. 

Tab. 1. Levnadskostnader 1 Sverige, Norge och Danmark. Indextal för de särskilda 
huvudposterna (livsmedel — inkl. dryckesvaror och tobak — bostad, bränsle och lyse, kläder, 

skatter, övriga utgifter). 

Tab. 2. Levnadskostnader. Internationell översikt. 
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Föreningsväsen. 
Sverige. 

HECKSCHER, G. Den fria korporatismen i Sverige. 
Nordisk tidskrift 1936, nr 2. 

LANDÉN, U. V. Skråväsendet var ursprungligen 
icke förenat med skråtvång. Sv. hantverks-
tidning 1936, nr 6. 

MELIN, EMMY. Fackföreningsrörelsens uppgifter. 
Fackföreningsrörelsen 1936, nr 15. 

OLJELUND, S. Industriförbundet i teori och 
praxis. Gjutaren 1936, nr 2. 

Facklig teori. Förbundskamraten 1936, nr 1. 
Konsolidering av sjukvårdarnas organisationer. 

Tvä förbund för sjukhusanställda inom L, 0:s 
ram. Kommunalarbetaren 1936, nr 4. 

Frankrike. 

SCHWARZ, S. De franska fackföreningarnas en-
hetskongress. Fackföreningsrörelsen 1936, nr 14. 

Hälso- och sjukvård. 
Sverige. 
ATTEBFELT, A. Folktandvårdförslagets inverkan 

på tandvårdsförhållandena i rikets andra stad. 
Social-mediçinsk tidskrift 1936, nr 3. 

CLASON, S. Öppen och sluten sjukvård. Sunt 
förnuft 1936, nr 3. 

HOFSTEN, E. v. Enhetlig ledning av den social
hygieniska verksamheten inom länen. (Före
drag med diskussion.) Sveriges landstings tid
skrift 1936, nr 2. 

LUBECK, S., & BEIJBOM, G. Statens sjukvårds
kommittés betänkande angående folktandvår
den. (Föredrag med diskussion.) Sveriges 
landstings tidskrift 1936, nr 2. 

SVENSKA FATTIGVÅRDS- OCH BARNAVÅRDSFÖR
BUNDET. Statens sjukvårdskommittés be
tänkande angående folktandvården. (Yttrande.) 
Tidskrift för fattigvård 1936, nr 2. 

SVENSKA LANDSKOMMUNERNAS FÖRBUND. De 
mindre bemedlades kostnader för vård av 
sinnessjuka. (Yttrande.) Landskommunernas 
tidskrift 1936, nr 4. 

— Folktandvårdens ordnande. (Yttrande.) Lands
kommunernas tidskrift 1936, nr 4. 

Pensionsstyrelsens utlåtande över statens sjuk
vårdskommittés betänkande angående folk
tandvård. Pensionsförsäkringen 1936, nr 3. 

Amerikas förenta stater. 
EIETZ, E. Amerikanskt sjukhusväsen. Sjuk

huset 1936, nr 'A. 

Danmark. 
FRIDERICIA, H. J., & BACKER, K. H. Om Syge-

kassernes Kontingcntberegning. Socialt Tids
skrift 1936, nr 3. 

Jord- och egnahemsfrågan. 

Sverige. 

LILLIEHÖÖK, ELEONOR. Jordbrukarhemmct i be
folkningsfrågans belysning. (Föredrag.) Hus
modersförbundets medlemsblad 1936, nr 4. 

NANNESON, L. Konjunkturläget och jordbrukets 
lönsamhet. Landtmannen 1936, nr 17. 

OSVALD, INGRID. Hushållningssällskapen och 
jordbrukarhemmen. (Föredrag.) HusmoderB-
förbundets medlemsblad 1936, nr 4. 

Landsbygdens sociala problem. Lantarbetaren 
1936, nr 15. 

Finland. 

PAALANEN, E. Småstugor som en ny form av 
egnahem i Helsingfors. Finsk kommunaltid
skrift 1936, nr 2. 

Kollektivavtal och arbetskonflikter. 
Sverige. 

GRANATH, A. Förenings- och förhandlingsrätt. 
Kommunalarbetaren 1936, nr 4. 

HOLMSTRÖM, N. 1928 års arbetsfredslagstiftning 
och det nya byggnadsavtalet. Byggnadsindu
strin 1936, nr 4—5. 

K[LINGBERG], "W. Förhandlingsrätten standardi
seras. Tidskrift för Sveriges kontorister 1936, 
nr 4. 

P[ETERSSON], G[UNNAR]. Arbetsfreden och vi. 
Industritjänstemannen 1936, nr 4. 

R[YDBERO], H. Regeringens förslag till förenings-
och förhandlingsrätt. Industritjänstemannen 
1936, nr 4. 

Arbetsfredens problem. Lantarbetaren 1936, 
nr 16. 

Arbetsfredens problem. Lokomotivmännens tid
ning 1936, nr 8. 

Arbetsledaren och rationell organisation. Verk
städerna 1936, nr 4. 

Bra bok. [Anm. av] Stefan Oljelund: Arbetarna 
& företaget. Metallarbetaren 1936, nr 17. 

Diskussion [om arbetsledarskap]. Metallarbetaren 
1936, nr 16. 

Förenings- och förhandlingsrätt. Sv. lantarbets-
givareföreningarnas tidskrift 1936, nr 4. 

Kollektivavtal olämpliga i norrländskt skogs
arbete. Trävaruindustrien 1936, nr 7. 

Landsorganisationen och arbetsgivarföreningen. 
Fackföreningsrörelsen 1936, nr 13. 

De privatanställdas förhandlingsproblem. Sv. 
trafiktidning 1936, nr 16. 

Amerikas förenta stater. 

Cooperation through understanding. Conference 
board service letter 1936, nr 3. 

Danmark. 

B[RUNIU]S, A. Katastrofen i Danmark. Industria 
1936, nr 8. 

Det danska tvångsingripandet. Industria 1936, 
nr 8. 
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Frankrike. 
POISSON, E. L'application des contrats collec

tifs entre organisations coopératives et leur 
personnel. Revue des études coopératives 1 kv. 
1936. 

Norge. 

Ansvar for sabotasje. Arbeidsgiveren 1936, nr 9. 

Storbritannien. 

BRAATÖY, B. En >vild> streik i det moderne 
samfnnd. [Landsorganisasjonens] Meddelelses-
blad 1936, nr 3. 

Kooperation. 

BEATON, N. S. Grundvalarna för en sann inter
nationell syn pä kooperationens ekonomiska 
uppgifter. Kooperatören 1936, nr 5/6. 

B[RUNIU]S, A. Kooperationens plats i socialist-
samhället. Industria 1936, nr 9. 

Amerikas förenta stater. 

Cooperative purchasing by farmers in the United 
States. Monthly labor review febr. 1936. 

Levnadskostnader. 

BARREUS, V. Om mjölken som C-vitaminkälla. 
Nordisk hygienisk tidskrift 1936, nr 3/4. 

"WILLIAMS, F. M. Money disbursements of wage 
earners and clerical workers in 11 New 
Hampshire communities. [Studier för levnadg-
kostnadsindex.] Monthly labor review mars 
1936. 

Indices du coût de la vie. Indices économiques 
divers. Bulletin du ministère du travail 4 kv. 
1935. 

Internationale Preisvergleiche. Schweiz. Konsum-
Verein 1936, nr 17. 

Sverige. 

KOMMERSKOLLEGIUM. Yttrande angående förslag 
om vissa föreskrifter beträffande konsum
tionsmjölk. Kommersiella meddelanden 1936, 
nr 7/8. 

Amerikas förenta stater. 

FALKNER, R. P. Prices and consumer purchases. 
Conference board bulletin 1936, nr 4. 

Indien. 

Family budgets in the city of Bombay, India, 
1932—33. Monthly labor review febr. 1936. 

Storbritannien. 

The cost-of-living index number: revision of 
basis. The Ministry of labour gazette 1936, 
nr 4. 

Tyskland. 
JACOBS, A. Der Stand der preisgeschichtlichen 

Forschung in Deutschland. Allg. statistisches 
Archiv B. 25, s. 439. 

Die Entwicklung der Ernährungskosten in 6 
Gemeindegrössenklassen von 1928 bis zur Ge-
genwart. Wirtschaft und Statistik 1936, nr 7. 

Lärlingsväsen och yrkesrådgivning. 

Berufsberatungsmethoden in modemen Industrie-
staaten. Soziale Praxis 1936, nr 15. 

Sverige. 
LANDSTRÖM, J. Lärlingsutbildningen och kom

petensfrågan. Sv. bageritidskrift 1936, nr 3. 
Sveriges verkstadsförenings anvisningar rörande 

yrkesutbildning. Tidskrift för praktiska ung
domsskolor 1936, nr 2. 

Nykterhetsfrågan. 
Sverige. 
GAHN, H. Rusdryckskonsumtionen och nykter

hetstillståndet under år 1935. Frihet och an
svar 1936, nr 2. 

GULICH, C. E. Statens vårdanstalt för alkoho
lister i Landskrona. Tidskrift för nykterhets
nämnderna 1936, nr 3. 

SANTESSON, C. G. Maltdryckskommitténs be
tänkande. Frihet och ansvar 1936, nr 2. 

THULIN, E. En utrednings lidandeshistoria. [Ut
redning om revision av fyllerilagstiftning.] 
Tidskrift för systembolagen 1936, nr 4. 

AMAN, A. Maltdryckskommitténs förslag till 
omläggning av maltdryckslagstiftningen. Sv. 
stadsförbundets tidskrift 1936, nr 2. 

— Ny alkoholistanstalt. Tidskrift för nykter
hetsnämnderna 1936, nr 3. 

Maltdryckskommitténs betänkande inför för
troendenämnden. Tidskrift för systembolagen 
1936, nr 4. 

Rusdryckslagstiftningsreformcn fördröjes. Frihet 
och ansvar 1936, nr 2. 

Amerikas förenta stater. 
Förbudssaken i U. S. A. Frihet och ansvar 

1936, nr 2. 

Socialförsäkring. 
Sverige. 
BERGMAN, R. De smittsamma sjukdomarna som 

yrkesrisk för sjukhusens personal. Nordisk 
hygienisk tidskrift 1936, nr 3/4. 

LINNOS, K. A. Om förändringen nv lagen om 
arbetares i Finland olycksfallsförsäkring och 
därtill anslutna åtgärder. Nordisk försäkrings
tidskrift 1936, nr 2. 

PENSIONSSTYRELSEN. Frivilliga sparkassor för 
lantarbetare. (Utlåtande.) Pensionsförsäkrin
gen 1936, nr 3. 

PETRISN, A. Revision av folkpensioneringen in
för riksdagen. Social-medicinsk tidskrift 1936, 
nr 3 - 4 . 
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RUNDBERG, G. Läkares anmälan om sjukdoma
fall, som kan vara föranlett av hälsofarligt 
arbete. (Föredrag.) Nordisk hygienisk tid
skrift 1936, nr 3/4. 

STENHOLM, W. Grunderna för en utbyggnad av 
den svenska yrkessjukdomsförsäkringen. Nor
disk hygienisk tidskrift 1936, nr 3/4. 

Lagen om arbetares rätt till ersättning vid 
olycksfallsskada jubilerar. Lantarbetaren 1936, 
nr 14. 

Pensionsstyrelsens utlåtande över 1934 års barn-
pensioneringssakkunnigas betänkande. Pen
sionsförsäkringen 1936, nr 3. 

Socialstyrelsens utlåtande i anledning av de fria 
kassornas hemställan om statsbidrag. Sv. sjuk
kasse-tidning 1936, nr 4. 

Statstjanstemannons familjeponsionering. Sunt 
förnuft 1936, nr 3. 

Amerikas förenta stater. 
DAWSON, M. Cooperation of workmen's com

pensation administrations with rehabilitation 
agencies. Monthly labor review febr. 1936. 

WAGNEB, R. F. The social security bill. Ri-
vista le assicurazioni sociali. Suppl. 1936, nr 1. 

Finland. 
STADSFÖRBUNDETS STYRELSE. Ålderdoms- och 

invaliditetsförsäkringens förverkligande. (Ut
låtande.) Finsk kommunaltidskrift 1936, nr 1. 

Frankrike. 
Reorganization of French social-insurance system. 

Monthly labor review febr. 1936. 

Italien. 
BiAGi, B. L'assurance contre la tuberculose 

pour les métayers et les colons partiaires en 
Italie. Rivista le assicurazioni sociali. Suppl. 
1936, nr 1. 

Norge. 
Reformer i syketrygden. SykeforBikringsbladet 

1936, nr 3. 

Storbritannien. 
Financial operation of the widows', orphans' and 

old-age contributory pensions scheme in Great 
Britain. International labour review april 
1936. 

Tyskland. 
ENGEL, H. Bemerkungen nber Åusbildung und 

Schulung der Sozialversicherungsbeamten. 
Eeichsarbeitsblatt 1936, nr 9. 

ERORN. Die Anffassung des nationalsozialisti-
schen Reiches liber Sozialpolitik und Sozial-
versichernng. Eivista le assicurazioni sociali. 
Suppl. 1936, nr 1. 

REERMANN, F. Die Betriebskrankenkassen in der 
neuen Sozialordnung. Soziale Praxis 1936, 
nr 16. 

U t - o o h i n v a n d r i n g . 

BORCH, C. Bestrœbelser for Udvandringens Gen-
optagelse fra Europa t i l oversöiske Lande. 
Socialt Tidsskrift 1936, nr 3. 

Till socialstyrelsens bibliotek inkommen litteratur. 
AKTIEBOLAGET SVENSK JORDFÖRMEDLING. 

Styrelseberättelse för år 1935. Sthlm 1936. 

AMERIKAS FÖRENTA STATER. D e p a r t m e n t of 
l a b o r . W o m e n s ' b u r e a u . 
Bulletin. Wash. 1936. 

138. Reading list of references on household 
employment. 

AUSTRALIEN. C o m m o n w e a l t h b u r e a u of 
c e n s u s a n d s t a t i s t i c s . 
Labour report. No 25 (1934). Canberra 1936. 
Summary of Australian population and vital 

statistics 1934 and previous years. Can
berra 1936. (Australian demography. Bul
letin No 52.) 

BACKLUND, S. Nationernas förbunds uppgifter. 
Insatsen i kampen mot Mussolini och Hitler. 
Sthlm 1936. (Landsorganisationens skriftserie. 
41.) 

BASEL. A l l g e m e i n o r C o n s u m v e r e i n bei der 
B a s e l . 

Jahresbericht. 70 (1935). Basel 1936. 
BUCHT, O. Försäkringsväsendets företagsformer 

frän antiken till vara dagar. Sthlm 1936. 

DANMARK. F o r s i k r i n g s r a a d e t . 
Beretning. 1934. Khvn 1936. 

DANMARK. R e t s l a e g e r a a d e t . 
Aarsberetning for 1934. Khvn 1936. 

DOMMER og kjennelser av Arbeidsretten 1935. 
Udg. ved P. Berg. Oslo 1936. 

DRUMMOND, J. C. Biochemical studies of nutri
tional problems. Stanford, Cal. 1934. (Stanford 
university publ. Medical sciences. Vol. 3: 2.) 

ERZEUGUNG und Absatz landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse im nordostdeutschen Wirtschafts-
raum. Teil 3. Der innere Verbrauch im 
nordostdeutschen Wirtschaftsraum. Von K. 
Becker, H. Magen k Stella Seeberg. Berl. 
1935. (Berichte iiber Landwirtschaft. Zeit-
schrift fiir Agrarpolitik und Landwirtschaft. 
Hrsg. im Reichs- u. Pr. Ministerium fiir Er-
nährung u. Landwirtschaft. Neue Folge. Son-
derh. 110.) 

FINLAND. 
Finlands officiella statistik. Hfors 1936. 

32. Sociala specialundersökningar. 
14. Levnadskostnadsundersökningen är 

1928. A. Bokföringsfamiljerna i 
städer och övriga bosättningscentra. 

— C e n t r a l h a n d e l s k a m m a r e n . 
Årsberättelse. 18 (1935). Hfors 1936. 

— Oy a l k o h o l i l i i k e Ab. 
Årsberättelse. 4 (1935). Hfors 1936. 
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FORSSELL, N. Svenska postverkets historia. Bd 
1—2. Sthlm 1936. 

GABRIEL, E., k KRATZMANN, E. Die Siichtigkeit. 
Eine Seelenkunde. Berl. 1936. 

GRIFFITHS, H. E. Injury and incapacity. With 
special reference to industrial insurance. Lond 
1935. 

HAGGARD, H. W., & GREENBERG, L. A. Diet and 
physical efficiency. The influence of frequency 
of meals upon physical efficiency and indu
strial productivity. New Haven 1935. 

HANDBOOK, A, of social psychology. Ed. by C. 
Murchi8on. Worcester, Mass. 1935. 

HESSLER, A. Institutioner till industriens tjänst. 
Sthlm 1935. (Skrifter utg. av Svenska tekno-
Logföreningen. Nr 11.) 

INDUSTRIBERETNING, Dansk. Aarg. 29 (1934). 
Udg. af lndustriforeningen i Köbenhavn. Khvn 
1936. 

INFORMATIONSBYRIN MELLANFOLKLIGT SAMARBETE 
FÖR FRED. 
Skrifter. Sthlm 1935—36. 

17. De amerikanska rustningsflrmomas me
toder. Seuatskommitténs avslöjanden. 
Sammanställda av C. J. Brunskog. 

18. E t t brittiskt fredsprogram. Labour 
party's utrikespolitik med inlägg av 
H. Dalton och A. Henderson. Övers, 
fr. eng. av H. Stolpe. 

19. Om civilas passiva skydd mot luftanfall 
och gas. 

20. Samling kring Nationernas förbund. 
INGENIÖHSVETENSKAPSAKADEMIEN. 

Handlingar. Sthlm 1936. 
139. öhman, V. Die Phasen- und Reak-

tionsgleichgewichte bei der Darstellung 
von Nitroglykol. 

INTERNATIONELLA ARBETSBYRXN. 
Recueil international de jurisprudence du tra

vail. Année 10 (1934—35). Genève 1936. 
INTERNATIONELLA ARBETSKONFERENSEN. 

20th session, Geneva, 1936. 
Report. Geneva 1936. 

2. Holidays with pay. 
KEMP, T. Prostitution. An investigation of its 

causes, especially with regard to hereditary 
factors. Copenhagen 1936. 

LETTLAND. V a l s t s s t a t i s t i s k a p ä r v a J d e . — 
B n r e a u de s t a t i s t i q u e de l ' É t a t . 
Statistique de l'hygiène publique. Année 7 

(1934). Riga 1936. 
LLOYD GEORGE, D. Organizing prosperity. A 

scheme of national reconstruction. Loud. 1935. 
MACHINERY, employment and purchasing power. 

New York 1935. (National industrial confe
rence board.) 

MUNKTELL, H. Bergsmans- och bruksförlag in
till 1748 års förlagsförordning. Akad. avh.Upps. 
1934. 

— Om jävsförhållanden inom statsförvaltningen. 
Upps. 1936. (Uppsala universitets årsskrift 
1936: 2.) 

NANNESON, L. Räkenskapsresultat frän svenska 
jordbruk. 20 (1933/34). Norrtälje 1936. (Med
delande från K. lantbruksstyrelsen 1936: 1.) 

NATIONERNAS FÖRBUND. O r g a n i s a t i o n d 'hy 
giène . — H e a l t h o r g a n i s a t i o n . 
La question de l'habitation urbaine en Pologne. 

Genève 1936. (Publ. 1936: 3. 1.) 
Rapport épidémlologique annuel. Statistiques 

corrigées des maladies à déclaration obliga
toire pour l'année 1934. — Annual epide
miological report. Corrected statistics of 
notifiable diseases . . . Genève 1936. (Publ. 
1936: 3. 2.) 

NYA SYD WALES. T h e e m p l o y m e n t re
s e a r c h c o m m i t t e e . 
Reports of the operations. Sydney 1936. 

OLJELUND, S. Arbetarna och företaget. Sthlm 
1936. 

OSLO. K o m m u n e n s s t a t i s t i s k e kon to r . 
Statistisk årbok for Oslo by. Årg. 47 (1935). 

Oslo 1936. 
ROSENBORG, E. Stockholms allmänna restaurant 

aktiebolag åren 1931—35. Historik. Sthlm 
1935. 

SAND, R. Health and human progress. An essay 
in sociological medicine. Lond. 1935. 

STATISTIK, Sveriges officiella. Sthlm 1936. 
R ä t t s v ä s e n . 

Domstolarnas och de exekutiva myndighe
ternas verksamhet åren 1933 och 1934. 
Av Statistiska centralbyrån. 

S p a r b a n k e r . 
Allmän sparbanksstatistik år 1934. Av Sta

tistiska centralbyrån. 
STORBRITANNIEN. The C o m m i t t e e a p p o i n t e d 

to c o n s i d e r t h e p r e c a u t i o n s for s e c u r i n g 
t h e s a f e t y of p e r s o n s w o r k i n g in and 
a b o u t k i e r s used in p r i n t w o r k s and 
b l e a c h i n g and d y e i n g w o r k s . 
Report. Lond. 1935. 

— I n d u s t r i a l h e a l t h r e s e a r c h b o a r d . 
Report. Lond. 1936. 

73. The acquisition of skill: An analysis 
of learning curveB. By J. M. Black

burn. 
SVENSKA BOSTADSKREDITKASSAN. 

Räkenskapsåret 6 (1935). Sthlm 1936. 
SYSTEMBOLAGSFÖRENINGARNAS FÖRTROENDE

NÄMND. 
Berättelse jämte revisionsberättelse. 15 (1935). 

Norrtäljo 1936. 
UTREDNINGAR, Statens offentliga, 1936. Sthlm 

1936. 
17. Förslag till lag om ändring i vissa delar 

av sjölagen m. m. Avg. [d. 27 april 1936] 
av 1933 års sjölagstiftningskommitté. (Ju.) 

19. Betänkande med förslag till lagstiftning 
angående skyddsskogar m. m. Avg. d. 24 
febr. 1936. (Jo.) 

20. Betänkande med förslag i anledning av 
verkställd granskning av 1932 års trafik
utrednings förslag till förordning angående 
allmän automobiltrafik. Avg. av 1936 års 
traflksakkunniga d. 20 febr. 1936. (K.) _ 

21. Arbetslöshetsundersökningen den 31 juni 
1935. Utförd av Statens arbetslöshets
kommission. [Avg. d. 28 fobr. 1936.] (S.) 

WATSON, W. F. Machines and men. An auto
biography of an itinerant mechanic. Lond. 
1935. 
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WOOD, EDITH ELMER. Slums and blighted areas 
in the United States. Wash. 1935. (Federal 
emergency administration of public works. 
Housing division. Bulletin No 1.) 

WOMAN, The trained, and the economic crisis. 
Employment and unemployment among a sel
ected group of business and professional wo
men in New York city. Study conducted by 
the General service committee of the American 
woman's association. New York 1931. 

WOMEN WORKERS through the depression. A study 
of white collar employment made by the Ame

rican woman's association. "Eà.:Lorine Pruette. 
New York 1934. 

VORTRÄGB, Kieler, gehalten im Institut fiir 
Weltwirtschaft an der Universität. Jena 1936. 
43. Verrijn Stuart, Q. M. Die Industrie

politik der niederländischen Regierung. 
44. Laufenburger, H. Methoden der Kri-

senabwehr und der Konjunkturpolitik in 
Frankreich. 

ÅRSBIBLIOGRAFI över Sveriges offentliga publika
tioner. 1935. Utg. av Riksdagsbiblioteket. 
TJpps. 1936. 

Författningar rörande sociala frågor. 
I Svensk författningssamling ha under tiden 11 april—10 maj 1936 bl. a. 

publicerats : 
Nr Daterad 
100. K. kung. ang. förböjning av beviljade arbetarsmåbrukslån 17 april 
104. K. kung. ang. provisoriskt dyrortstillägg åt vissa befattningshavare i statens 

tjänst 20 mars 
111. K. kung. ang. understöd aY statsmedel till utbildningskurser för manliga ladu

gårdsskötare 24 april 
122. K. kung. om återbetalning av stödlån till egnahemslåntagare genom förbättrings

arbete 24 > 
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Arbetsmarknaden under maj månad 1936. 
För den svenska arbetsmarknaden medförde maj månad en fortsatt förbätt

ring av läget, delvis på grund av den ökning av anställningsmöjligheterna, 
som alltid inträder med vår- och sommarsäsongens inbrott. Antalet arbets
sökande personer vid den offentliga arbetsförmedlingen i riket minskades så
lunda under månaden med över 15 000, samtidigt som siffran för tillsatta plat
ser steg med över 1 200, och antalet ansökningar per 100 lediga platser sjönk 
från 249 i april till 214 i maj. Motsvarande siffror för år 1935 voro 321 och 
303. Denna förbättring, som sträckte sig över samtliga huvudgrupper, kan 
emellertid icke enbart få skrivas på säsongvariationernas konto utan är även 
ett utslag för gynnsammare konjunkturförhållanden på arbetsmarknaden i all
mänhet. Antalet vid statliga reservarbeten sysselsatta arbetslösa har ökats 
något sedan föregående månad till följd av att kontantunderstödsverksamheten 
mer och mer satts på avskrivning, men totalsiffran för hos arbetslöshetskom
missionen anmälda hjälpsökande arbetslösa har gått ned med 25 °/° sedan må
nadens början och utgjorde vid utgången av maj cirka 35 000 mot 61 177 före
gående år. Den av fackföreningarna rapporterade arbetslösheten utgjorde vid 
månadsskiftet april/maj 13'7 % mot 16'5 % en månad tidigare och 16'0 % vid 
motsvarande tidpunkt i fjol. 

Jordbruket hade under april sökt tillgodose sitt huvudsakliga behov av ar
betskraft för sommarhalvåret, varför majsiffrorna för såväl ansökningar som 
lediga platser voro lägre än föregående månads. Det oaktat var efterfrågan 
på personal av olika slag synnerligen livlig, särskilt i fråga om kreatursskö
tare och yngre drängar, likasom ock då det gällde kvinnlig ladugårdspersonal 
och landsjungfrur över huvud. Till belysande av den rådande knappheten på 
arbetskraft kan nämnas, att på 100 lediga platser kommo i genomsnitt för 
män och kvinnor endast 60 ansökningar. Med goda resultat har man fortsatt 
den tidigare påbörjade överflyttningen av jordbruksarbetare från de norra 
delarna av landet till vissa trakter i mellersta och södra Sverige. För socker
betsodlingen tedde sig situationen vid månadens början ganska mörk med hän
syn till svårigheterna att erhålla arbetare i erforderligt antal, men genom 
organiserat samarbete mellan arbetsförmedlingarna i de olika länen torde be
hovet numera i stort sett vara tillgodosett. 

De industriella yrkena uppvisade nästan genomgående förbättring. Speci
ellt inom metall- och maskinindustrien noterades en ökad tillgång på arbets
tillfällen för kunniga specialarbetare samt verkstadsynglingar. Inom trävaru
industrien efterfrågades särskilt arbetskraft till sågverken. Inom byggnads
industrien rådde livlig efterfrågan på yrkesmän, framför allt träarbeta.re och 
murare, å vilka senare stundom brist förelåg vid en del kontor. En viss för
bättring av arbetstillgången kunde jämväl konstateras för jord- och schakt-
ningsarbetare samt hantlangare, ehuru överskottet å sådan arbetskraft alltjämt 
var stort. För skoarbetare har arbetstillgången försämrats under månaden. 

För sjöfolket var arbetsmarknaden mycket god för däcks- och maskinman-

27—355172. Soc. Mtdå. 1930. 
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skap samt intendenturpersonal men fortfarande tryckt för däcksbefäl. Brist 
å yngre maskinbefäl samt kvinnlig intendenturpersonal rapporterades från 
vissa anstalter. Sjömanshusen redovisade sammanlagt 5 313 påmönstringar 
och 3 705 avmönstringar. Motsvarande majsiffror 1935 voro 5 092 och 3 497. 

Inom handel och samfärdsel konstaterades för samtliga grupper förbättrade 
relationstal. Beträffande affärsverksamheten hade platstillgången rätt vä
sentligt stegrats och omfattade såväl expediter som lagerarbetare och förråds
biträden. Restauranger och pensionat hade inför sommarsäsongen ökat behov 
av personal, och stor brist rådde å köksor och diskerskor. 

På det husliga området var tillgången på platser större än vanligt, särskilt 
för kunniga ensamjungfrur, villiga att medfölja till landet under sommaren. 
Likaså rönte barnsköterskor livlig efterfrågan, men platserna voro svårtill-
satta, då det ofta gällde att deltaga även i annat arbete inom hemmet. 

På ungdomsförmedlingen märktes en ökad tillströmning av arbetssökande 
mot slutet av månaden, men tillgången på minderårig arbetskraft kunde fler
städes ännu icke på långt när sägas motsvara efterfrågan. 

Antalet ansökningar om arbete på 100 lediga platser vid de offentliga ar
betsförmedlingsanstalterna under maj 1936 samt under föregående månader 
och år framgår av följande sammanställning. 

Växlingarna på arbetsmarknaden under de senaste åren framgå även av 
efterföljande tablå, avseende antalet arbetslösa inom fackföreningarna i pro
cent av hela det redovisade medlemsantalet: 



435 

Lönenivån i Sverige år 1935 och arbetslönernas fluktua
tioner sedan år 1913. 

Sedan numera bearbetningen av det till socialstyrelsens årliga lönestatistik 
införskaffade primärmaterialet för år 1935 delvis slutförts, har det på grund 
av undersökningens aktuella intresse ansetts lämpligt att omedelbart framlägga 
vissa huvuddata, avseende genomsnittliga uppgifter om under året utbetalade 
löner till förvaltningspersonal och arbetare inom industri och hantverk, handel 
och samfärdsel, allmän tjänst m. m. De meddelade siffrorna äro preliminära 
och kunna alltså komma att avvika något från de definitiva siffror, som 
sedermera skola framläggas i Lönestatistisk årsbok för 1935. 

Priratanställdas löneförhållanden. En översikt av den i enskild tjänst anställ ' 
da förvaltningspersonalens löneförhållanden lämnas i tab. 1, som redovisar dels 
antalet av årets lönestatistik berörda personer, fördelade på män och kvinnor, 
dels den genomsnittliga årsavlöningens storlek för vart och ett av åren 1913, 
1920, 1921, 1929 samt 1933—1935. De i tabellen meddelade beräkningarna av 
medellönerna för män och kvinnor tillsammantagna ha uträknats under anta
gande av att personalens sammansättning efter kön varit oförändrad under 
hela den undersökta perioden 1913—1935. 

Av tabellen framgår, att antalet privatanställda (andra än kroppsarbetare) 
vid de 6 712 företag, som redovisat dylik personal, utgjorde tillsammans 
108 732, varav 68"0 % voro män och 32.0 % kvinnor. Den genomsnittliga årsin
komsten under år 1935 (under förutsättning av oförändrad proportion mellan 
män och kvinnor) utgjorde 3 402 kr. för personalen i dess helhet. För män
nen enbart var motsvarande siffra 3 994 kr. och för kvinnorna 2 143 kr. I 
jämförelse med år 1934 visar sig medelförtjänsten för hela personalgruppen 
vara praktiskt taget oförändrad, medan från år 1913 skett en ökning med 
75 %. Tabellen ger vidare vid handen, att den relativa lönestegringen under 
perioden i fråga varit väsentligt större för kvinnor (96 #) än för män (70 %). 

En jämförelse med 1921 års löner, som för privatanställda i regel ange 
det hittillsvarande toppläget, visar, att medelinkomsten per år och anställd 
sedan dess sjunkit med i genomsnitt 26 % för den manliga och 27 % för den 
kvinnliga personalen. Denna lönereduktion var störst under åren 1922 och 
1923, men en viss om också åtskilligt svagare tendens till sänkning i lönerna 
har varit märkbar även under de följande åren. 

Arbetarnas löneförhållanden. Undersökningen omfattar 7 348 företag, från 
vilka redovisats 393 864 arbetare, varav 77-5 % män, 14-9 % kvinnor och 6-6 % 
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Tab. 1. Lönenivåns förändringar för privatanställda åren 1913—1935. 

Tab. 2. Lönenivåns förändringar för arbetare inom industri och hantverk m. m. 
åren 1913—1935. 

minderåriga samt 1-0 % utan närmare specifikation. I efterföljande tab. 2 
meddelas genomsnittssiffror för löneinkomsterna inom dessa grupper per ar
betstimme, dag och år under redogörelseåret 1935 samt under år 1934. För 
arbetarpersonalen i dess helhet ha därvid liksom beträffande de privat-
anställda de beräknade medeltalen uträknats under antagande av oförändrad 
sammansättning med avseende på kön. För belysande av löneutvecklingen ha 
i tabellen de procentuella förändringarna i tim-, dags- och årsförtjänsterna 
uträknats för olika tidsperioder. 

Den genomsnittliga t i m f ö r t j ä n s t e n (inkl. övertidsersättning, natura
förmåner o. d.) har för år 1935 beräknats till 1.12 kr. för samtliga i under
sökningen representerade företag. För vuxna manliga arbetare har motsva
rande timlön (1'24 kr.) legat över, för kvinnor (074 kr.) och för minderåriga 
(0"48 kr.) avsevärt under den genomsnittliga löneinkomsten för samtliga ar
betare. De i tabellen meddelade procenttalen ge vid handen, att timförtjän-
sterna sedan föregående år undergått en mindre höjning. I jämförelse med 
basåret 1913 visar medellönen för hela personalgruppen en stegring av 180 %. 
Liksom för privatanställda kan även för arbetarna en tendens till utjämning 
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i lönenivån för män och för kvinnor konstateras. Från 1913 till 1935 ha 
sålunda timlönerna för kvinnliga arbetare stigit med i medeltal 208 %, medan 
männens inkomst per timme räknat under motsvarande tid ökats med 176 %. 
Begränsar man undersökningen till den egentliga industrien, sådan denna redo
visas i kommerskollegii årliga industristatistik, och alltså utesluter arbetare 
i allmän tjänst, inom samfärdsel, byggnadsverksamhet etc., framträder denna 
tendens än starkare, i det att stegringssiffran för timförtjänsten för vuxna 
män blir ej oväsentligt lägre eller 160 %, medan siffran för vuxna kvinnor 
blir nästan oförändrad (204). 

Sedan år 1920, då den genomsnittliga timförtjänsten låg som högst, har den
samma nominellt minskats med i genomsnitt 25 %. Största delen av denna 
sänkning i lönenivån ägde rum år 1922, medan tillbakagången det därpå föl
jande året inskränkte sig till några få procent. Omkring år 1924 avstannade 
nedgången och förbyttes i en mindre stegring, som fortsatte fram till år 1930. 
De därpå följande tre åren undergick den genomsnittliga timförtjänsten en 
mindre sänkning, vilken emellertid under 1934 helt avstannade för att under 
redogörelseåret övergå i en mindre höjning. 

I tab. 2 föreligga även beräkningar om den genomsnittliga d a g s f ö r-
t j ä n s t e n . Under redogörelseåret uppgick denna till 9'10 kr. för samtliga 
redovisade arbetare samt till 10'23 kr. för män, 5'83 kr. för kvinnor och 3"73 
kr. för minderåriga. Medeltalen ge vid handen, att daglönerna sedan före
gående år undergått en höjning, som i genomsnitt beräknas ha uppgått till 
41 %. I förhållande till år 1913 ha daglönerna stigit i genomsnitt för samtliga 
arbetare (oavsett kön) med 137 % samt för män med likaledes 137 % och för 
kvinnor med 149 % eller väsentligt mindre än i fråga om motsvarande timlöner. 
Orsaken till dessa skiljaktigheter i löneutvecklingen mellan arbetsförtjänsten 
per dag och per timme är i huvudsak att söka i minskat antal arbetstimmar 
per dag utan motsvarande reduktion av dagsförtjänsten. Särskilt gäller detta 
i fråga om införandet av åttatimmarsdagen från och med år 1920. 

Av tab. 2 framgår vidare, att den genomsnittliga å r s f ö r t j ä n s t e n 1 

(inkl. övertidsersättning, naturaförmåner o. d.) år 1935 beräknats till 2 470 
kr. i genomsnitt för samtliga redovisade arbetare (2 773 kr. för män, 1 675 
kr. för kvinnor och 1051 kr. för minderåriga). Den allmänna siffran inne
bär en stegring från föregående år med 2-5 %. vilket tyder på, att antalet 
arbetsdagar per år något minskats under redogörelseåret, enär, som förut an
förts, den genomsnittliga dagsförtjänsten tillvuxit mera ( 4 l %) under motsva
rande tid. Från år 1913 räknat har den genomsnittliga årslönen stigit med 
127 % eller något mindre än motsvarande ökning i daglönen (137 %), vilket 
skulle innebära, att medelantalet arbetsdagar per år något minskats under 
perioden i fråga. 

Beträffande den i tab. 2 redovisade löneutvecklingen bör emellertid beak
tas, dels att siffrorna på grund av beräkningssättet närmast återspegla för
hållandena vid respektive års mitt och dels att den genomsnittliga lönenivån 

1 Härvid bortses frän s. k. säsongföretag, för vilka användbara uppgifter om arbetarnas års-
förtjänster ej föreligga. 
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Tab. 3. Arbetslönernas och levnadskostnadernas förändringar åren 1913—1935. 
(Indextal 1913 = 100) 

påverkas även av andra växlingar i materialets sammansättning under olika 
år än de, till vilka i det föregående hänsyn kunnat tagas. 

Nu utförda beräkningar hänföra sig uteslutande till penninglönerna och 
avse således endast de nominella förändringar i arbetslönerna, som inträffat un
der redogörelseperioden. En beräkning av i vad mån dessa fluktuationer i pen
ninglönerna äro reella och således innebära förfogande över en större eller 
mindre kvantitet varor och tjänster, möjliggöres i viss mån genom en sam
manställning av nyssnämnda löner med socialstyrelsens indexsiffror för lev
nadskostnadernas stegring. E t t med lönesiffrorna jämförbart medelindex för 
år 1935 synes kunna erhållas genom att taga genomsnittet av de publicerade 
indextalen för den 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober och 31 december 1935 
(1 januari 1936). 

I nedanstående tab. 3 och diagrammet å nästa sida meddelas indextal fr. o. m. 
1913 t. o. m. 1935 dels för levnadskostnaderna, dels för penninglönen (standard
beräkning med hänsyn till oförändrad proportion av manliga, kvinnliga och min
deråriga arbetare) jämte motsvarande reallön, i båda fallen uträknad såväl per 
timme som per dag och per år. 

Reallönen under redogörelseåret 1935 har beräknats ligga i fråga om års-
förtjänsten 45, timförtjänsten 79 och dagsförtjänsten 52 % över 1913 års 
nivå. Begränsar man, som förut skett i fråga om penninglönerna,1 undersök
ningen till att avse endast den egentliga industrien, finner man, att motsvaran-

1 Jfr tab. 2 (sid. 4361. 
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Löneutvecklingen för industriarbetare m. fl. under åren 1913—1935. 

de stegringssiffror bli lägre eller för årslönen 41, för timlönen 69 och daglönen 
46 °A sedan förkrigstiden. 

Betonas må emellertid, att därest man önskar erhålla en mera verklighets
trogen bild av industriarbetarnas försörjningsmöjligheter under nuvarande för
hållanden, bör hänsyn givetvis tagas icke endast till den allmänna löneutveck
lingen, utan även till sysselsättningsgraden inom näringslivet. Det torde vi
dare böra framhållas, att nu anförda genomsnittslöner, vilka närmast åter
spegla löneförhållandena för arbetare med normal sysselsättning, icke kunna 
göra anspråk på annat än att giva en bild av de u n g e f ä r l i g a föränd
ringarna i lönerna. Därtill kommer, att beträffande särskilda orter och indu
strier speciella förhållanden kunna åstadkomma betydande avvikelser från de 
allmänna genomsnittstalen. För närmare upplysningar härom hänvisas till den 
slutliga redogörelsen för 1935 års lönestatistiska undersökning, vilken under 
senare delen av innevarande år kommer att publiceras i Lönestatistisk årsbok. 
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Industrien i Sverige år 1934. 
(Enligt kommerskollegii berättelse.) 

Tab. 1. Industriella anläggningar i Sverige år 1934. 

De uppgifter rörande Sveriges industri under år 1934, som framläggas i före
varande berättelse, utvisa för industrien såsom helhet betraktad en viss ök
ning av produktionsresultatet. Belysande för totalutvecklingen är en be
räkning, enligt vilken indextalet för industriens produktionsvolym, då 1913 
års motsvarande produktion sättes lika med 100, för år 1934 utgör 175 mot 
145 för år 1933, alltså en ökning med 20.7 procent. Utvecklingstendensen är 
emellertid icke enhetlig för samtliga produktionsgrenar. 

Antalet redovisade arbetsställen uppgick för år 1934 till 15 952 och antalet 
av den vid dem sysselsatta personalen till 495 600, därav 57 233 tillhörande 
förvaltnings- och 438 367 arbetarpersonalen. Den använda primära drivkraf
ten har uppgivits till 2 813 407 effektiva hästkrafter; härav nyttjades 336 808 
för omedelbar maskindrift och 2 476 599 för drivande av elektricitetsgenera
torer. Med inräkning av elektriska motorer uppgick den direkt använda driv
kraften till 2 230 382 hästkrafter. 
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Tab. 2. Industrien inom olika landsdelar och orter. 

Antalet arbetsställen har under året ökats med 12'5 procent och arbetar
antalet med 11'5 procent. Förvaltningspersonalen och den för omedelbar fa
briksdrift avsedda drivkraften har även ökats, den förra med 7"2 och den se
nare med 5"2 procent. Antalet av aibetarpersonalen utgjorda arbetstimmar har 
beräknats till c:a 807 miljoner, vilket i förhållande till år 1933 innebär en 
ökning med 17'1 procent. 

Industriens fördelning gruppvis och de olika gruppernas relativa betydelse 
belyses av tab. 1. Vad de vid fabrikerna anställda arbetarna beträffar, äro 
närmaTe uppgifter om dessas fördelning på olika industrigrenar att finna i 
efterföljande specialredogörelse rörande kvinnors och minderårigas använ
dande inom industrien. Under rubriken förvaltningspersonal ha sammanförts 
fem personalgrupper med efterföljande antal anställda: 
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Industriens fördelning ortsvis åskådliggöres av förestående tab. 2. De 
viktigare städerna äro, som synes, i tabellen upptagna i ordningsföljd efter 
antalet redovisade industriarbetare. I förhållande till folkmängden utvisar 
Huskvarna det största antalet industriarbetare (265 per 1 000 inv.), närmast 
följd av Borås (247), Sundbyberg (242), Avesta (230) och Eskilstuna (219). 

Kvinnors och minderårigas användande inom industrien 
i Sverige år 1934. 

Enligt kommerskollegii industriberättelse, varav i det föregående ett referat 
lämnats, sysselsattes inom den svenska industrien år 1934 tillhopa 438 367 
arbetare, mot 393 181 år 1933 och 400 943 år 1932. I vad mån kvinnor och 
minderåriga ingå i dessa siffror framgår av följande tablå: 

Såsom av tablån framgår, har under 1934 för samtliga grupper antalet ab
solut sett ökats, under det att relativt taget någon minskning föreligger för 
vuxna kvinnor. 

Av tabellen å nästa sida framgår, i vad mån olika län förete skiljaktigheter 
med avseende å förekomsten av kvinnor och minderåriga inom industrien. 
Deras sammanlagda antal var relativt taget störst i Älvsborgs län med 43"0 %, 
varefter följa Malmöhus län med 37"3, Göteborgs och Bohus län med 37.1, Stock
holms stad med 35-8, Hallands län med 33-4 och Östergötlands län med 32-8. 
Sist kommer Norrbottens län med 5'3 %. 
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Inom industrien sysselsatta kvinnor och minderåriga i olika län år 1934. 

Kvinnor och minderåriga utgöra tillsammans mer än hälften av de egentliga 
fabriksarbetarna inom textil- och beklädnadsindustrien (74'1 %) samt dessutom 
inom följande till andra industrigrupper hörande yrkesgrenar: 

Beträffande kvinnors och minderårigas användande i arbete inom olika in
dustrigrenar meddelas detaljerade uppgifter i efterföljande tabell. 
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Kvinnors och minderårigas användande inom olika industrigrenar år 1934. 
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Kooperativa förbundets verksamhet år 1935. 
Till kooperativa förbundets trettiosjunde kongress, som hölls den 22 och 23 

maj 1936, ha förvaltningsrådet och styrelsen framlagt stadgeenliga berättelser 
över 1935 års verksamhet. 

Föreningsantalet har under redogörelseåret till följd av den fortgående kon
centrationen av den lokala kooperativa verksamheten minskat med 10, i det att 
16 föreningar avförts på grund av sammanslagningar med andra föreningar och 
6 nyanslutits till förbundet. Hela antalet distributions- och produktionsför
eningar utgjorde sålunda vid årets slut 738, av vilka 105 tillhörde svenska 
hushållsföreningen och distriktshushållsföreningarna. Medlemsantalet i samt
liga dessa föreningar ökades under år 1935 med 17 546 och uppgick vid årets 
slut till 568 161. De äldre föreningar, som kvarstodo vid årets slut, ökade sitt 
medlemsantal med 17 393; i de under året nyanslutna föreningarna uppgick 
medlemsantalet till 153. — Till förbundet voro dessutom anslutna tvenne för
säkringsföreningar, nämligen livförsäkringsanstalten Folket och försäkrings
anstalten Samarbete, vilken sistnämnda drev brand-, olycksfalls-, automobil-, 
garanti-, inbrotts- och glasförsäkringsrörelse. Medlemsantalet i de bägge för
säkringsföreningarna uppgick vid årets slut till 503 466 (mot 481 793 år 1934). 
Personalen hos kooperativa förbundet och dess dotterföretag uppgick vid årets 
slut till 4 140 personer (mot 4 035 ett år t idigare). 

Förbundets affärsverksamhet har under året utvecklats gynnsamt. 
Av efterföljande sammanställning över varuavdelningarnas omsättning samt 

dennas ökning under varje år från och med år 1928 framgår nämligen, att mot 
en omsättning av 1651 milj. kr. år 1934 stod en sammanlagd varuförsäljning 
år 1935 av 177-7 milj. kr., vilket är den högsta förbundet hittills uppnått. 
Till omsättningsökningen, 12'6 milj. kr., ha huvudsakligen viktualie-, fabriks
vara- och kolonialvaruavdelningarna bidragit. 

Omsättning 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
Miljoner kr 135-3 141-8 143-6 148-0 149-5 152-5 165-1 1777 
„ . f milj. kr. . 156 6-0 2-3 4-4 1-5 30 12-6 12-6 

m n S \ s . . . . 130 4-4 1-6 3-1 1-0 2-0 8-3 7-6 

Antalet försäljningskontor utgjorde 12. Stockholmskontoret uppvisade allt
jämt den högsta omsättningen, 38-5 milj. kr., varefter följde Göteborgs försälj
ningskontor med 24'2 milj. kr. i omsättning. 

Vid bedömandet av försäljningsintensiteten vid de särskilda kontoren bör 
man givetvis även taga hänsyn till de inom de olika distrikten belägna förenin
garnas köpkraft och omsättning. Efterföljande sammanställning visar sålunda 
förbundets försäljning i de särskilda distrikten i förhållande till därvarande 
föreningars sammanlagda omsättningssumma under åren 1928—1935. 

Av tabellen framgår, att förbundets försäljning i förhållande till förenin
garnas omsättning ökats under året från 41-8 till 42-l %. Föreningarna inom 



447 KOOPERATIVA FÖRBUNDETS VERKSAMHET ÅR 1935 

Östersunds-, umeå- och luleåkontorens verksamhetsområden kommo främst, me
dan de sista platserna intogos av Stockholm och Malmö. Vid bedömandet av 
tabellens siffror bör hänsyn tagas därtill, a t t i föreningarnas omsättning ingå 
en hel del varor, som förbundet icke försäljer, såsom kött, fläsk, mjölk m. m. 

Förbundets industriella verksamhet omfattade, förutom en mindre betydande 
kemisk-teknisk fabrik i Malmö, en margarinfabrik i Norrköping, kvarnen Tre 
Kronor vid Stockholm, kvarnen Tre Lejon vid Göteborg, en skofabrik i Örebro, 
en gummifabrik i Gislaved, en gummifabrik i "Viskafors, en oljefabrik i Karls
hamn samt en konstsilkefabrik i Norrköping. Dessutom hade förbundet egna 
spisbrödsbagerier och mejerier samt ett varuhus i Stockholm. Tillsammans 
med de övriga nordiska ländernas kooperativa centralorganisationer bedrev 
iörbundet också glödlampstillverkning vid fabrik i Stockholm. 

Förbundets arkitektkontor har under redogörelseåret för anslutna förenin
gars räkning i c:a 600 fall uppgjort ritningar och förslag till ny-, om- och till
byggnader m. m. 

Förbundets inlåningsrörelse har under det gångna verksamhetsåret omfattat 
sparkasse- och kapitalräkning. E t t sammandrag av samtliga räkningar giver 
vid handen, att mot en den 1 januari 1935 innestående behållning av 72-8 milj. 
kr. stod den 31 december samma år 76-3 milj. kr., vadan de under året insatta 
medlen (27'9 milj. kr.) och den under året gottskrivna räntan (2-0 milj. kr.) 
överstigit uttagningarna med 3-5 milj. kr. 

Vad särskilt sparkasserörelsen beträffar, ökades antalet sparkasseavdelnin
gar från 845 till 859, antalet motböcker från 125 952 till 131 291 och summan 
av innestående belopp från 56'5 till 60"8 milj. kr. Medelbehållningen per mot
bok ökades från 449 till 463 kr. Behållningen å kapitalräkningen uppgick vid 
årets slut till 15'5 milj. kr. 
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Sammandrag av kooperativa förbundets balansräkning för åren 1934 och 1935. 

Till förbundets revisionsavdelning, som har till uppgift att följa och kontrol
lera de anslutna föreningarnas ekonomiska ställning, voro vid årets slut samt
liga föreningar anslutna utom 7. Numera är anslutningen till revisionsavdel
ningen obligatorisk för alla till förbundet nyanslutna föreningar ävensom för 
alla, vilka önska öppna avdelning av förbundets sparkassa. 

Genom förbundets platsförmedling lämnas numera nästan undantagslöst för
slag till besättande av de ledigblivna föreståndarplatserna inom de anslutna 
föreningarna. 

Från förbundets bokförlag utgåvos under året ett stort antal böcker och bro
schyrer i kooperativa och ekonomiska ämnen samt från tidningsavdelningen 
veckotidningen Konsumentbladet och tidskriften Kooperatören. 

Förbundets studieavdelning, som var inrymd i den av förbundet inköpta 
villaegendomen Vår gård i Saltsjöbaden, anordnade ett 40-tal kurser för sty
relseledamöter, förenings- och butiksföreståndare, varukontrollanter och biträ
den. I dessa kurser av minst en veckas längd deltogo sammanlagt 1 102 perso
ner. Personalutbildning ute i föreningarna har ävenledes ägt rum med hjälp 
av resande lärare. Dessutom meddelades undervisning per korrespondens, i 
vilken nära 19 000 personer deltogo. 

Förbundets tillgångar och skulder balanserade vid 1935 års slut på 140"2 
milj. kr. mot 137'4 milj. kr. ett år tidigare, såsom framgår av efterföljande sam
mandrag över förbundets utgående balansräkning för de nämnda åren. 

Av överskottet utgick liksom föregående år 5 % ränta å insatserna och 1 % 
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Sammanställning av kooperativa förbundets och dotterföretagens balansräkningar 
för åren 1934 och 1935. 

återbäring å av medlemmarna gjorda inköp. Till reservfonden avsattes 
74 982 kr. 

I vidstående redogörelse för kooperativa förbundets tillgångar och skulder 
har hänsyn icke tagits till förbundets dotterföretag. För att erhålla en över
blick över hela den centrala kooperativa verksamheten redovisas här nedan 
sammandrag av såväl förbundets som dotterbolagens balansräkningar för åren 
1934 och 1935. I detta sammandrag ha de olika företagens innehav av var
andras aktier och andelar samt ömsesidiga fordringar frånräknats. 

Såsom framgår av ovanstående sammandragsbalans balanserade förbundets 
och dess dotterföretags tillgångar och skulder vid slutet av år 1935 på 182-4 
milj. kr. (1934: 1710 milj. kr.). Det totala överskottet av såväl K. F:s som dot
terföretagens verksamhet uppgick år 1935 till 6-7 milj. kr. (1934: 62 milj. kr.). 

Förbundets kongress hade förutom de regelbundet återkommande frågorna 
om granskning av förvaltningsrådets, styrelsens och revisorernas berättelser, 
ansvarsfrihets beviljande och överskottets fördelning att behandla av förbunds
ledningen framlagda förslag om »nordisk silkecellulosa», om kooperationen 
och folkförsörjningen samt om förbindelserna med jordbrukskooperationen. 

28—355172. Soc. Medi. 1936. 
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Undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen 
till de intellektuella yrkena. 

Socialstyrelsens utlåtande. 

Genom remiss den 15 november 1935 anbefallde Kungl. Maj:t socialstyrelsen 
avgiva utlåtande över av sakkunniga inom ecklesiastikdepartementet framlagt 
betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till 
de intellektuella yrkena. Med anledning härav anförde socialstyrelsen föl
jande. 

De intellektuella yrkenas arbetsmarknad. Betänkandet inledes med en allmänt 
hållen översikt över tillströmningen till de intellektuella yrkena och därmed sam
manhängande problem. De sakkunniga konstatera, att den allmänna ungdomsar
betslösheten varit en betydande orsaksfaktor beträffande tillströmningen till gym
nasier och högre läroanstalter. Detta förhållande är för handen inom ett flertal 
länder, och även om vårt land kan sägas vara lyckligare lottat, förefinnas dock 
även här ansatser till en överbelastning på de intellektuella utbildningsbanorna. 

Det torde vara anledning att vid behandling av här föreliggande problem un
derstryka, att den konstaterade starka tillströmningen till de intellektuella yrkena 
på sitt sätt är en exponent på den arbetslöshet, som speciellt under den senaste kri
sen förelegat inom samhället i dess helhet. Arbetslösheten bland de intellektuella 
kan därför, enligt socialstyrelsens uppfattning, icke sägas vara en isolerad före
teelse utan bör ses i samband med de förhållanden, som överhuvud taget varit 
rådande inom näringsliv och arbetsmarknad. Å andra sidan kan man icke komma 
ifrån, att arbetslösheten bland de intellektuella liksom arbetslösheten i övrigt inom 
ungdomsåldrarna och den yngre medelåldern blivit starkare accentuerad av den 
förhandenvarande åldersfördelningen inom befolkningen. I den mån arbetslöshet 
förelegat bland olika slag av yrkesutbildad arbetskraft inom medelåldern, ha gi
vetvis möjligheterna för personer inom de yngre åldrarna att vinna anställning 
och utkomst varit starkt beskurna. Den förhandenvarande allmänna arbetslös
heten har sålunda i viss utsträckning fördröjt möjligheterna för den nytillträdan-
de arbetskraften att vinna placering. Denna nödtvungna arbetslöshetstid har av 
ungdomen i icke ringa mån begagnats för förvärvande av utbildning och avläg
gande av examina av olika slag. I och för sig behöver den inhämtade utbild
ningen icke innebära någon bortkastad tid eller några onödiga ekonomiska upp
offringar för individen, föräldrarna eller samhället, därest man kan räkna med, att 
vederbörande är i tillfälle att för framtiden utnyttja och omsätta inhämtade lär
domar. Det måste nämligen ur allmän synpunkt alltid vara att anse som en vinst, 
om det uppväxande släktet, som skall söka sin utkomst inom skilda yrkesområden, 
genom skolor, folkbildningsverksamhet o. s. v. förskaffat sig kunskaper och kän
nedom om olika sidor av samhällslivet och dess olikartade förhållanden. 

Problemet ställer sig givetvis svårare, därest — i samband med en allmän ung
domsarbetslöshet — vissa utbildningsvägar äro mer eller mindre spärrade och den 
studerande ungdomen sålunda kan bli ensidigt hänvisad att söka sig utbildning 
och utkomst inom ett begränsat antal utbildningsbanor. Den allmänna arbetslös
heten skärper i ett dylikt läge konkurrensen och kan framtvinga förlängd studie
tid samt en ur individens och samhällets synpunkt icke önskvärd ensidig speciali-
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sering av utbildningen. Genom förekomsten av s. k. spärr vid vissa lärdomsan
stalter kan följden bli en oproportionerligt stor tillströmning av lärjungar och ut
examinerade på kanske några få utbildningsbanor, varigenom individen berövas 
möjlighet a t t med hänsyn till sina anlag och förutsättningar frit t välja den ut-
bildningsväg, där han anser sig ha de största förutsättningarna att inhämta kun
skaper och vinna utkomst. Denna sistnämnda företeelse, en stark överbelastning 
inom en del av de intellektuella utbildningsbanorna, synes framför allt förläna 
problemet om den nu föreliggande intellektuella arbetslösheten en allvarligare ka
raktär. Vid sitt studium av förhållandena inom olika intellektuella yrken konsta
tera de sakkunniga, a t t begränsningen av tilloppet till vissa utbildningsbanor kom
mit at t drabba just de yrkesbanor, som synas ha de största möjligheterna at t ab
sorbera et t växande antal nyutbildade och inom vilka dessa utbildade synas kunna 
göra samhället den största nyt tan. De banor, som äro begränsade genom s. k. spär
rar, angivas av de sakkunniga bland annat vara ingenjörs-, läkare-, tandläkare-, 
apotekare- och handelshögskolebanorna. På grund av dessa spärrar ha de utbildnings
sökande i stor utsträckning kommit at t rekrytera de juridiska, filosofiska och teo
logiska fakulteterna. 

Vid bedömandet av möjligheterna at t nedbringa det föreliggande överskottet av 
intellektuellt utbildade får man givetvis räkna med, a t t dessa utbildade nu lika 
l i tet som tidigare kunna med säkerhet påräkna at t vinna en sådan anställning, där 
de direkt kunna omsätta de förvärvade kunskaperna. E n person med akademisk 
utbildning behöver icke med nödvändighet inrikta sig på en anställning inom för
valtningen eller utbildningsväsendet, u tan även det enskilda näringslivet kan i viss 
mån erbjuda arbete och utkomst åt en sådan person En inhämtad yrkesutbild
ning får därför icke uppfattas och torde väl ej heller i flertalet fall av den en
skilde uppfattas såsom en garanti för en framtida utkomst inom ett visst begrän
sat arbetsområde. Samhället i allmänhet har behov av och bruk för i intellek
tuellt arbete tränade personer, men det torde vara omöjligt för det allmänna att 
garantera en person med viss utbildning en sådan anställning, på vilken utbild
ningen varit inriktad. Den enskilde får därför i mycket stor utsträckning räkna 
med, at t en inhämtad utbildning skänker vissa allmänna förutsättningar för den 
framtida utkomsten men att denna utkomst kan få sökas inom olika delar av sam
hällslivet. 

Vid ett bedömande av den förhandenvarande intellektuella arbetslösheten får 
man sålunda icke ensidigt inrikta sin uppmärksamhet på det förefintliga årliga 
ersättningsbehovet på de yrkesområden, där för närvarande en relativt stark ström 
av utbildningssökande eller utexaminerade är för handen. Redan under s. k. 
normala tider torde det med hänsyn ti l l urvalsbehovet vara av vikt, a t t utbild
ningen icke begränsas till det antal personer, som man, med någon grad av visshet, 
skulle kunna räkna med kan erhålla anställning på ett visst utbildningsområde. 
Trots likartade förutsät tningar a t t inhämta den förhandenvarande utbildningen 
kunna stora individuella olikheter föreligga i fråga om fallenhet och lämplighet för 
det arbete, vartill utbildningen kan sägas predestinera. E n viss procent av intel
lektuellt utbildade torde därför alltid få räkna med att söka sin utkomst utanför 
den egentliga utbildningsbanan. Vidare torde det från myndigheternas sida vara 
praktiskt taget omöjligt at t med bestämdhet förutsäga de utvidgningsbehov och de 
utvidgningsmöjligheter, som kunna föreligga på vissa yrkesområden, och den en
skilde får därför alltid själv taga de risker, som kunna vara förenade med en viss 
spekulation i en utökning av antalet anställningar på et t visst område. Till detta 
kommer, at t i föreliggande situation på arbetsmarknaden och inom utbildnings
väsendet säkerligen en icke obetydlig grupp av de personer, som vistas vid univer
sitet eller andra lärdomsanstalter eller redan därifrån avgått med examen av något 
slag, icke valt sin utbildningsväg med hänsyn till individuella förutsättningar eller 
framtida anställningsmöjligheter u tan på grund av den allmänna arbetslösheten 
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sökt sig dit, där själva utbildningen vari t lättast åtkomlig. Näv man skall upp
taga problemet om den intellektuella arbetslösheten till behandling, får man så
lunda icke isolera sitt betraktelsesätt t i l l frågan om. at t skapa en ut jämning inom 
varje utbildningsområde, för sig, ej heller inom de olika utbildningsområdena så
som helhet, u tan problemet synes böra skärskådas ur den synvinkeln, i vad mån 
samhället och näringslivet i gemen kan tillgodogöra sig det utbud av intellek
tuellt utbildad arbetskraft, som kan vara för handen. 

Föreslagna åtgärder. Det är mot bakgrunden av detta betraktelsesätt, som so
cialstyrelsen till behandling upptager de av de sakkunniga framlagda förslagen i 
anledning av t i l ls trömningen ti l l de intellektuella yrkena. Beträffande dessa för
slag anser sig styrelsen icke böra ingå på de skisserade avledande skol- och univer
sitetsreformerna, enär styrelsen, som dock räknar med ett ökat behov av specialutbil
dad arbetskraft inom bl. a. de kommunala och sociala arbetsområdena, finner dessa 
reformförslag falla utanför styrelsens egentliga kompetensområde. Ej heller anser 
sig styrelsen böra taga ställning till frågan, på vilka punkter inom samhällslivet 
man kan förvänta eller önska en ökning av de intellektuellt utbildades utkomst
möjligheter, då ett ställningstagande till denna fråga förutsätter en granskning av 
samhällets totala förvaltningsapparat och speciellt av det sociala reformarbetets 
framtida inr iktning, ämnen, som inrymma många vittutseende problem. Social
styrelsen kommer sålunda i detta sammanhang närmast at t uppehålla sig vid den 
planerade yrkesorienteringen med därtill hörande detaljfrågor samt förslaget om 
arbetsförmedling för intellektuellt utbildade. 

Yrkesorienteringen. Allmänt torde numera erkännas, at t mångsidigheten i det 
moderna samhällslivet och det redan föreliggande stora antalet utbildningsvägar 
mången gång gör det svårt för a t t icke säga omöjligt för de studerande och deras 
målsmän at t överblicka rådande förhållanden och bedöma den bana, som med be
aktande av individens intellektuella och ekonomiska förutsättningar, föreliggande 
utbildningsmöjligheter, de förutsebara framtida utkomstmöjligheterna o. s. v. lämp
ligen bör väljas i varje särskilt fall. Med hänsyn här t i l l förefinnes i icke r inga ut
sträckning ett behov at t genom meddelande av upplysning om skolor och utbild
ningsanstalter, om arbetsförhållanden och utsikter på olika yrkesområden stå all
mänheten ti l l t jänst i dessa stycken. Av vikt är därvid, a t t dessa upplysningar 
givas ett s trängt sakligt innehåll och begränsa sig ti l l meddelandet av uppgifter 
cm de faktiska förhållandena u tan at t framställningen får karaktären av en direkt 
rådgivning. Det måste nämligen med skärpa framhållas i anslutning till den av 
styrelsen i det föregående givna principiella deklarationen om individens ställ
n ing på arbetsmarknaden, a t t det i varje situation bör tillkomma den enskilde at t 
själv taga ställning till frågan om val av yrke och utbildning och at t själv taga de 
konsekvenser, som kunna vara förenade med ett dylikt val. Yrkesorienteringen 
från samhällsorganens sida får sålunda icke innebära, at t samhället påtager sig 
ansvaret för den enskildes yrkesval, och yrkesorienteringen inför valet av olika 
utbildningsvägar får därför ej givas prägel av en statl ig yrkesrådgivning. 

Erfarenheterna giva vid handen, at t i den mån yrkesorienteringen handhaves av 
olika organisationer och intressesammanslutningar, densamma ofta blir et t led i 
den inom ett yrkesområde förefintliga arbetskraftens strävan att begränsa tillop
pet, minska konkurrensen och skapa ett visst monopol på förefintliga arbetstill
fällen för de personer, som redan skaffat sig utbildning för eller utkomst på ve
derbörande arbetsområde. I det föreliggande betänkandet anföras flera exempel, 
hu r den av yrkeskorporationer bedrivna upplysningsverksamheten rörande olika 
utbildningsbanor upplagts såsom ett led i propagandan att minska tillströmningen 
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t i l l banan. Givet är, a t t objektiv anledning vid olika tillfällen kunnat föreligga 
at t direkt avråda från a t t beträda en viss utbildningsväg, men mera sällan torde ha 
förekommit, at t en yrkeskorporation tagit initiativ till en upplysningsverksamhet, 
som syftat till at t tillråda en utbildning för det område, som korporationen repre
senterat. Det kan med stor säkerhet förutses, att, därest yrkesorienteringen skulle 
överlåtas åt de enskilda sammanslutningarna av intellektuellt utbildade, var och en 
av dessa skulle inrikta sin aktivitet på sådana upplysningar, som verka avrådande 
från utbildning inom respektive områden, enär ingen skulle vilja visa någon större 
benägenhet at t även vid relativt gynnsamma utkomstförhållanden mottaga en 
ökad ström av utbildningssökande. Allt talar sålunda för, att om man finner en 
yrkesorientering önskvärd och nödvändig, och om man i denna orientering efter
strävar att giva en så långt görligt objektiv upplysning, bör en dylik verksamhet 
anförtros åt ett organ med en sakkunnig utrustning och en viss självständig ställ
ning. 

Om man i princip ansluter sig till denna tanke, inställer sig därefter frågan, 
hur man praktiskt bör lösa problemet. De sakkunniga ha föreslagit tillskapandet 
av ett officiellt organ, den s. k. yrkesorienteringsnämnden. Denna nämnd skulle 
bestå av ett mindre antal permanenta ledamöter och ett för varje tillfälle bestämt 
antal tillfälliga ledamöter, vilka varierande skulle tillkallas från olika yrkesområ
den, beroende på det område, som för tillfället är föremål för särskilda undersök
ningar från nämndens sida. Nämnden skulle enligt de sakkunnigas förslag icke 
behöva avhålla mer än ett mycket begränsat antal sammanträden per år, medan det 
egentliga arbetet skulle handhavas av en sekreterare, dock med begränsad tjänst
göring. Sekreteraren skulle i första rummet sammanställa de statistiska uppgifter, 
som vore behövliga för nämndens arbete, samt i övrigt förbereda de ärenden, som 
skulle komma under nämndens behandling. 

Nämndens verksamhet skulle enligt de sakkunniga vara objektivt upplysande, 
icke dirigerande och än mindre inställd på propaganda för val av vissa yrken. For
merna för denna upplysning skulle vara meddelande av dels statistiska uppgifter 
om tillströmningen till olika yrkesbanor och om samhällets behov av för vissa om
råden utbildade, dels sakliga redogörelser för utvecklingstendenserna på olika om
råden, i den mån dessa icke äro möjliga at t uttrycka i statistiska siffror. Upp
lysningarna skulle meddelas genom cirkulärskrivelser t i l l rektorer m. fl., artiklar i 
kalendrar, tidskrifter och t idningar, särskilda broschyrer samt genom rund
radion. 

Genom möjligheterna at t kunna inhämta och förfoga över material av skilda 
slag till belysning av förhållandena på olika banor skulle givetvis en yrkesoriente
ringsnämnd på ett mera auktoritativt sätt kunna giva upplysningar i hithörande 
ämnen. Å andra sidan torde man få räkna med, at t nämndens upplysningsverksam
het kommer at t bli föremål för en skärpt uppmärksamhet från yrkesutövare och kor
porationer inom sådana områden, som beröras av nämndens verksamhet. De förut
nämnda tillfälliga ledamöterna, tillkallade växelvis från olika områden, komma gi
vetvis att utgöra en återförsäkring gentemot de intressen, som kunna beröras av 
upplysningsverksamheten. Detta pekar å sin sida på a t t nämnden i viss mån blir 
beroende av a t t hålla löpande kontakt med kårsammanslutningar och yrkeskorpora
tioner och, för at t icke ställa sig utanför möjligheten at t kunna rådgöra med dessa, 
också på at t nämnden med nödvändighet måste taga viss hänsyn till de av dem 
framförda synpunkterna. 

Man kommer här fram till frågan, i vad mån den föreslagna yrkesorienterings
nämnden kan komma at t bjuda den upplysningssökande allmänheten ett material 
till bedömning av framtidsutsikterna på de olika studiebanorna av annat slag än 
det, som redan nu i fråga om utbildningsbanor, där studentexamen kräves, finnes 
tillgängligt i den genom Sveriges förenade studentkårers försorg varannat år ut
givna »Svensk studentkalender». I denna kalender lämnas för varje universitet, 
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högskola och annan högre lärdomsanstalt redogörelser bl. a. för studier och exa
mina, studietidens ekonomi och framtidsutsikterna på banan, och dessa redogörel
ser innehålla uppgifter om ti l lströmningen under et t antal år tillbaka, ersättnings
behovet med hänsyn ti l l nuvarande yrkesutövares pensionsålder, konjunkturlägets 
och säsongernas återverkan på sysselsättningsgraden inom yrket, förmodade fram
tida utvidgningsmöjligheter o. s. v. I själva verket föreligger redan i denna kalen
der ett ganska rikligt material och et t visst system för ett successivt förnyande av 
detta material , som det torde vara av värde a t t även framdeles kunna utnytt ja . 
Talr ika namngivna fackmän stå till redaktionens förfogande, och det vill synas, 
som om medarbetarna strävat a t t lämna strängt sakliga redogörelser för de fak
tiska förhållandena inom de olika utbildningsbanorna. Med hänsyn till dessa för
hållanden synes det angeläget a t t även för framtiden kunna utnyt t ja detta system 
för materialets insamling och sammanställning ti l l t jänst för en yrkesorienterings
verksamhet, som sträcker sig över yt terl igare områden, och i vilken man kan bli i 
tillfälle t i l lvarataga yt terl igare material bl. a. i form av en utvidgad universitets
statistik, som de sakkunniga föreslagit. 

Socialstyrelsen finner icke anledning närmare ingå på frågan, huru denna form 
för utnyt t jande av redan existerande yrkesorienteringsorgan och en utvidgning av 
verksamheten lämpligen bör ske. Av vikt är emellertid, a t t de frivilliga krafter, 
som här redan äro verksamma, och som, såvitt styrelsen kan döma, haft en viktig 
uppgift a t t fylla t i l l allmänhetens tjänst, icke förtagas intresset a t t alltjämt ver
ka för detta syfte. Huruv ida detta lämpligen bör ske genom ett statligt understöd
jande av redan existerande yrkesorientering på de intellektuella banorna och verk
samhetens ställande under visst överinseende t. ex. från skolöverstyrelsens sida eller 
om en särskild yrkesorienteringsnämnd bör tillskapas, undandrager sig social
styrelsens bedömande. Med hänsyn ti l l a t t en rent statlig upplysningsverksam
het om framtidsutsikterna på de olika studiebanorna kan komma att uppfattas som 
om staten åtoge sig et t ansvar för den enskildes yrkesval, som staten icke gärna 
kan ikläda sig, anser styrelsen dock, a t t man icke enbart t i l l behandling upptager 
frågan om en statl ig yrkesorienteringsnämnd u tan jämväl prövar andra vägar för 
ernående av det önskade syftet. 

Universitetsstatistik. Vid behandling av frågan om yrkesorientering och yrkes
orienteringsnämnd återkomma de sakkunniga flera gånger t i l l behovet av en ratio
nellt ordnad universitetsstatistik. E n dylik statistik skulle enligt de sakkunniga 
vara det kanske viktigaste material , på vilket den föreslagna nämnden skulle bygga 
sin upplysningsverksamhet. Å andra sidan förklara de sakkunniga, a t t organise
randet av en universitetsstatist ik i viss mån är oberoende av frågan om inrät tan
det av en yrkesorientering. 

De sakkunnigas huvudförslag i fråga om universitetsstatistiken går u t på till
skapandet av ett riksregister över de studerande och et t riksregister över de exa
minerade vid universitet och högskolor av olika slag. Materialet t i l l des3a riksre
gister, som skulle anförtros åt et t centralt organ i Stockholm — förslagsvis eckle
siastikdepartementet eller statistiska centralbyrån —• skulle utgöras av studiekort 
för varje person, inskriven vid någon av rikets högre undervisningsanstalter. Des
sa studiekort skulle i sin t u r bygga på personliga deklarationer av de studerande, 
avlämnade i början av varje vårtermin. Korten skulle finnas upprät tade i två 
exemplar, av vilka det ena kvarstannar vid universitetet och det andra insändes 
ti l l centralorganet. För personer, som avbryta eller avsluta sina studier, översän
des det lokala studiekortet t i l l centralorganet för a t t kunna tillställas den läro
anstalt , där ifrågavarande person eventuellt senare skulle låta inskriva sig. Stu
diekortet skulle sålunda följa den studerande och möjliggöra en personstatistik 
u tan dubbelräkningar på grund av flera avlagda examina eller besök vid flera läro
anstalter. 
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Därest den ovan angivna planen för en universitetsstatistik icke skulle anses 
vara genomförbar, föreslå de sakkunniga alternativt ett minimiprogram för denna 
statistik. Detta program innebär, att samtliga högre undervisningsanstalter åläg
gas att för varje termin lämna nominativa och summariska uppgifter å nyinskriv-
na och utexaminerade. De nominativa förteckningarna anses av de sakkunniga 
nödvändiga för att en eventuell yrkesorienteringsnämnd skall bli i stånd att upp
rätta en personstatistik vid sidan av inskrivnings- och examensstatistiken. 

Enligt socialstyrelsens uppfattning tala starka skäl för att den förefintliga bris
ten på en mera systematisk universitetsstatistik med det snaraste avhjälpes. Vid 
ett bedömande av de olika förslagen till denna statistiks ordnande vill det av de 
sakkunnigas framställning synas, som om man vid genomförandet av det alterna
tiva programmet för universitetsstatistiken skulle uppnå i stort sett samma möj
ligheter som i fråga om huvudförslaget till bedömning av tillströmningen och dess 
fördelning. Möjlighet skulle visserligen icke förefinnas att följa under examens
arbetet avlagda tentamina, förändringar i studieriktning o. s. v., vilka uppgifter 
eljest skulle framgått av de personliga deklarationerna av de studerande vid varje 
vårtermins början. A andra sidan torde man få räkna med, att de nämnda person
liga deklarationerna kunna komma att bli ofullständiga och därför behöva under
kastas en tidsödande granskning och korrigering av de lokala organen. I vissa 
fall torde man icke kunna undgå, att deklarationerna utebliva, enär personer på 
grund av studieresor, värnplikt, förvärvsarbete o. d. uppskjuta inställelsen vid 
universitetet utan att dock underlåta fullgöra inbetalning av terminsavgiften. Det 
kan vidare sägas vara något för svenskt universitetsliv främmande att, som de sak
kunniga föreslå, avstänga en studerande från tillträde till undervisningen, därest 
han skulle vägra skriftligen deklarera uppnådda eller icke uppnådda studie
resultat. 

Då det alternativt föreslagna minimiprogrammet skulle bygga på uppgifter från 
universitetsmyndigheterna och trots sin större enkelhet och lägre kostnad i stort 
sett synes giva alla behövliga uppgifter för en ordnad universitetsstatistik och för 
upplysningsverksamheten rörande yrkesorienteringen, får socialstyrelsen för sin del 
förorda, att minimiprogrammet nu genomföres. Skulle de därvid erhållna resulta
ten visa sig otillräckliga, torde frågan om huvudprogrammets genomförande böra 
upptagas till omprövning. 

Arbetsförmedling lör intellektuellt utbildade. Vid bedömandet av behovet av åt
gärder till reglering av tillströmningen till olika intellektuella banor framhålla 
de sakkunniga de stora osäkerhetsmoment, som föreligga i fråga om de oplacerade 
färdigutbildades antal. Även om man känner och för den närmaste framtiden kan 
beräkna produktionen av intellektuellt utbildade och samhällets möjlighet att ab
sorbera denna produktion, är man dock ovetande om hur många av de under senare 
år utexaminerade, som erhållit sysselsättning. Denna bristande kännedom vilja 
de sakkunniga avhjälpa genom tillskapande av en arbetsförmedling för intellek
tuellt utbildade personer, helt inlemmad i den offentliga arbetsförmedlingen. För
utom att möjliggöra en mera fullständig överblick över arbetsmarknaden skulle en 
dylik institution enligt de sakkunniga fylla det för många grupper av intellek
tuella föreliggande behovet av upplysning om förefintliga arbetstillfällen. De ar
betssökande intellektuella skulle ha lättare att komma i kontakt med arbetsgivare, 
som ha arbete att bjuda dem, och vissa arbetsgivare skulle ha nytta av en dylik 
förmedling för att komma i förbindelse med lämpliga aspiranter till befattningar, 
som de önska få besatta. 

Givet är, att för intellektuellt utbildade liksom för andra grupper arbetssökande 
en ordnad arbetsförmedling kan möjliggöra ett snabbare ianspråktagande av före
fintliga arbetstillfällen och Teducera arbetslöshets- och väntetiden för den enskilde. 
För arbetsgivaren utgör arbetsförmedlingen ett bekvämt organ för att komma i 
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kontakt med disponibla arbetssökande, varvid han med arbetsförmedlingens hjälp 
blir i tillfälle a t t snabbare träffa sitt val mellan kvalificerade sökande. P å grund 
av den uppgift, som de sakkunniga vilja t i l lerkänna arbetsförmedlingen, at t vara 
et t organ för konstaterande av det förefintliga oplacerade överskottet av intellek
tuell t utbildade, torde man emellertid, enligt socialstyrelsens uppfat tning, kunna 
förmoda, at t inst i tut ionen — åtminstone ti l l en början — endast i begränsad ut
sträckning verkligen skall kunna vara dessa utbildade ti l l hjälp vid uppspårandet 
och förmedling av sysselsättning, motsvarande deras utbildning. Man kan näm
ligen förutse, att, genom inrät tandet av en offentlig arbetsförmedling för de in
tellektuella, grupper av t idigare utbildade kunna uppfat ta denna såsom ett sam
hällets organ för beredande av anställning och utkomst på de intellektuella arbets
områdena, trots att det ligger i sakens natur , at t arbetsförmedlingen ju endast kan 
fördela förefintliga arbetstillfällen, ej tillskapa några nya. Denna på sina håll 
förefintliga uppfat tn ing om arbetsförmedlingen kommer förmodligen at t medföra, 
at t inst i tut ionen blir ett led i uppmobiliseringen av tidigare utbildade, som redan 
skaffat sig något slag av sysselsättning ute i det praktiska livet men som anse 
denna sysselsättning otillfredsställande ur social eller ekonomisk synpunkt. Åt
gärden att genom tillskapande av en arbetsförmedling söka räkna det förefintliga 
överskottet kan sålunda komma att betyda, a t t man lockar fram et t större antal 
aspiranter än som annars skulle givit sig ti l l känna och at t svårigheterna för de 
nyutexaminerade och de studerande ytterl igare öka. Även om det står var och 
en fri t t at t genom arbetsförmedlingen söka en anställning, som anses bättre och 
förmånligare än den vederbörande för tillfället kan inneha, kan det antagas, at t 
arbetsförmedlingen för intellektuella åtminstone under början av sin verksamhet 
kommer a t t möta stora svårigheter i arbetet a t t vara ett ut jämnande organ på de 
intellektuellas arbetsmarknad. 

Socialstyrelsen vill å andra sidan understryka, at t det ligger i sakens natur , at t 
sammanförandet av hit t i l lsvarande olika förmedlingsorgan för intellektuella till 
ett enda och detta centralorgans inlemmande i den offentliga arbetsförmedlingen 
kan bli till direkt gagn för därav berörda grupper. Det må därvid särskilt fram
hållas arbetsförmedlingens möjligheter a t t avlasta trycket på de intellektuellas 
arbetsmarknad genom att låta dessa grupper komma i kontakt även med de arbets
tillfällen, som kunna erbjuda sig på andra områden av samhällslivet. Det har t i
digare i detta ut låtande framhållits, a t t en högskoleutbildning icke kan utgöra 
någon garanti för en anställning, där man direkt och omedelbart kan utnyt t ja 
förvärvade bokliga kunskaper, och det är också av vikt a t t såsom ett led i mot
verkandet av arbetslösheten bland de intellektuella eftersträva at t avlasta denna 
speciella arbetsmarknad genom överföring av den utbildade arbetskraften till andra 
och nya sysselsättningsområden. Samhällslivets fortgående förgrening och specia
lisering öppnar oavlåtligt nya möjligheter även för intellektuellt skolade at t för
skaffa sig utkomst och sysselsättning, och det är dessa möjligheter, som man kan 
förvänta i viss mån kunna tagas i anspråk av här berörda grupper genom den 
planerade arbetsförmedlingen. 

När socialstyrelsen går a t t närmare behandla förslaget om arbetsförmedling för 
intellektuella, vill styrelsen således understryka, a t t förslagets förverkligande kan 
innebära en effektivisering av förmedlingsverksamheten för dessa grupper men att 
å andra sidan dessa grupper icke få räkna med a t t den nya arbetsförmedlingen 
kan utgöra någon garanti för beredandet av sysselsättning på de rent intellek
tuella arbetsområdena. Styrelsen befarar snarare, at t omedelbart vid förslagets 
genomförande den förhandenvarande överbelastningen på dessa arbetsområden kan 
yt ter l igare öka genom att — såsom styrelsen förut anfört — tidigare utexami
nerade, som skaffat sig utkomst inom bl. a. det enskilda näringslivet, söka sig 
tillbaka till de rent intellektuella banorna och sålunda åtminstone temporärt öka 
utbudet av intellektuell arbetskraft. Det vill emellertid synas styrelsen natur l igt , 
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att, i samma mån klarhet vinnes om läget på de intellektuellas arbetsmarknad, den 
t i l l tänkta förmedlingsanordningen i samarbete med den offentliga arbetsförmed
lingen i övrigt skall kunna befrämja en avlastning av nämnda arbetsmarknad och 
därigenom tjäna ett direkt arbetslöshetslindrande syfte. Den offentliga arbetsför
medlingen, som nu reglerats i lag och för sin utbyggnad och effektivisering kan 
räkna med ett kraftigare ekonomiskt stöd från statens sida än tidigare och en 
i samband därmed förstärkt statlig ledning och kontroll av verksamheten, besitter 
numera ökade möjligheter at t överblicka och behärska stora områden av den svenska 
arbetsmarknaden, t i l l fördel icke minst för den kvalificerade och för olika vägar 
utbildade arbetskraft, som träder i kontakt med institutionen. 

Om sålunda inom den offentliga arbetsförmedlingens ram skall upprättas en 
speciell platsförmedling för personer med intellektuell utbildning, uppkommer först 
frågan, vilka arbetsområden en dylik förmedling bör omfatta. Frågan torde böra 
besvaras sålunda, at t till den åsyftade specialförmedlingen böra hänvisas alla arbets
områden, å vilka erfordras högskoleutbildning eller annan likartad fackutbildning. 
Däremot bör icke ifrågasättas at t t i l l en sådan specialförmedling hänvisa alla 
arbetssökande med enbart studentexamen eller med dylik examen jämte därtill an
knuten kortare handelsskoleutbildning eller annan huvudsakligen på det praktiska 
livet inriktad fackutbildning. Dessa arbetssökande kunna i allmänhet ej räkna 
på andra arbetstillfällen än sådana, som erbjudas å den vanliga arbetsförmedlingen, 
och böra alltså hänvisas dit. Å andra sidan synes arbetsförmedlingen för folk-
och småskollärare och likartade yrkesgrupper med hänsyn till att hithörande an
ställningar äro av offentlig karaktär vara att hänföra till den för intellektuellt 
utbildade avsedda specialförmedlingen utan avseende på huruvida de arbetssökande 
inom dessa fack avlagt studentexamen eller icke. 

Den ti l l tänkta specialförmedlingen för intellektuellt utbildade eller, som den 
kanske hellre bör benämnas, arbetsförmedlingen för högskoleutbildade m. fl., skulle 
enligt de .sakkunnigas förslag organiseras sålunda, att vid Stockholms stads arbets
förmedling upplades et t centralregister över samtliga arbetssökande inom hithö
rande fack, att vid övriga arbetsförmedlingsanstalters huvudkontor anordnades 
motsvarande lokalregister över de inom resp. anstaltsområden bosatta arbetssökande 
inom vissa fack, som ha behov av snabb tillgång till vikarier, samt a t t vid arbets
förmedlingskontoren i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg skulle inrättas ett 
slags rådgivande organ (delegeradeförsamlingar e. d.), innefattande represen
tanter för olika kårsammanslutningar eller grupper av intellektuellt utbildade. Av 
dessa förslag torde punkten om centralregistret kunna obetingat tillstyrkas. Före
fintligheten av et t sådant register är en oeftergivlig förutsättning för hela syste
mets effektivitet, särskilt med hänsyn till den uppgift arbetsförmedlingen enligt 
förslaget skulle erhålla at t anvisa aspiranter till vissa offentliga tjänster. 

Om styrelsen däremot ställer sig något mera tveksam mot de föreslagna lokal
registren, ligger till grund härför icke någon bristande förståelse för at t dylika 
register i vissa fall skulle kunna vara av betydelse för at t u tan omgång och tids-
utdräkt kunna fylla uppkommande behov av tillfälliga arbetskrafter inom under
visning, sjukvård och liknande områden. För at t dessa register skola komma till 
avsedd nytta, måste emellertid krävas, at t lokalregistren helt överensstämma med 
centralregistret och att man i fråga om båda registren förfogar över avskrifter 
av examenshandlingar o. s. v., vilket försvårar en samtidig decentralisering och 
dubblering av förmedlingsverksamheten. Starka skäl tala sålunda för slopandet av 
lokalregistren, vilket givetvis icke utesluter, at t även de lokala arbetsförmed
lingarna ha en funktion at t fylla, t. ex. vid vikariatstil lsättningar, utan att central
registret behöver anlitas. Av vikt är emellertid, at t centralregistret omedelbart 
göres underkunnigt om träffade lokala uppgörelser om anställningar. Stannar 
man vid at t endast föra ett centralregister i Stockholm över denna högkvalifice-
rade arbetskraft, får man den största säkerhet för att de uppgifter, vilka därifrån 
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erhållas, äro med de faktiska förhållandena överensstämmande. Även om en be
ställning av arbetskraft gäller e t t vikariat på kortare tid, torde det från vilken 
plats som helst i landet gå lika lä t t at t vända sig t i l l centralregistret, vilket, med 
iakttagande av at t alltid föreslå den eller de för arbetsuppgiften lämpligaste sö
kandena, självfallet därvid bör söka placera den lediga arbetskraft, som kan finnas 
a t t tillgå på orten för anställningen. 

Även om särskilda lokalregister för högskoleutbildade ej skulle komma til l stånd, 
kunna såväl arbetssökande som arbetsgivare inom hithörande fack, såsom de sak
kunniga även förutsatt , vid behov anlita vilket som helst arbetsförmedlingskontor, 
som, då så ske kan, ställer t i l lgänglig arbetskraft t i l l förfogande men eljest har 
a t t vidarebefordra anmälningen till centralregistret. Om å andra sidan en arbets
sökande eller arbetsgivare anser sig mer betjänt med att direkt vända sig till 
centralregistret , bör även det ta stå vederbörande frit t . 

Arbetsförmedlingen för högskoleutbildade bör för a t t kunna nå avsedd effek
t ivi tet handhavas av personer, som äro väl förtrogna med såväl studieförhållan
dena vid universitet och högskolor som med anställnings- och arbetsförhållanden 
â de levnadsbanor, där de intellektuellt utbildade i allmänhet avse a t t finna arbete. 
Av vikt är därvid, att denna speciella arbetsförmedling uppehåller in t im kontakt 
med olika intresserade kårsammanslutningar. De sakkunniga ha också föreslagit 
särskilda delegeradeförsamlingar, inneslutande representanter för de intellektuellt 
utbildade av olika kategorier. Socialstyrelsen har intet at t er inra mot dylika 
delegeradeförsamlingar, vilka kunna bli et t verksamt stöd i arbetet. 

Då kostnaderna för den föreslagna arbetsförmedlingen för högskoleutbildade helt 
eller åtminstone ti l l större delen torde få bestridas av statsmedel, måste den stat
liga ti l lsynsmyndigheten givetvis t i l lerkännas ett väsentligt inflytande i fråga om 
denna speciella arbetsförmedling. Socialstyrelsen vill sålunda ifrågasätta, huru
vida icke den i arbetsförmedlingslagens 7 § intagna bestämmelsen, at t t i l l före
ståndare för arbetsförmedlingsanstalts huvudkontor eller avdelningskontor icke må 
antagas annan än den, som av socialstyrelsen godkännes såsom lämplig för befatt
ningen, även bör vinna t i l lämpning för hela personalen vid den föreslagna arbets
förmedlingen för högskoleutbildade. I anslutning härt i l l vill styrelsen nämna, a t t 
frågan redan i annat sammanhang blivit aktuell om en utsträckning av social
styrelsens befogenheter a t t pröva lämpligheten hos sökande till tjänster, som före
finnas vid sådana specialanordningar inom en arbetsförmedlingsanstalt, där för
höjt statsbidrag kan utgå enligt lagens 10 § 3 mom. sista stycket. Redan nu torde 
man kunna förutse, a t t vidtagna anordningar för förmedling av arbete inom viss 
verksamhetsgren eller åt visst slag av arbetssökande, till vilka anordningar et t 
över 50 % förhöjt statsbidrag kan begäras och jämväl kan komma at t utgå, komma 
at t bli föremål för särskild uppmärksamhet från tillsynsmyndighetens sida. Fö r 
a t t tillgodose kravet på en betryggande rekryter ing av t jänsterna på dylika special
förmedlingar, finner socialstyrelsen det önskvärt, a t t arbetsförmedlingslagens 7 § 
utsträckes till a t t vinna t i l lämpning i fråga om samtliga befattningar vid special
förmedlingar, vilka komma i åtnjutande av förhöjt statsbidrag jämlikt ovannämnda 
föreskrift i lagens 10 §. Även om en sådan lagändring nu närmast är motiverad 
av den föreslagna förmedlingen för intellektuella, synes anledning föreligga at t 
i detta sammanhang fästa uppmärksamheten på a t t denna fråga har en viss ge
nerell betydelse. 

I fråga om de åtgärder, som böra vidtagas för a t t förmå de intellektuellt ut
bildade arbetssökande at t i större omfattning anlita arbetsförmedlingen, delar so
cialstyrelsen de sakkunnigas mening, at t det i fråga om offentliga t jänster är 
nödvändigt a t t införa skyldighet för vederbörande myndighet at t vid behov av 
arbetskraft vända sig till den offentliga förmedlingen i alla de fall, där tjänsten 
icke enligt gällande föreskrifter skall i särskild ordning ledigförklaras. Detta skulle 
komma at t innebära, a t t arbetsförmedlingen anlitades vid prakt iskt taget all ny-



459 UNDERSÖKNINGAR ANG. TILLSTRÖMNINGEN TILL DE INTELLEKTUELLA YRKENA 

rekrytering av stats- och kommunalanställda. Det förhåller sig nämligen så, att 
de bestämmelser, som finnas, att allmänna tjänster före tillsättandet skola offent
ligen ledigförklaras, i allmänhet endast avse ordinarie eller andra mera stadig
varande anställningar. Personer, som icke tidigare varit i offentlig tjänst, ha i 
regel mycket små utsikter att vinna befordran till dylika fasta anställningar, och 
de allra flesta anställningssökande måste därför börja med vikariat eller andra till
fälliga anställningar. Dylika anställningar tillsättas för närvarande i regel under 
hand, utan offentligt ledigförklarande. Om det skall bli möjligt att genomföra 
en effektiv arbetsförmedling, måste man avskaffa detta senare system, vilket för 
närvarande tvingar de anställningssökande att ligga inne med ansökningar hos en 
mängd olika myndigheter. Det torde därför bli nödvändigt att ålägga varje myn
dighet att vid behov av arbetskraft anmäla detta hos arbetsförmedlingen och före 
platsens tillsättande taga del av de ansökningar, som ställas till förfogande genom 
denna. Däremot kan det icke ifrågasättas att föreskriva absolut skyldighet för 
myndigheterna att träffa sitt val bland de från arbetsförmedlingen inkomna an
sökningarna. Skulle nämligen hos arbetsförmedling icke finnas anmäld för myn
digheten lämplig arbetskraft, bör, sedan detta konstaterats genom att myndigheten 
tagit del av de ansökningar, som kunna vara inneliggande på arbetsförmedlingen, 
myndigheten äga befogenhet att på annat sätt söka anskaffa lämpliga sökande. 
Självfallet bör vid den här föreslagna förmedlingsverksamheten den allmänna re
geln för den offentliga arbetsförmedlingen tillämpas, att arbetsgivaren själv träffar 
avgörandet om den för den lediga befattningen lämpligaste sökanden. Genom att 
arbetsförmedlingen emellertid erhåller kännedom om uppkommande ledigheter och 
får tillfälle att ingiva uppgift å lämpliga sökande, kommer arbetsförmedlingen att 
bli en naturlig mötespunkt för de anställningssökande och deras motsvarande ar
betsgivare, varför man torde kunna räkna med att arbetsförmedlingen skall giva en 
god överblick över marknadsläget inom här berörda områden och befrämja utjäm
ningen på marknaden. Den offentliga arbetsförmedlingen kan därigenom för 
ifrågavarande arbetsområden liksom för arbetsmarknaden i allmänhet bli ett viktigt 
hjälpmedel i kampen mot förefintlig arbetslöshet. 
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Olycksfall vid lastning och lossning av fartyg år 1935. 
Olycksfallen inom stuveriyrket under år 1935 uppgå, i den mån de kommit 

till socialstyrelsens kännedom genom de från yrkesinspektionen insända anmäl
ningarna, till ett antal av 2 166, varav 8 med dödlig utgång. Totalantalet 
olycksfall uppvisar en stegring från år 1934 med 81 % och i jämförelse med 
medelantalet för tioårsperioden 1926—1935 med 6-2 %. Liksom föregående år, 
då en ökad olycksfallsfrekvens jämväl var för handen, torde ökningen i hu
vudsak kunna tillskrivas den alltjämt tilltagande varuomsättningen i rikets 
hamnar. Detta framgår bland annat därav, att antalet redovisade arbetstim
mar inom hela stuverirörelsen ökats med 5-6 % från år 1934. De skilda yrkes
inspektionsdistrikten förete emellertid med avseende på förhållandet mellan 
antalet arbetstimmar och olycksfall ganska stora olikheter. Medan sålunda 
första distriktet har att uppvisa 26-85 olycksfall på 100 000 arbetstimmar, är 
motsvarande relationstal för åttonde distriktet 12-33. De övriga distrikten 
uppvisa mellanliggande siffervärden. 

En sammanställning av olycksfallen med fördelning på skilda orsaker åter
finnes i tab. A, vilken för jämförelse omfattar siffror för såväl 1934 som för 
tioårsperioden 1926—1935. Den relativa fördelningen av olycksfallsorsakerna 
företer ingen nämnvärd förändring från föregående år. Av de åtta olycks
fallen med dödlig utgång falla 2 under tabellrubriken transportredskap, 3 under 
vinschar, 1 under personers fall (nedstörtande i lastrum), 1 under föremåls fall 
(utslirande av last) och 1 under ej angivna orsaker (på hemväg från arbetet). 

Olycksfallsfrekvensen under årets olika månader växlade såsom nedanstå
ende uppställning utvisar: 

Olycksfallens fördelning på yrkesinspektionsdistrikt och olika slag av ar
betsgivare framgår av tab. B. 

Med avseende på de olika hamnplatser inom riket, där de i undersökningen 
ingående olycksfallen ägt rum, ställer sig fördelningen som följer: 
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Tab. A. Olycksfallens fördelning efter orsaker. 

Av samtliga olycksfall inträffade, för såvitt framgår av anmälningarna, 
1 517 eller 70'0 % (70 % 1934) under arbete ombord å lastande och lossande 
fartyg eller vid desamma liggande pråmar, medan resten ägt rum i land å 
kajer och bryggor, i hamnmagasin och på väg till eller från arbetet. 

I den mån av olycksfallsanmälningarna kunnat bedömas, ha under redo
görelseåret 1 f° av samtliga olycksfall varit att tillskriva bristande säkerhetsåt
gärder, bristfälligt arbetsmaterial eller otillfredsställande arbetsledning, 15 % 
arbetarnas oaktsamhet och 84 % andra, ej närmare bestämbara omständigheter 

1 Av dessa olycksfall ha 48 under 1935 och 51 under 1934 inträffat under förflyttning till 
eller frän arbetsplatsen. 
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Tab. B. Olycksfallens fördelning på yrkesinsp.-distr. och olika slag av arbetsgivare. 

(s. k. rena olyckshändelser). Föregående år voro motsvarande relationstal 1-4, 
15-8 och 82-8 %. 

Händelseförloppet vid de 8 olycksfallen med dödlig utgång var i korthet föl
jande : 

1. En stuveriarbetare, som efter arbetets avslutande för dagen var på hemväg från en 
ångare i en västsvensk hamn, blev då han skulle passera över gatan påkörd och omkull-
stött av en lastautomobil och ådrog sig därvid så svåra skador i huvudet, att han en 
vecka senare avled å sjukhuset. 

2. Från en kustångare i en västsvensk hamn lossades järnbalkar medelst vinsch. Bal-
karna voro omkring 4 meter långa och vägde c:a 100 kg vardera samt langades fyra till
sammans i en manillastropp, som med två rundtörnar smögs omkring lasten och anbringa
des så, att denna vid upphivningen intog ett lutande läge. Balkarna nedfirades på å däc
ket placerade kärror och transporterades medelst dessa till kajen. 

En länga hade upphissats till omkring 2 meters höjd över däcket. Enär någon drag
kärra icke fanns tillhands, hade längan fått hänga en stund i vinschwiren. Under tiden 
hade luckbasen gått mot lucköppningen för a t t giva förhållningsorder åt folket i last
rummet och därvid stått under längan, då plötsligt balkarna gledo ur stroppen och träf
fade honom i huvudet och nacken med påföljd att han senare på dagen avled å sjukhuset. 

Arbetsledningen har av yrkesinspektionen erinrats om, att balkarna i detta fall kunnat 
medelst användande av dubbelstropp lyftas i horisontalt läge, enär lucköppningens stor
lek var tillräcklig härför. Härigenom hade den risk för olycksfall genom glidning ur 
längan, som alltid förefinnes då dylikt gods lyftes i snett läge, kunnat undvikas. 

Vidare har erinrats därom att, då goda bestående av balkar, rör, rundjärn o. d. måste 
med hänsyn till lucköppningarnas storlek transporteras i lutande läge, använda stoppare, 
som hindrar godset att glida ur längan. 

3. A en utländsk ångare i en norrländsk hamn arbetades med stuvning av trälast i 
mellandäcksrummet nr 1. En av de därmed sysselsatta stuveriarbetarna hade vid ett till
fälle utan känd anledning begivit sig akteröver å den del av mellandäcket, som befann 
sig i mörker, och därvid genom den öppna, oskyddade mellandäcksluckan nr 2 från 9 me
ters höjd störtat ned i det underliggande lastrummet, ådragande sig så svåra skador i 
huvudet, att han några timmar senare avled å sjukhuset. De i rummet sysselsatta arbe
tarna och särskilt den omkomne hade vid arbetete början av förmannen uppmanats iakt
taga försiktighet och meddelats om att luckan nr 2 stod öppen. För a t t förhindra vidare 
olyckor sträcktes en tross tvärs över mellandäcket mellan lastrummen 1 och 2. 
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4. I en västsvensk hamn var en stuveriarbetare, som tillfälligtvis tjänstgjorde eom 
traktorekötare, sysselsatt med att å kajen från yttersta ändan av hamnsparet transportera 
tomvagnar till en lossningsplats av kol, varvid han medelst en från traktorn fastsatt kät
ting i den första järnvägsvagnen bogserade ett sätt vagnar. Traktorn fördes vid sidan av 
järnvägsspåret. Invid spåret låg emellertid en hög hoprullade presenningar, och för att 
ej köra på dessa hade han gjort en gir in på spåret till vänster i körriktningen. Ome
delbart framför platsen för denna gir fanns en växeltunga med ett flertal utlöpande spår, 
varför traktorn, för att ej komma i den fördjupning, som fanns vid växeln, måste göra 
en skarp gir åt höger. Härvid hade traktorns hjul att passera över ett flertal järnvägs
skenor, som på grund av vid tillfället rådande stark nederbörd voro hala, därvid traktorn 
slirade i den kraftiga giren. På grund av vid tillfället rådande storm med medvind i 
vagnarnas rörelseriktning hade dessa rullat hastigare än traktorn, kolliderat med den
samma och klämt föraren med så stor kraft mot ratten, att han erhöll svåra invärtes ska
dor och senare avled. Den närmaste järnvägsvagnens högra bufferthylsa hade kommit upp 
på traktorns bakre vänstra hjul, varvid tågsättet stannades. 

5. Vid lossning av koks medelst kran och gripskopa från en ångare i en norrländsk 
hamn var ett lag stuveriarbetare sysselsatt med att å kajen förflytta järnvägsvagnar. För 
att kunna flytta undan ett par flakar, som voro placerade vid gaveln å en järnvägsvagn, 
ställde sig en av arbetarna på ena rälen och stödde sig därvid mot en av vagnsbuffertarna. 
Samtidigt förflyttade några av arbetskamraterna en å samma spår varande tomvagn, 
vilken på grund av den starka blåsten erhöll högre fart än beräknat och gick över den 
å rälen tillfälligt placerade stoppbrädan samt stötte till trenne andra lastade vagnar, 
vilka satte sig i rörelse. Den förstnämnda arbetaren observerade ej i tid de ankommande 
vagnarna utan klämdes mellan buffertarna och skadades så svårt, att han efter några tim
mar avled. 

6. Ett ångfartyg intog i en norrländsk hamn last av pappersmassa i balar. Lastningen, 
som försiggick medelst vinsch, leddes vid varje lucka av en såsom luckbas tjänstgörande 
stuveriarbetare. När luckbasen vid luckan nr 4 givit order till vinschmannen om slingans 
upphivande från kajen gick han från fartygets reling in mot luckkarmen för att varna de 
i lastrummet sysselsatta arbetarna innan slingan kom över lucköppningen. Härvid kom 
han i vägen för slingan och fick ett slag i ryggen av densamma så att han föll ner i last
rummet och slog huvudet så hårt mot propellertunneln att han omedelbart avled. 

Enligt vad som framgick av ett på grund av olyckan anställt polisförhör manövrerade» 
vinschen efter luckbasens anvisning av en av fartygets besättningsmän. Denne hade ingen 
skuld till olyckshändelsen, vilken helt torde få tillskrivas den omkomnes egen oaktsamhet. 

7. Ett ångfartyg i en norrländsk hamn lastade medelst vinscharna c,-a 4 m långa järn
rör i luckan nr 3 och lådgods i luckan nr 4, belägna nära invid varandra. Rören lossades 
från järnvägsvagn, och langningen utfördes på kajen medelst dubbla kättinglängor. 
Slingan släpades sedan på två mellan kajen och fartyget utlagda landgångar. En förman, 
som ledde arbetet, stod nedåtböjd mellan de båda luckorna med händerna på kanten av 
luckkarmen till luckan nr 4 för att lämna order till arbetarna i lastrummet, när en slinga 
av järnrör togs ombord. Innan godset lämnade landgångarna varnade luckbasen förman
nen, som utan att se sig om flyttat sig ett par steg. Han gick dock ej klar för slingan, 
när denna släppte landgångarna och kom i svängning, utan fick ett slag i ryggen så att 
han föll ner i lastrummet och spräckte skallen mot propellertunneln. Han avled ome
delbart. 

8. En mindre ångare lossade styckegods i en östsvensk hamn. En stuveriarbetare, som 
i egenskap av luckbas ledde arbetet från däckslasten vid en av luckorna, var, då en slinga 
säckar hivades upp ur rummet, sysselsatt med att i nedböjd ställning hopsamla några på 
däckslasten vid sidan av luckan liggande stroppar. Då slingan över däckslasten svängde 
ut mot fartygssidan träffades luckbasen, som av slaget slungades ned på stenkajen och 
därvid erhöll så svåra inre skador, att han senare avled. Liksom i fallet nr 6 torde olyc
kan få tillskrivas oaktsamhet från den omkomnes sida. 
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Den inrikes omflyttningen. 

Statistiska centralbyrån har under våren 1936 till Kungl. Maj:t avlämnat 
andra och tredje delarna av redogörelsen för 1930 års allmänna folkräkning. 
I del I I redogöres bl. a. för en specialundersökning rörande den inrikes om
flyttningen, vilken erbjuder åtskilligt av intresse ur socialstatistisk syn
punkt. 

Vid 1930 års folkräkning införskaffades särskilda uppgifter rörande omflytt
ningen, nämligen i sådant avseende, att för varje till församlingen inflyttad per
son skulle angivas namnet å den socken eller den stad, från vilken inflyttning 
till församlingen (staden) s e n a s t skett, ävensom året för denna inflyttning. 

Flyttningarna under perioden 1921—1930, i fråga om vilka materialet torde 
kunna anses vara tillfredsställande, ha vid bearbetningen utbrutits och behandlats 
för sig, närmast i syfte att erhålla en bild av de senare årens flyttningar. Bear
betningen har därvid huvudsakligen tagit sikte på att vinna kännedom om flytt
ningarnas innebörd ur g e o g r a f i s k synpunkt med ett klarläggande av flytt
ningarna mellan bygderna såsom främsta mål, varigenom upplysning ävenledes er-
hålles om när- och fjärrflyttningens betydelse i allmänhet. På liknande sätt har 
utbrytning skett av de flyttande under åren 1926—1930 med huvudvikten lagd 
på en fördelning efter å l d e r o c h y r k e . Vidare har i den utsträckning, till
gängliga uppgifter möjliggjort, en uppdelning gjorts efter inflyttningsår, varige
nom upplysning vinnes om b o e n d e t i d e n s v a r a k t i g h e t för de in
flyttade. 

Fördelningen efter in- och utflyttningsort. Sammanställes för hela riket antalet 
flyttande — häri inräknas ej inflyttade från utlandet — under perioden 1921—1930 
med hela folkmängden, utfaller resultatet på följande sätt: 

De under årtiondet flyttande omfatta sålunda en dryg fjärdedel av befolkningen. 
Till belysande av flyttningarna inom och mellan landsbygd och städer återgivas 

följande siffror: 

Såsom synes omfatta de personer, för vilka landsbygden varit begynnelse- och 
slutpunkt för flyttningen, jämnt hälften av samtliga flyttande. Såsom resultat 
av omflyttningen mellan landsbygd och städer kvarstår en nettoförlust för lands
bygden av 123 736 personer, motsvarande 2-0 % av landets medelfolkmängd 1921 
—1930. 
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Sältas de nyss anförda talen över antalet flyttande från landsbygd och städer i 
relation t i l l landsbygdens, resp. städernas medelfolkmängd 1921—1930, erhålles ett 
visst mått på den rörlighet, som utmärker landsbygdens och städernas befolkning. 
Uppgifter härom äro sammanförda i följande sammanställning, som även lämnar 
upplysning om antalet flyttande kvinnor mot 1 000 flyttande män. 

Jämförelsetalen äro, såsom synes, högre för landsbygden än för städerna och 
likaledes högre för kvinnorna än för männen. 

Beträffande frågan om när- och fjärrflyttning synes den största motsättningen 
framträda mellan å ena sidan omflyttningen inom landsbygden, som till övervä
gande del utgöres av närflyttning, och å andra sidan flyttningarna mellan stä
derna, vilka f lyt tningar äro av mera långväga natur . 

Omsättningen bland de flyttande mätes genom antalet in- och utflyttade till
hopa i förhållande ti l l medelfolkmängden. I länssiffrorna ingå ej flyttningar 
inom länet. Den livligaste omflyttningen å landsbygden företer Stockholms län, 
men även övriga Malarian jämte Kronobergs, Kristianstads och Örebro län visa 
betydande flyttningsfrekvens. De lägsta jämförelsetalen återfinnas för Gotlands, 
Göteborgs och Bohus, Västerbottens och Norrbottens län. Betraktas de olika 
bygderna, befinnas förortsområdena äga den livligaste omflyttningen. Bland stä
derna redovisa de i Stockholms län och därnäst Stockholms stad de högsta talen. 

Såsom resultat av omflyttningen under åren 1921—1930 uppstår beträffande 
männen ett, om också obetydligt, överskott av inflyttade å landsbygden inom 5 
län, nämligen Gotlands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Gävleborgs och Väster
norrlands län; för kvinnornas del begränsar sig överskottet egentligen endast till 
Göteborgs och Bohus län. 

I övrigt faller närmast i ögonen, att ett så stort antal av bygdernas1 stadsområden 
redovisa ett överskott av utflyttade. Av samtliga 88 stadsområden befinnas, om 
hela omflyttningen inräknas, 35 redovisa överskott av utflyttade. Sådant över
skott företer även det stora flertalet landsbygdsområden; absorptionsområdena 
bland dessa inskränka sig sålunda till 16. 

Bland de nyssnämnda 16 inflyttningsbygderna å l a n d s b y g d e n ingå dels 
förortsområdena till de största städerna, dels en del huvudsakligen i norra och 
mellersta Sverige belägna områden, som inom sig rymma betydande bruks- eller 
industriorter. De 10 främsta återgivas i det följande. Parentestalen här nedan 
angiva överskottet av inflyttade i promille av medelfolkmängden. 

Karlskogabygden (42) 
Kalix och Torne lappmarker (41) 
Nedre Indalsbygden (34) 
Malmöområdet (31) 
Stockholms inre förortsområde (30) 
Gästriklands kustland (26) 

Söderhamnsbygden (24) 
Förortsområdet till Göteborg (18) 
Mellersta Bohusläns skärgårds- och stenhuggeri-

distrikt (18) 
Stora Tunabygden (11) 

1 Det vid 1930 års folkräkning nyinförda begreppet >bygd> har använts för att beteckna 132 
»naturliga områden» i betydelsen av efter ekonomiskt-geograflska (men icke administrativa) syn
punkter uppgjorda grupper av härader eller delar av sådana. 

22—355172. Soc. Medd. 1936. 
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Urskiljer man bland landsbygdsområdena dem, som visa den största dispersio-
nen, och därvid drager gränsen vid ett överskott av utflyttade, uppgående till 
minst 60 promille av medelfolkmängden, befinnas 21 bygder höra till denna grupp. 
Av dessa återgivas i det följande de 10 främsta. 

Fler ta le t av de 21 bygderna äro belägna inom mellersta Sverige, där områdena 
omkring Mälaren bilda kärnan och förgreningar sträcka sig dels norröver, dels 
söderut med ett bälte utmed ostkusten och tvärs över Östergötland. 

F ly t tn inga rna synas oftast ske från och till grannbygderna, d. v. s. om flytt
n ingarna inom egna bygden lämnas u r räkningen. Man kan exempelvis urskilja, 
hu ru folkströmmen t i l l Stockholm ofta visserligen går direkt mot målet — med 
beaktande likväl av a t t här sista f lyt tningen avses — men ibland också synes taga 
vägen i etapper. 

I vilken uts t räckning Stockholms stad utgör målet för f lyt tningarna, framgår 
av det förhållandet, a t t av de 132 bygderna endast 5, samtliga i Skåne, sakna 
Stockholm bland de 8 bygder, t i l l vilka största utf lyt tningen ägt rum. 

Frånse t t f ly t tningarna ti l l och från Stockholm äro de långväga f lyt tningarna 
mera sällsynt förekommande. Bland f lyt tningar av nyssnämnda slag kunna i ett 
och annat fall iakttagas sådana, där f lyt tningen synbarligen betingats av särskilda 
omständigheter, yrkessamhörighet eller annan anledning. Såsom exempel på dylika 
må anföras, a t t bland bygderna, som redovisa den största inflyttningen till meller
sta Bohusläns skärgårds- och stenhuggeridistr ikt befinner sig östblekinge och bland 
motsvarande bygder, avseende Kalix och Torne lappmarker, också en så avlägset 
belägen bygd som Lindebygden. 

Jämförelse mellan befolkningsförhållandena inom absorptions- och dispersions-
distrikt å landsbygden. Omflyttningen har på många håll bidragit till at t om
skapa de demografiska förhållandena särskilt i avseende på befolkningens ålders-
och könsfördelning, varigenom ett för äktenskapsbildningen och nativiteten ogynn
samt läge uppstå t t . Man torde visserligen såsom motvikt böra räkna med at t om
flyt tningen ibland också verkar ut jämnande på nyssnämnda faktorer, men genom 
sin ensidiga inr iktning, om man nämligen ser till omflyttningsresultatet — ström
men av flyttande går i allmänhet från de redan förut glest befolkade åkerbruks
distrikten till städerna och industribygderna på landet — har den säkerligen i över
vägande grad skärpt motsät tningarna. 

Genom uppdelningen av bygderna i absorptions- och dispersionsdistrikt har er
bjudit sig ett tillfälle at t undersöka vilka skiljaktigheter, som i fråga om befolk
ningens sammansät tning och befolkningsrörelsens faktorer kunna iakttagas för 
dessa distr ikt . Såsom jämförelsematerial ha utvalts dels de i det föregående om
nämnda 16 landsbygdsområden, som på grundval av omflyttningen 1921—1930 vi
sade sig vara absorptionsdistrikt, dels de 21 landsbygdsområden, som utvisade 
den största dispersionen. 

De data, som framräknats för dessa distrikt, gälla i främsta rummet ålders-, 
yrkes- och civilståndsfördelningen, sexualproportionen i olika åldrar och civil
ståndsgrupper samt antalet vigda, födda och döda. De tre sistnämnda upp
gifterna avse åren 1929—1932. Såsom förut anmärkts, kan man bland ab-
sorptionsområdena urskilja två grupper, å ena sidan förortsområdena till de 
stora städerna och å andra sidan de egentliga industr ibygderna; ojämnheterna i 
dispersionsdistriktens sammansät tning äro mindre framträdande. 

Attundaland (107) 
Mälarbygden i Uppsala län (95) 
Södertäljeomradet (92) 
Lindebygden (86) 
Bergslagen (83) 

Lulebygden (83) 
Rekarne (79) 
Linköpingsslätten (79) 
Kristinehamnsbygden (78) 
Salabygden (77) 
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De i undersökningen ingående absorptions- och dispersionsdistrikten omsluta 
ungefär lika stor folkmängd eller omkring 600 000 invånare vardera. De senare 
äro till övervägande del belägna i Svealand medan de förra visa en jämnare för
delning med övervikten, särskilt om industribygderna avses, förlagd till Norrland. 

Olikheterna i näringsverksamhet framträda i tydlig dager. Yrkesutövarna inom 
jordbruket upptaga inom absorptionsområdena endast 283 %„, medan 384 %„ kom
ma på industr i och hantverk och 133 %0 på handel och samfärdsel. Inom disper-
sionsområdena uppgår däremot jordbrukarnas andel till 502 %0, under det a t t 
industri- och handelsgrupperna stanna vid resp. 206 och 77 %0. 

I fråga om åldersfördelningen framträder för barnaåldrarna icke någon egent
lig skillnad mellan de olika områdena. Vid passerandet av 15-årsgränsen och in
trädet i de produktiva åldrarna förändras läget, och dispersionsområdena redovisa 
nu såsom en följd av folkförlusten genom omflyttningen en fåtaligare befolkning 
bland såväl männen som kvinnorna — i åldern 15—30 år är för dispersionsom
rådena jämförelsetalet 263 %0 för männen och 232 %0 för kvinnorna emot resp. 
275 och 261 %0 för absorptionsområdena — och denna inbördes ställning kvar
står även i gruppen 30—50 år, men därefter sker en omkastning, som efter hand 
skarpes, så a t t av åldringarna dispersionsdistrikten redovisa det betydligt större 
antalet. 

Då kvinnorna flytta mera än männen, kommer folkförlusten i ungdomsåldrarna 
inom de sistnämnda distrikten att göra sig mera märkbar för det förra könet än 
för det senare. Den större undertaligheten bland kvinnorna i dispersionsområ
dena återspeglar sig i färre äktenskap och lägre giftermålstal samt därmed även 
i ett fåtaligare bestånd gifta kvinnor i de fruktsamma åldrarna (15—45 år) . Per 
1000 invånare utgjorde antalet dylika kvinnor i dispersionsdistrikten 99 och i 
absorptionsdistrikten 111. 

Mot bakgrunden av dessa förhållanden är det icke ägnat att förvåna, att det 
allmänna födelsetalet är lägre inom utflyttnings- än inom inflyttningsbygderna 
eller 15-6 %0 emot 15-9 %0, trots at t det äktenskapliga fruktsamhetstalet är högre 
inom de förra än inom de senare eller 135-2 %0 emot 117-5 %0 (beräknat på antalet 
gifta kvinnor i åldrarna 15—45 år) . 

överskott av åldringar inom dispersionsdistrikten torde i huvudsak lämna för
klaringen ti l l att för dessa dödstalet är högre (12-7 %„) än för absorptionsdistrik-
ten (11-1 % 0 ) . Det högre dödstalet i förening med de lägre födelsesiffrorna or
sakar, a t t inom de förra distrikten den naturl iga folkökningen är väsentligt mind
re än inom de senare distrikten. Antalet levande födda mot 1000 döda utgör så
lunda endast 1 232 i utflyttningsbygderna emot 1 440 i de andra bygderna. 

P å grundval av de här anförda siffrorna kan man i viss mån skönja, huru den 
demografiska utvecklingen påverkas av den inrikes omflyttningen. Genom den
nas förmedling överföras från bygder, som kännetecknas av förhållandevis stark 
fruktsamhet, t i l l bygder med lägre sådan befolkningsgrupper av icke ringa bety
denhet, inom vilka de yngre åldrarna äro talr ikt företrädda och kvinnorna utgöra 
huvudparten. Härigenom uppkommer i de förra bygderna en ogynnsam sexual-
proportion, som menligt inverkar på äktenskapsbildningen, varjämte efterhand som 
genom den växande övergången från jordbrukets till industriens tjänst omflytt
ningen til l tagit , den befolkning, som lämnar den största tributen till folkets för
nyelse, allt mera ut tunnas. Det behöver väl knappast framhållas, att man häri 
endast har at t söka en bidragande orsak till nativitetsminskningen. 

Fördelningen efter inflyttningsår. Siffrorna angiva icke hela antalet personer, 
som under resp. år inflyttat till kommunen, utan endast en del av dessa, nämligen 
dem som sedermera icke avflyttat till annan ort eller avlidit utan vid folkräk
ningstillfället voro kvarboende. Vad dessa siffror sålunda i främsta rummet åskåd-
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liggöra, är den vid folkräkningen förefintliga b o e n d e t i d e n s v a r a k t i g 
h e t för de inflyttade, d. v. s. den tid, som förflutit mellan inflyt tningen och 
folkräkningsdatum, varigenom en inblick vinnes i befolkningsbeståndets större eller 
mindre stabilitet. Vid fördelningen efter inflyttningsår ingå även från utrikes 
ort inflyttade, i den mån uppgifter om flyttningsår förelegat. 

Undersöker man för hela r iket hu ru de inflyttade med känt inflyttningsår, räk
nat per 1 000 flyttande, fördela sig efter den tid, de vid 1930 års slut varit boende 
i inflyttningskommunen, utfaller fördelningen som följer: 

över en tredjedel av de inflyttade redovisa en boendetid, som understiger 5 år, 
och för drygt hälften når den icke upp ti l l 10 år. De flyttande med den kortaste 
men också den längsta boendetiden äro förhållandevis talr ikare representerade 
bland kvinnorna än bland männen, och detta förhållande ger sig till känna såväl 
å landsbygden som i städerna. Man lägger vidare märke till at t å landsbygden bo-
endeliden framstår kortvarigare än i städerna. 

Såsom ett u t t ryck för den minskning totalantalet inflyttade under resp. år un
dergår genom dödsfall och nya flyttningar, sjunker antalet kvarboende inflyttade 
undan för undan ju mera avlägset f lyttningsåret är från folkräkningsåret. 

Inflyttade åren 1926—1930 fördelade efter ålder och yrke. I efterföljande 
tablå ha sammanförts uppgifter, som för landsbygden och städerna angiva antalet 
inflyttade åren 1926—1930 inom de särskilda ålders- och yrkesgrupperna i pro
mille av hela folkmängden inom motsvarande grupper. 

Observeras först fördelningen bland de flyttande männen, återfinnas för såväl 
landsbygden som städerna de högsta frekvenstalen i åldersklasserna 20—35 år, 
varvid dock må erinras om den förskjutning n e d å t , som härut innan är at t göra, 
om åldern vid flyttningstil lfället åsyftas. De egentliga flyttningsåldrarna för 
kvinnorna synas ungefärligen sammanfalla med männens men framträda i ännu 



469 DEN INRIKES OMFLYTTNINGEN 

mera accentuerad form; för städernas vidkommande kan likväl för kvinnorna iakt
tagas en förskjutning i r ik tning mot flyttningar vid tidigare år. 

övergår man därefter till at t jämföra de inflyttades relativa antal inom å ena 
sidan jordbruk med binäringar och å andra sidan övriga näringar, lägger man 
först märke till at t a landsbygden de inflyttade äro fåtaligare representerade inom 
jordbruksnäringen än inom övriga näringar, medan förhållandet är omvänt i stä
derna. Vad siffrorna över yrkesfördelningen närmast kunna sägas åskådliggöra, 
synes emellertid vara, i vilken utsträckning behovet av arbetskraft inom den ena 
och den andra näringsgrenen fylles genom inflyttad befolkning. Det framstår 
därvid såsom naturl igt , att modernäringen å landsbygden, jordbruket, redovisar 
det lägre antalet inflyttade, då luckorna inom dess led väl såsom regel, åtminstone 
om man frånser de mera utpräglade jordbruksbygderna, i större utsträckning fyl
las genom ortens egen befolkning än vad fallet är inom övriga näringsgrenar, där 
framför allt industr ien säkerligen varit hänvisad till at t fä sitt växande behov av 
arbetskraft tillgodosett genom förmedling av omflyttningen, varvid yrkesväxling i 
icke ringa utsträckning kan antagas ha ägt rum från jordbruk till annan närings
gren. I städerna åter har jordbruksnäringen endast få utövare, och det tillskott, 
som erfordras, kan antagas komma från landsbygden, varigenom relativa antalet 
inflyttade blir förhållandevis högt, under det at t för övriga näringar, trots den 
betydande inflyttningen, detta antal proportionsvis är lägre, tack vare att städer
nas bofasta befolkning, tillhörande dessa näringar, är så talrik. 

Följer man i tablån siffrorna över relativa antalet inflyttade inom de olika 
åldersgrupperna, visar sig den nämnda skiljaktigheten mellan jordbruk och övriga 
näringar äga bestånd i nästan varje åldersklass. I fråga om undantagen härifrån 
uppmärksammas, att beträffande de till städerna inflyttade kvinnorna i åldersklas
serna 15—25 år övriga när ingar redovisa det större antalet, vilket torde stå i sam
band med kvinnornas ökade förvärvsverksamhet inom dessa näringar och särskilt 
städernas större behov av kvinnlig arbetskraft i huslig tjänst. 

Befolkningen i sin helhet inom andra näringar än jordbruk visar i fråga om 
s t ä l l n i n g e n i y r k e t , a t t å landsbygden 648 %0 av männen och 587 %„ 
av kvinnorna kunna räknas såsom tillhörande arbetarbefolkningen; för städerna 
äro motsvarande relationstal resp. 619 och 589 %0. Tager man ur hela befolk
ningen de inflyttade åren 1926—1930 och undersöker dessa på motsvarande sätt. 
erhålles såsom resultat, att å landsbygden 630 %0 av samtliga inflyttade män 
och 658 %0 av samtliga inflyttade kvinnor tillhörde arbetarbefolkningen, un
der det at t för städerna jämförelsetalen äro resp. 596 och 655 %0. Man 
kan sålunda beträffande såväl landsbygden som städerna konstatera en skilj
aktighet i fråga om sammansättningen av å ena sidan befolkningen i dess helhet 
och å andra sidan de inflyttade, vilken skiljaktighet skulle innebära, att bland 
männen, de till arbetarbefolkningen hörande flytta förhållandevis mindre än de 
som höra till den övriga befolkningen, medan beträffande kvinnorna det omvända 
förhållandet skulle råda. I vad mån det antydda förhållandet har reellt under
lag, eller skiljaktigheterna i huvudsak kunna tillskrivas ombyte av socialgrupp i 
samband med flyttningen, vilket nog särskilt beträffande kvinnorna torde före
komma i viss utsträckning, undandrager sig säkert bedömande. 

I övrigt märkes, at t de inflyttade männen tillhörande jordbruksnäringen äro 
särskilt ta lr ikt representerade inom dispersionsområdena. Då dessa områden till 
stor del utgöras av jordbruksbygder, antyda siffrorna för dessa en livlig omsätt
ning i fråga om den inom jordbruket använda arbetskraften. En närmare under
sökning visar, a t t den omflyttning, varom här är fråga, ofta rör sig inom täm
ligen snäva gränser. Flyt tn ingarna inom den egna bygden upptaga sålunda bland 
de till dispersionsområdena inflyttade männen tillhörande jordbruket icke mindre 
än 53-4 %. 
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Obligatorisk arbetstjänst i Tyskland. 

Den före den nationalsocialistiska regimen i Tyskland organiserade s. k. 
frivilliga arbetstjänsten1 ersattes genom en lag av den 26 juni 1935 med 
obligatorisk arbetstjänst. En av de mera framträdande punkterna på natio
nalsocialisternas program har därmed lagfästs av den tyska riksregeringen. 
Tanken på införandet av sådan obligatorisk arbetstjänst bekämpades på sin 
tid våldsamt av arbetarnas nu icke längTe existerande fackliga organisationer. 

Den tidigare frivilliga arbetstjänsten hade till huvudsyfte att ge syssel
sättning åt arbetslösa. Dess ledande organ voro av vitt skilda slag. Fackliga 
organisationer av arbetare och anställda, ungdomsföreningar, nationella för
bund, konfessionella organisationer o. s. v. skötte rekryteringen av arbetare, 
medan urvalet av arbeten, som skulle utföras, omhänderhades av kommuner, 
distrikt, provinser, stater, kooperativa föreningar o. s. v. Staten, represen
terad av riksanstalten för arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring, läm
nade finansiell hjälp. I slutet av november 1932 sysselsattes i frivillig arbets
tjänst ända upp till 285 000 personer, men antalet minskades snart åter un
der inflytande av den svåra ekonomiska krisen. 

Efter det att statsmakten kommit i nationalsocialisternas händer, sökte des
sa emellertid att få till stånd en mera enhetlig och planmässig organisation 
av arbetstjänsten, varvid en förberedelse till den obligatoriska arbetstjänstens 
system åsyftades. Högsta ledningen av institutionens förvaltning lades i hän
derna på en Reichsarbeitsfiihrer, som först löd under riksarbetsministern men 
senare underställdes riksinrikesministern. I samband med omorganisationen 
tillkom också en starkare betoning av det allmänt uppfostrande syftet med 
arbetstjänsten, och denna blev nu målmedvetet utnyttjad för ungdomens 
disciplinering i nationalsocialistisk anda. Sammanförandet av de arbetstjänst-
villiga i arbetsläger med en viss militäriskt präglad ordning genomfördes mera 
fullständigt än vad tidigare skett. Samtidigt förflyttades arbetarna alltmera 
från storstads- och industricentra till trakter, lämpade för grundförbättrings
arbeten; nationalsocialisternas allmänna strävan att uppmuntra jordbrukets 
utveckling och en överflyttning av ungdom till denna näringsgren kommer 
här till uttryck. Medan i augusti 1932 endast 16 % av de i arbetstjänsten 
sysselsatta voro placerade på grundförbättringsarbeten, hade redan i december 
1933 motsvarande proportion ökats till 48 %. Som ett led i strävandet att 
ge en strängare disciplin åt arbetstjänsten tillkom i början av år 1935 en 
bestraffningsförordning, där dels arbetstjänstens ära och värdighet ävensom 
kamratskapets förpliktelser och dels kravet på tukt och ordning inom tjänsten 
inpräglas samt straff (inklusive arreststraff med upp till 8 månaders cell-
arrest) stadgas för begångna förseelser. 

1 Soc. Medd. årg. 1932, sid. 666. 
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Som slutstadiet i den utveckling, som här tecknats, kan den allmänt obliga
toriska arbetstjänstens proklamerande genom den ovan nämnda lagen av den 
26 juni 1935 betraktas. 

Lagen stadgar en allmän arbetstjänsteplikt. Dess första paragraf lyder: 
»Riksarbetstjänsten är hederstjänst hos tyska nationen. Alla unga tyskar av 
bägge könen äro förpliktade att tjäna sitt folk inom riksarbetstjänsten. Riks
arbetstjänsten skall uppfostra den tyska ungdomen i nationalsocialistisk anda 
till folkgemenskap och rätt uppfattning om arbetet, framför allt till till
börlig aktning för kroppsarbete. Riksarbetstjänsten är avsedd för utfö
randet av allmännyttiga arbeten». Vidare stadgas bland annat, att riks
kanslern för varje år bestämmer antalet manliga tjänstepliktiga, som skola 
inkallas, ävensom tjänstetidens längd för dessa. För de unga männen börjar 
arbetstjänsten tidigast vid fyllda 18 år och slutar senast med utgången av det 
25 :e levnadsåret. I regel skola de inkallas till tjänstgöring under det kalen
derår, då de fylla 19 år. Frivilligt inträde vid tidigare ålder (enligt en senare 
förordning: efter fyllda 17 år) kan tillåtas. Utestängda från riksarbets
tjänsten bliva vissa i lagen angivna kategorier av tyska undersåtar. Beträf
fande kvinnornas arbetstjänsteplikt säges i lagen, att särskilda bestämmelser 
härom senare skola utfärdas. 

I ett i anslutning till denna lag av rikskanslern utfärdat dekret fastställ
des för den manliga ungdomen tillsvidare en tjänstetid av sex månader samt 
bestämdes tjänstestyrkan för tiden 1 oktober 1935—1 oktober 1936 (under vil
ken tid två halvårsklasser inkallas) till i genomsnitt 200 000 man, viss fast 
anställd personal inberäknad. Den nya lagen har sålunda redan börjat att 
fungera. Man beräknar på ledande håll inom arbetstjänstens administration, 
a t t de grundförbättringsarbeten av olika slag, inklusive uppodling av hed-
och mossmarker, vattenregleringsarbeten o. s. v., som genom arbetstjänstens 
försorg komma till utförande, skola öka den tyska jordens årliga avkastning 
till ett värde av mer än 20 milj. rmk. Arbetstjänsten tillmätes sålunda icke en
dast en stor social utan även en viss nationalekonomisk betydelse. Arbets
uppgifter för denna institutions räkning lära ha planerats för mera än två år
tionden framåt. 

I en i »Soziale Praxis» kort efter lagens tillkomst publicerad kommentar 
till denna uttalades, att arbetstjänsten på sin tid i viss mån kunde anses ha 
haft till uppgift att ge de unga männen en ersättning för den skolning i mili
tär disciplin, som de gått miste om med värnpliktens bortfallande. Sedan 
emellertid den allmänna värnplikten återinförts i Tyskland •— vilket skedde 
redan före stiftandet av lagen om obligatorisk arbetstjänst — har, förklaras 
det i den anförda tidskriftsartikeln, institutionen väsentligen förlorat sin rent 
militärt uppfostrande betydelse, och de socialpedagogiska uppgifter, som ha 
tilldelats denna inrättning, böra få anses som de helt dominerande. Det före
faller, som om man i denna förklaring dock snarast kunde utläsa ett av artikel
författaren i indirekt form framställt önskemål. I vad mån detta önskemål 
även förverkligats, undandrar sig den utomståendes bedömande. 

Arbetstjänstepliktens politiska betoning synes emellertid framgå av en i an-
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slutning till den nya lagen den 1 oktober 1935 utfärdad förordning, där det 
bland annat stadgas, att de till arbetstjänst inkallade, för så vitt de äga tysk 
medborgarrätt (Reichsangehörigkeit), vid inträdet skola svära »tyska rikets 
och folkets ledare, Adolf Hitler», obrottslig trohet och obetingad lydnad. 

Internationella arbetsorganisationen. 

Internationella arbetsbyråns styrelsesammanträde i april 1936. 

Internationella arbetsbyråns styrelse var under dagarna 23—25 april samlad i Genève 
till ordinarie kvartalssammanträde. Mötet hölls under ordförandeskap av den kanaden
siske regeringsrepresentanten dr Riddel. Vid mötets öppnande riktade presidenten ett sär
skilt välkommen till den aye ledamoten, ordföranden i landsorganisationen i Sverige Albert 
Forslund, som invalts på den plats inom arbetargruppen, vilken blivit vakant genom Edv. 
Johansons frånfälle. 

Genomförande av ratificerade konventioner. Som första punkt på dagordningen stod 
frågan om effektivisering av proceduren för granskning av de årsrapporter, som medlems
staterna insända rörande genomförandet av ratificerade konventioner. Styrelsen beslöt 
enhälligt att ytterligare två utomeuropéer, med praktisk erfarenhet i social administra
tion, skola utses till medlemmar av expertkommissionen för konventionernas tillämpning. 

Rapporten från den arbetskonferens av amerikanska medlemsstater, som hölls i Santiago-
de-Chile sistlidne januari, gav anledning till en längre diskussion. Det framhölls allmänt, 
att denna på Chiles initiativ tillkomna konferens varit en klar framgång — av den 
amerikanska kontinentens 21 stater deltogo 19 — och av stor betydelse för dessa länders 
fastare tillknytning till det internationella socialpolitiska samarbetet. Den hade, för
klarade arbetsbyråns direktör Butler bland annat, visat att det, även då det gäller uni
versella spörsmål, är nödvändigt att taga hänsyn till speciella regionala synpunkter. Kon
ferensen hade särskilt klarlagt den betydelse som immigrationsproblemet, jordbruksfrågan 
och frågan om det indianska befolkningselementet spela i dessa länder. Han hade på 
en del håll befarat, att en regional konferens som denna skulle kunna skada internationella 
arbetsorganisationens inflytande, men konferensen hade tvärtom stärkt institutionens auk
toritet och visat hur de amerikanska länderna vilja och kunna deltaga i Genèvearbetet. 

Dir. H. C. 0rsted, den danske arbetsgivarrepresentanten, som var medlem av den dele
gation, vilken arbetsbyråns styrelse sände till santiagokonferensen, betygade också kon
ferensens stora betydelse för arbetsorganisationens utveckling till verklig universalitet. 

Under hänvisning till den olika uppfattning som visat sig råda beträffande innebörden 
av ratifikationen av internationella arbetskonventioner —< vissa länder hade sålunda ansett 
sig kunna ratificera en konvention innan de ännu voro i stånd att tillämpa den — fram
höll herr 0rsted möjligheten att medgiva vissa modifikationer och undantag i genèvekon-
ventionerna för utomeuropeiska länders vidkommande. Han ville emellertid fästa upp
märksamheten på den fara, som en dylik åtgärd skulle kunna innebära för strävandena 
att genomföra likvärdiga arbetsvillkor i alla länder. I de flesta europeiska länder hade 
stora sociala framsteg redan gjorts, men de kunde icke fortsätta på den inslagna vägen 
om de icke voro i någon mån försäkrade om att världens övriga länder följde efter. 

Den holländske arbetarrepresentanten Kupers, som också varit medlem av styrelse-
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delegationen till konferensen, fäste styrelsens uppmärksamhet på den stora betydelsen a r 
flera av de vid konferensen antagna resolutionerna och särskilt den som rörde immigra-
tionsspörsmålet, vilken bl. a. stötts av Argentinas och Brasiliens regeringar. Efter att 
ha givit uttryck åt sin tillfredsställelse över att den chileanske arbetarrepresentanten vid 
ifrågavarande konferens, Solis — vars häktning strax efter konferensens avslutning, i 
samband med en strejk, som man erinrar sig, gav anledning till vissa anmärkningar från 
arbetargruppens sida vid styrelsemötet i februari — nu frigivits, framförde Kupers ett 
tack till den chileanska regeringen för dess initiativ till och värdefulla bistånd vid kon
ferensen, vilken han hoppats skulle komma att följas av andra regionala konferenser. 

Diskussionen rörande denna fråga avslutades med att styrelsen enhälligt beslöt uppdraga 
åt arbetsbyråns direktör dels at t översända texterna till de vid konferensen antagna 
resolutionerna till samt]'fa intresserade regeringar dels att bringa dessa resolutioner till 
vederbörande kommissioners och kommittéers kännedom så at t de i största möjliga ut
sträckning beaktas vid utarbetande av förslag rörande spörsmål som beröras i resolu
tionerna. 

I samband med diskussionen av en rapport rörande jordbruksarbetarnas ställning med 
hänsyn Ull internationell sociallagstiftning beslöt styrelsen att arbetsbyrån skall företaga 
en ingående undersökning av arbetslösheten i jordbruket i samtliga medlemsstater. Vidare 
beslöt styrelsen, med 25 röster mot 4, att upprätta en permanent jordbrukskommission för 
främjande av förbindelserna mellan arbetsbyrån och jordbruket. Genom denna kommer 
styrelsen att ständigt ha till sitt förfogande ett kompetent rådgivande organ beträffande 
alla frågor som röra jordbrukets sociala förhållanden. 

Med anledning av ett förslag från den italienske regeringsrepresenitanten de Michelis 
uppdrog styrelsen åt arbetsbyrån att fullfölja utredningen av åtgärder för internationell 
skyddslagstiftning för personal anställd i lastbilstrafik, en fråga som har en speciellt 
internationell aspekt därigenom att denna personal ofta utför sitt arbete i två eller flera 
olika länder under ett och samma dygn. Direktör Butler underströk betydelsen av detta 
spörsmål. Det gäller här en ny verksamhetsgren, som redan sysselsätter nästan lika många 
personer som järnvägarna, och mycket återstår att göra för att tillförsäkra denna arbetar
kategori normala arbetsförhållanden, särskilt beträffande arbetstid och viloperioder, före
byggande av olycksfall etc. Frågan är av stor betydelse icke blott för de närmast intres
serade utan för alla vägtrafikanter. 

Styrelsen beslöt också enhälligt att tillsätta en korresponderande kommitté för spörsmå
let om arbetarnas fritid i avsikt at t söka koordinera det arbete som på detta område ut-
föres i olika länder. Vidare beslöts att vid det styrelsemöte eom hålles nästkommande ok
tober preliminärt diskutera dagordningen för 1938 års arbetskonferens. I detta samman
hang fäste den amerikanske och den belgiske arbetarrepresentanten uppmärksamheten på 
nödvändigheten av at t konferensen snarast möjligt upptager till behandling spörsmålen om 
lärlingsväsen och yrkesutbildning. Dessa frågor äro av synnerlig vikt på grund av den 
fortsatta arbetslösheten i världen. 

I sambaud med diskussionen av förberedelserna för 1937 års konferens med hänsyn till 
spörsmålen om arbetstidens förkortning i de grafiska och kemiska industrierna beslöt sty
relsen att för var och en av dessa industrier i slutet av 1936 eller början av 1937 in
kalla ett s. k. förberedande tekniskt möte med representanter för regeringar, arbetsgivare 
och arbetare i de viktigaste länderna. 

Den tidigare beslutade speciella sjöfartskonferensen för behandling av sedan 1929 vi
lande frågor rörande sjömännens arbetsförhållanden, i främsta rummet frågan om arbets
tiden ombord å fartyg, kommer att öppnas i Genève den 6 nästkommande oktober. 

På styrelsens dagordning stodo i övrigt som vanligt en rad spörsmål av administrativ 
och finansiell natur. Vid sammanträdet antogs sålunda enhälligt (arbetsgivargruppen 
avhöll sig dock från att rösta) förslag till budget för 1937. Vidare tog styrelsen känne
dom om direktörens rapport över organisationens verksamhet sedan förra styrelsemötet, 
till vilken denna gång som bilaga fogats en översikt över den social-ekonomiska situatio
nen 1935. I anledning av en rapport från stadgekommittén rörande proceduren vid val 
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av styrelsens ordförande fastslog styrelsen slutligen att alla medlemmar av styrelsen, obe
roende av vilken grupp de tillhöra, i princip äro valbara. Som bekant ha hittills endast 
regerings-, och icke arbetar- eller arbetsgivarrepresentanter, valts till styrelsens ordfö
rande. En fråga om rätt till omedelbart återval till ordförandeposten återremitterades till 
stadgekommittén, då enighet på denna punkt icke kunde nås i styrelsen. 

Vid sammanträdets slut tog den franske arbetarrepresentanten Jouhaux ordet och fäste 
styrelsens uppmärksamhet på de fria fackföreningarnas i Danzig läge, vilka sågo sig för
hindrade att funktionera på ett territorium som dock administrerades av nationernas för
bund. Spörsmålet hade hänvisats till domstolen, men under tiden var fackföreningsfrihe
ten suspenderad. Jouhaux anmodade arbetsbyråns direktör att intervenera hos nationernas 
förbunds högkommissarie och begära upplysning om när det förbud som nedlagts mot de 
fria fackorganisationernas verksamhet kommer att hävas. Direktören förklarade i sitt 
svar, att han var beredd att hos vederbörande myndigheter införskaffa upplysningar om 
situationen. 

Kortare meddelanden. 

— Allmänna sociala frågor — 

Det ekonomiska rådet i Frankrike. Genom de,n omvälvning på olika områden, som 
världskriget medfört, ha statsmakterna i vida större omfattning än förut konfronterats 
med ekonomiska spörsmål. En konsekvens härav har blivit ett ökat krav på att erfor
derlig ekonomisk sakkunskap måtte stå till de styrandes förfogande. I Frankrike har 
problemet om ett intimare eamarbete mellan statsmakterna och .näringslivets målsmän 
länge stått på dagordningen, och en låt vara provisorisk lösning av vissa hithörande spörs
mål har man trott sig finna i upprättandet för ett tiotal år sedan utav »le Conseil national 
économique», som har till uppgift att i aktuella ekonomiska och industriella frågor vara 
ett rådgivande organ åt regeringen och vid behov ställa vetenskaplig insikt och teknisk 
expertis till dess förfogande. Samtidigt skall det ekonomiska rådet utgöra en förbindelse
länk mellan den exekutiva statsmakten och landets näringsliv, varvid särskild vikt lägges 
uppå att olika industrier och yrkesgrupper skola äga erforderlig representation i rådet. 
Krav på upprättande av ifrågavarande organisation framställdes redan 1918 av samman
slutningen av de franska fackföreningarna, »la Confédération générale du travail», som 
«enare understöddes härutinnan av olika handelskammare. I dess hittillsvarande form till
kom det ekonomiska rådet genom ministeriellt dekret i januari 1925, vid vilken tid M. 
Herriot var konseljpresident. 

Rådet är formellt ställt under ordförandeskap av regeringschefen samt består av 47 
medlemmar med 94 suppleanter, utsedda från trenne huvudsakliga samhällsgrupperingar, 
nämligen arbetarintressen, företagare- och kapitalintressen samt kooperativa konsument
organisationer. Inom rådet utses en »Commission permanente», som utför det egentliga 
undersökningsarbetet rörande de olika ekonomiska frågor, som förelagts rådet. Till dess 
förfogande står ett generalsekretariat samt särskilt utsedda tekniska experter. 

Det torde kunna sägas, att det ekonomiska rådets hittillsvarande verksamhet varit utan 
praktisk betydelse och inskränkt sig till en serie utredningar av skäligen akademisk natur 
beträffande diverse frågor berörande landets .näringsliv. Sålunda företogs en vidlyftig 
undersökning under en följd av år rörande spörsmålet om utvecklingen av »l'outillage 
national», varvid förhållandena inom olika industrier samt beträffande kommunikations
systemet, elektricitetsförsörjningen, jordbruksnäringen etc. upptogos till granskning. Re-
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sul ta te t av undersökningen föreligger i e t t t ret t iotal yt tranden, vilka dock icke föranlett 
några å tgärder från s tatsmakternas sida. För närvarande är rådet bl. a. sysselsatt med 
en ut redning av läget inom automobilindustrien och filmindustrien. Under utarbetande 
befinner sig också e t t av regeringen begärt y t t rande rörande arbetslösheten inom textil-
och skeppsbyggnadsindustrierna. 

Den form, var i det ekonomiska rådet gestaltades genom 1925 års dekret, har av alla 
pa r te r be t rak ta t s som e t t experiment, och först efter vunnen erfarenhet om dess funktion 
i prakt iken avsågs a t t genom en av parlamentet antagen lag varakt igt stadfästa rådets 
definitiva organisation. Kri t iken mot den hitt i l lsvarande organisationen har huvudsakligen 
gå t t u t på dels a t t anta le t medlemmar var i t för snävt t i l l taget för a t t medgiva adekvat 
representation å t alla ekonomiska intressen i samhället, dels a t t rådet utrustats med otill
räcklig befogenhet. Härvidlag har viss opinion önskat utöka rådets kompetens därhän a t t 
densamma även skulle innefatta beslutanderätt i vissa frågor. 

Vid tvenne tillfällen ha regeringsförslag framlagts för parlamentet angående reform 
av le Conseil national économique, i november 1927 av ministären Poincaré och i januari 
1933 av ministären Paul-Boncour. I huvudsak inneburo förslagen e t t utökande av antalet 
rådsmedlemmar med vidare representation för olika yrkesgrupper och ekonomiska företag 
men med bibehållande av rådets ka rak t ä r utav rådgivande organ. Förslagen föranledde 
ingen å tgärd av parlamentet. Slutligen har i juni 1934 »la Commission de la réforme 
de l 'État» framlagt e t t reorganisationsföralag, som i allt väsentligt bygger på ovan
nämnda lagförslag av Paul-Boncours regering. Förs t under innevarande session har 
emellertid par lamentet upptagi t reformen till avgörande, och förslaget har efter åtskillig 
meningsbrytning antagits av båda kamrarna. Under behandlingen i senaten företogs blott 
vissa smärre förändringar av formell a r t , vilka vid förslagets återförvisning till kammaren 
oförändrade antogos av denna. 

Le Conseil national économique blir alltså nu en lagstadgad institution med uppgift a t t 
s tudera och följa alla frågor, som beröra landets ekonomiska liv, och efter anmodan av 
s ta tsmakterna avgiva yt t randen om lagförslag av ekonomisk räckvidd samt a t t på eget 
ini t iat iv föreslå nödiga å tgärder för organisation och kontroll av produktionen inom landet 
och för näringslivet i dess helhet. Genom den nya lagen kommer rådet a t t al l t jämt bi
behålla karak tä ren av rådgivande organ. På denna punkt ha, såsom tidigare nämnts, 
delade meningar rå t t , och från visst håll, bland annat olika syndikalistintressen, torde 
man umgåt ts med planer a t t förläna rådet beslutande makt beträffande förslag om närings
livets organisation. E t t dylikt projekt upprullar ju perspektiv för e t t »parlement écono
mique» med intresserepresentation från olika samhällsgrupper vid sidan av landets or
dinarie lagstiftande församling. Tanken på ett efter sådana linjer organiserat instrument 
för ekonomisk planhushållning har icke var i t främmande för berörda opinion och debat
terats såväl i parlamentet som i pressen i samband med lagförslagets behandling. En över
väldigande majori tet har dock hålli t före, a t t lagstiftande befogenhet under e t t demokra
t i skt statsskick uteslutande måste förbehållas parlamentet, som har a t t bevaka de allmänna 
intressena. Det ekonomiska rådet har dock genom lagförslaget erhålli t uts träckt befogenhet 
såtillvida, a t t detsamma — på därom framställd begäran av intresserade parter — äger 
a t t fungera som förliknings- och skiljedomsorgan i tvister av skiftande ekonomisk natur, 
sålunda även i arbetskonflikter. 

I övrigt innebär reformen av le Conseil national économique egentligen en omorganisa
tion av rådets sammansät tning, vilken omorganisation emellertid ännu är mera vagt an
given och är avsedd a t t närmare preciseras genom administrat iva förordningar. Avsikten 
är, a t t rådet hädanefter kommer a t t uppdelas uti 20 olika yrkesgrupper (sections pro
fessionelles I med et t sammanlagt medlemsantal ej överstigande 200. Genom dekret skall 
fastställas vilka yrkesgrupper, som skola äga representation, jämte antalet medlemmar 
för varje grupp. Lika antal representanter skall i varje grupp utses för företagare- och 
arbetarintressen. För a t t utröna i vilken proportion olika yrkesgrupper böra företrädas 
i rådet, skall inom t re månader efter lagens promulgering och därefter var t tredje år en 
klassificering (»recensement») företagas beträffande alla yrkessammanslutningar i landet. 
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Vidare utbygges rådet med en plenarförsamling (l'Assemblée générale du Conseil national 
économique), som skall bestå av 173 medlemmar, varav 60 representera nyssnämnda »sec
tions professionelles» och 113 olika organisationer inom näringslivet , såsom handelskam
mare, kooperativa konsumentsammanslutningar etc. jämte företrädare för ekonomiska in
tressen berörande kolonierna samt tekniska experter på olika områden. Samtliga med
lemmars uppdrag gälla för en tid av t re år. Plenarförsamlingen sammanträder på kal
lelse av ordföranden — som fortfarande formellt ä r konseljpresidenten — minst en gång 
om åre t och där jämte när så påfordras av antingen par lamentet eller rådets »commission 
permanente». Nyssnämnda kommission, som utses av församlingen, fyller liksom tidigare 
funktionen av rådets verkstäl lande organ och u ta rbe ta r själv eller eventuellt genom under
kommittéer y t t randen rörande frågor, som understäl l ts rådet. 

Det å te rs tå r a t t se, i vad mån det nyorganiserade Conseil national économique kommer 
a t t infria de förhoppningar, som kny tas till dess livsduglighet som å ena sidan en råd
givande inst i tut ion i frågor berörande landets ekonomi och å andra sidan som en för
samling, där olika .näringsgrenar och yrkesgrupper skola i närmare kon tak t med stats
makte rna beredas tillfälle a t t få sina speciella intressen beaktade. Erfarenheterna från 
rådets t idigare verksamhet tyda knappast på a t t insti tutionen blir en effektiv faktor a t t 
räkna med inom landets ekonomiska liv. 

(Svenska beskickningen i Paris.) 

— Arbetsmarknad och arbetslöshet — 

Statens arbetslöshetskommissions verksamhet under april 1936. Antalet till kommis
sionen rapporterade h j ä l p s ö k a n d e a r b e t s l ö s a uppgick vid slutet av april till 46 628. Sedan 
motsvarande månad föregående år har antalet hjälpsökande varit följande: 

Vid Blutet av ma j månad 1936 uppgick antalet hjälpsökande arbetslösa enligt föreliggande 
preliminära uppgifter till omkring 35000. Under maj har sålunda antalet hjälpsökande ned
gått med c:a 25 %. 

Yrkesfördelningen och minskningen (resp. ökningen) under april 1936 framgå av nedanstå
ende sammandrag: 

1 Gruppen ingenjörsarbete och arbetsledning har ej medräknats den senaste månaden. 
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Ur geografisk synpunkt fördelade sig de rapporterade hjälpsökande arbetslösa samt antalet hjälpta 
pä följande sätt: 

Fördelningen pä olika hjälpatgärder beträffande de arbetslösa, som nnder månaden i en eller 
annan form erhållit hjälp av stat eller kommun, framgår av följande tablä: 

Statens b r u t t o u t g i f t e r för arbetslöshetens bekämpande nppgingo nnder april till 3'4 mil
joner kronor och under årets fyra första månader till 157 miljoner kronor. 

Den privata arbetsförmedlingen under år 1936. Antalet vid de pr ivata platsbyråerna 
under år 1935 t i l lsat ta platser har enligt byråernas till socialstyrelsen insända uppgifter 
u tg jor t som följer: 

Anmärkas bör, a t t det i tabellen angivna antalet uppgiftslämnare icke sammanfaller 
med antalet av länsstyrelserna beviljade kommistsiauärsrättigheter. Hela antalet dylika riit-

1 Antalet vid de statliga reservarbetena sysselsatta är enligt arbetsplatsernas styrkebesked 9 995. 
Häri ingår ett antal specialarbetare, vilka icke av vederbörande lokala arbetslöshetsorgan hän
visats till statligt reservarbete. 



478 SOCIALA MEDDELANDEN 1936, NR 6 

tigheter [55, men endast 149 platskommissionärer ha inkom
mit med rapporter för hela aret eller någon del därav.1 Sistnämnda siffra är densamma 
som för år 1934, medan antalet tillståndsinnehavare nedgått med c:a 35; länsstyrelserna 
ha nämligen verkställt en gallring och indragit tillstånden för sådana personer, vilka av 
en eller annan anledning sedan lång tid tillbaka icke utnyttjat sina rättigheter. 

Största antalet förmedlingar faller inom de kvinnliga arbetsområdena. För att närmare 
utröna förmedlingsresultatet inom olika yrkesgrupper har socialstyrelsen låtit bearbeta 
rapporterna från Stockholms stad. Platsförmedlingen inom k v i n n l i g a yrken under 
1935 vid förutnämnda 22 privata kommissionskontor framgår av efterföljande översikt: 

Liksom vid de offentliga arbetsförmedlingarna förekommer det även vid de privata by
råerna, att en lediganmäld plats icke omedelbart kan tillsättas utan måste upptagas bland 
de lediga platserna i två på varandra följande månadsrapporter. I den offentliga arbets
förmedlingens årsstatistik (för år 1935 se Soc. Hedd. årg. 1936, sid. 91 ff.) borträknas alla 
från föregående månad kvarstående lediga platser, för att man därigenom må kunna er
hålla en exakt bild av platstillgången. Beträffande de privata platsbyråerna kan en 
dylik redovisning göras för den å varje kommissionärsrapport upptagna slutsumman för 
lediga platser under månaden men däremot icke för de lediga platserna fördelade efter 
yrken, varför här i flera fall en plats mer än en gång medräknats såsom ledig. I tablån 
här ovan måste därför bruttosiffran för lediga platser (d. v. s. med inräkning av antalet 
från föregående månad kvarstående platser) redovisas. Denna siffra uppgår för den pri
vata kvinnliga förmedlingen i huvudstaden till 45 404 under året, men nettosiffran stannar 
vid 37 185 på grund av att 8 219 platser redovisats såsom lediganmälda redan i tidigare 
månadsrapporter. 

Även med den ovan gjorda reduceringen av de lediga platserna föreligger dock en kraftig 
disproportion mellan antalet platssökande och lediga platser å ena sidan och antalet till
satta å den andra till följd av de i stor utsträckning förekommande dubbelanmälningarna 
å flera kommissionskontor. 

Endast 42 % av nettoantalet lediga platser i Stockholm blevo tillsatta. 
Hela antalet kommissionärer, från vilka rapporter under året inkommit — inräknat så

dana, vilkas verksamhet endast pågått vissa månader eller vilkas uppgifter varit för sta
tistisk bearbetning obrukbara — utgjorde som nämnt 149. Deras fördelning på olika län 
framgår av följande översikt: 

Sedan föregående år har antalet rapporterande kommissionärer minskats i Stockholms 
stad med 4 och i Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt Värmlands län med 

1 Häri ingår en rapporterande kommissionär i Stockholm, för vilken uppgifterna icke ansetts 
böra medtagas i de statistiska översikterna. (Se Soc. Medd. årg. 1932, sid. 482.) 
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2 vardera, ökning förekom i Kristianstads län med 4, i Älvsborgs, Örebro och Västman
lands län med 2 samt i Blekinge och Skaraborgs län med 1 vardera. Denna ökning är 
emellertid ej förorsakad av att nya tillstånd beviljats, utan en följd av att vissa personer, 
som tidigare underlåtit att rapportera, efter påpekande numera fullgjort sin rapporterings
skyldighet. 

Sjuksköterskebyråernas verksamhet under år 1936. Antalet i verksamhet varande, god
kända sjuksköterskebyråer har under år 1935 liksom föregående år utgjort 17. 

Förmedlingsverksamhetens omfattning framgår av efterföljande tablå, vilken upprättats 
med ledning av de till medicinalstyrelsen insända årsredogörelserna: 

Anmärkas bör, att de vid en viss byrå inskrivna sjuksköterskorna icke alltid äro statio
nerade å den ort, där byrån är belägen. Sålunda uppehålla t. ex. de vid stockholmsbyråerna 
rapporterade sjuksköterskorna i stor utsträckning befattningar å andra orter inom riket. 

Under året ha vid sjuksköterskebyråerna 469 sjuksköterskor nyinskrivits, under det att 
163 av skilda anledningar avförts ur registren över disponibla sjuksköterskor. Antalet 
sjuksköterskor har sålunda under året ökats med 306. 

Av de tillfälliga sjukbesöken, vilka utgöra mera än 80 % av hela antalet förmedlingar, 
har som synes över hälften redovisats av Fredrika Bremerförbundets byrå i Göteborg. Att 
siffran i Göteborg nått sådan höjd, hör samman med den omständigheten, att därstädes 
uppdragitä åt nämnda byrå att ombesörja sådan tillfällig sjukvård, 6om i andra större 
städer i regel handhaves av särskilda kommunala organ. 
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— Föreningsväsen — 
Svenska arbetsgivareföreningen år 1935. Enligt den till svenska arbetsgivareföreningens 

ordinarie stämma i maj 193G avgivna styrelseberättelsen uppgick antalet delägare vid 
ibörjan av innevarande år till 3 999 mot 3 755 den 1 januari 1935. De under året ny
tillkomna delägarna sysselsatte 10 071 arbetare, de avgångna 2 348, medan de sedan före
gående år kvarstående delägarna sammanlagt redovisat en ökning med 23 621 arbetare, 
vadan föreningens totala omslutning under året ökats från 259 536 till 290 880 arbetare. 
Dessa siffror, som grunda sig på de av delägarna i och för ansvarighetsbeloppens be
stämmande avgivna arbetaruppgifterna, återgiva emellertid ieke de mera tillfälliga väx
lingar i arbetarantalet, som äro en följd av konjunkturerna å arbetsmarknaden. Den hos 
föreningens samtliga delägare faktiskt sysselsatta arbetsstyrkan växlade under årets olika 
månader mellan lägst 271 500 (i januari) och högst 327 200 (i september 1935), som när
mare framgår av nedanstående tablå. 

Under året har icke något nytt yrkes- eller ortsförbund vunnit inträde i föreningen. 
Förbundens antal var alltså oförändrat 36. 

Landsorganisationen i Sverige under år 1935. Vid slutet av år 1935 redovisade de till 
landsorganisationen anslutna fackförbunden ett sammanlagt medlemsantal av 701 186 mot 
653 331 vid årets början, ökningen utgör alltså 47 855 eller om man frånräknar det under 
året nyanslutna förbundet (försvarsverkens civila personalförband) 43 144 personer, mot
svarande 7-32 resp. 6-60 % av hela antalet. På de 42 förbunden fördelade sig medlems
antalet på sätt nedanstående tablå utvisar (siffrorna inom parentes angiver ökning eller 
minskning under året). 

Medlemsantalet har, som av tablån framgår, ökats i 35 och minskats i 6 förbund. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling under maj 1936. 

Översikt av verksamheten vid de särskilda anstalterna. 

Översikt av verksamheten för huvudgrupper av arbete. 

Utöver här redovisade tillsatta platser ha 5 164 personer under månaden 
erhållit hänvisning till reservarbete och arbetsläger. 

I samverkan mellan olika kontor och ombud tillsattes under månaden 847 
platser, varav 695 manliga och 152 kvinnliga. Av dessa interlokala förmed
lingar gällde 616 platser samverkan mellan arbetsförmedlingar inom olika läD. 

30—3BB172. Soc. Medd. 1936. 
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Arbetsmarknad och arbetslöshet i utlandet. 

1 Reviderade siffror. — a Ofullständiga siffror. 
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Arbetslösheten inom arbetarorganisationerna 
den 30 april 1936. 

Antalet arbetslöshetsveclcor (d. v. s. på grund av arbetslöshet fristämplade 
veckor) har under april månad uppgivits till inalles 364 099, vilket i genom
snitt motsvarar 4-7 veckor per varje å månadens sista dag arbetslös medlem. 
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Livsmedelspriser och levnadskostnader. 

Livsmedelspriser under maj månad 1936. De noteringar av minuthandels
priser å livsmedel (ävensom å bränsle och lyse), som meddelas i efterföljande 
sammandragstabell för socialstyrelsens 49 ombudsorter, ha inhämtats och 
bearbetats på samma sätt, som tidigare varit fallet. 

Under maj har prisnivån sjunkit något, i främsta rummet beroende på av
sevärda prisfall å ägg, som voro osedvanligt dyra under vintermånaderna. 

Sammanfattning ar livsmedelsprisernas förändringar juli 1914—maj 1936 och 
1981—maj 1936. Till belysande av de allmänna förändringar, som med av
seende å livsmedelspriserna ägt rum i detaljhandeln till och med maj 1936 
med utgångspunkt dels från tiden före världskrigets utbrott, dels från 
1931 (den genomsnittliga prisnivån i december 1930, mars, juni och septem
ber 1931), meddelas efterföljande serier av vägda indextal. 

Den allmänna prisnivån i fråga om livsmedel, bränsle och lyse har 
under maj sjunkit med 1 enhet. Det må noga observeras, att ovan angivna 
indextal endast avse de förändringar, som drabbat priserna å livsmedel, 
bränsle och lyse. Indextalet för de to ta la levnadskos tnaderna (sålunda 
jämväl utgifterna för hyra, kläder, skatter m. m. inberäknade), vilket be
räknas kvartalsvis, utgjorde vid den senast verkställda beräkningen, den 1 
april 1936, 158 med juli 1914 som utgångspunkt och 99 med 1931 som 
basår (se nyssnämnda kvartalsrapport, sid. 313). 

Riksbankens konsumtionsprisindex har i samarbete med socialstyrelsen fullföljts 
enligt samma metod som tidigare (se Soc. Medd. årg. 1933, sid. 709). Index
serien med rörlig basperiod anger prisnivån under varje vecka i förhållande till pris
nivån under närmast föregående vecka, medan serien med fast basperiod hela tiden 
utgår från prisnivån i september 1931. De senaste veckorna visa följande indextal: 
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1 Preliminära Biffror. 
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