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Föreliggande redogörelse för arbetstidens längd inom industri
och handtverk i Sverige refererar sig i fråga om tiden närmast
till år 1905, men har kompletterats med en del uppgifter för
åren 1906 och 1907.
Den närmaste ledningen af de större arbetsstatistiska specialundersökningarna, uti hvilken serie här ifrågavarande utredning
ingår,
ro " handhafves inom Kommerskolleoni
O afdelninw
C för arbetsstatistik af förste aktuarien d:r N i l s B e r g s t e n , hvilken ock
utarbetat efterföljande berättelse.

Stockholm i april 1911.

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik.
HENNING ELMQUIST.

Otto Järte.
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I N L E D N I N G .

1. Ämne och plan för undersökningen.
Sedan Kungl. Maj:t genom särskilda nådiga bref dels den
9 juni 1905 anbefallt kommerskollegium att inkomma med förslag rörande användningen af det för år 1906 på extra stat
anvisade anslaget för det arbetsstatistiska arbetet, dels ock
den 24 därpå följande november bemyndigat kollegium anmoda
bögst fyra med arbetareförhållanden förtrogne män att deltaga
i uppgörandet af det förberedande förslag i ämnet, som borde
utarbetas af förste aktuarien å kollegii afdelning för arbetsstatistik, äfvensom meddela dessa kommitterade tillstånd att.
där de så pröfvade tjänligt, tillkalla erforderligt antal arbetsgifvare och arbetare för att gå kommitterade tillhanda med råd
och upplysningar, anmodade kollegium ledamöterna af Riksdagens andra kammare, direktören Ernst Beckman och ordföranden i de svenska arbetarefackförbundens Landsorganisation
Herman Lindqvist, samt ordföranden i Centrala arbetsgivareförbundet, byggmästaren A. E. Magnusson och ordföranden i
Allmänna svenska boktryckareföreningen, civilingeniören C. Ramström att jämte förste aktuarien H. Elmquist deltaga i uppgörandet af omförmälda förberedande förslag.
Uti sittden 18 december 1905 till kommerskollegium afgifna förslag hafva kommitterade bland annat anfört följande.
Enär planen för det arbetsstatistiska arbetet redan blifvit
i sina hufvuddrag fastställd genom Riksdagens bifall till det
af Kungl. Maj:t i 1905 års statsverksproposition framställda

Särskilda
kommitterades yttrande
och förslag.
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förslag, funne sig kommitterade vid fullgörande af det dem
åliggande uppdrag att afgifva förberedande förslag till arbetets
anordnande under år 1906 endast hafva att dels taga i öfvervägande, hvilka erinringar kunde vara att framställa med afseende å de särskilda spörsmål, som fölle inom ramen för den
fortlöpande socialstatistiken af allmän art, samt beträffande
insamlandet af primäruppgifter till och anordningen i öfrigt af
denna del af det arbetsstatistiska arbetet, dels föreslå ämne
och plan för de större s p e c i a l u n d e r s ö k n i n g a r n a s fullföljande.
Efter att hafva lämnat en detaljerad framställning rörande
anordnandet af den fortlöpande, mera allmänna socialstatistiken,
öfvergingo kommitterade till frågan om specialundersökningarna.
Härvid hade kommitterade ansett sig böra till en början
taga del af de förslag i anförda hänseende, som redan förut
varit å bane, utan att dittills hafva kunnat förverkligas. Särskildt hade kommitterade upptagit det år 1903 framställda
förslaget, att en utredning rörande a r b e t a r n e s utgifter
för sitt uppehälle med det snaraste måtte föranstaltas. Då
emellertid en dylik undersökning, af huru stor vikt den än
måste anses vara, näppeligen kunde, med hänsyn till de i
skilda delar af landet rådande, väsentligt olikartade förhållanden, blifva tillfyllestgörande, utan att ett ganska betydligt
primärmaterial åstadkommes, hvilket åter icke syntes blifva
möjligt utan mycket afsevärda förarbeten och dessutom måste
vara förenadt med tämligen dryga omkostnader, hade kommitterade funnit sig böra förorda, att med anordnandet af en
sådan omfattande undersökning finge tillsvidare anstå. Först
då anslaget för arbetsstatistiken, såsom kommerskollegium upprepade gånger föreslagit, blifvit uppfördt såsom reservationsanslag på ordinarie stat, kunde det, utan att det årliga anslaget höjdes, blifva möjligt att för ett visst år disponera erforderliga medel äfven för genomförande af en undersökning af
ifrågavarande, mera kostsamma slag. Vid en närmare granskning af de metoder, som vid utredningar af dithörande spörsmål i utlandet kommit till användning, hade nämligen kom-
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mitterade funnit den danska metoden att inhämta primäruppgifterna — d. v. s. genom utlämnande af systematiskt uppställda, detaljerade hushållsböcker till ett större antal arbetarefamiljer för antecknande af fullständiga uppgifter rörande
familjens inkomster och utgifter under ett helt år •— gifva ett
vida säkrare resultat och därför afgjordt vara att föredraga
framför den metod, som kommit till användning t. ex. i Tyskland1) och Nordamerikas förenta stater, där man åtnöjt sig med
ett, låt vara större antal arbetarefamiljers — vare sig med
eller utan särskilda uppgiftsinsamlares ledning verkställda —
uppskattning af de olika utgiftsposternas storlek under ett helt
år. Kommitterade ansåge därför, att vid en utredning af de
svenska arbetarnes utgifter för sitt uppehälle, såsom också
1903 års kommitterade förutsatt, de danska undersökningarna
borde tjäna såsom hufvudsaklig förebild, äfven om de därmed
förenade kostnaderna måste blifva tämligen afsevärda. Ehuru
sålunda en dylik utredning, af förut anförda skäl, icke syntes
kommitterade redan under år 1906 kunna ifrågakomma, hade
dock kommitterade äfven för sin del funnit sig böra förorda,
att densamma anordnades, så snart omständigheterna det tilläte.
I öfrigt ville kommitterade med afseende på ifrågavarande
ämne påpeka ändamålsenligheten af, såsom flerestädes i utlandet skett, att smärre försöksundersökningar till en början
företoges och att resultaten däraf publicerades i den arbetsstatistiska afdelningens »Meddelanden».
Kommitterade hade jämväl funnit det böra fortfarande
anstå med en undersökning af de stora yrkesgrenar, sjömansy r k e t och sågverksindustrien, hvilkas upptagande till arbetsstatistisk belysning af olika grunder redan tillförne varit ifrågasatt. En hvar af dessa undersökningar måste nämligen taga
flere år i anspråk och förutsatte i öfrigt en fastare organisation
af arbetsstatistiken än den dittills erhållit.
Äfven andra viktiga yrkesgrenar, såsom textilindustrien.
') I Tyskland hafva dock sedermera äfven utförts lefnadskostnadsberäkningar
på grundvalen af för ett helt år förda hushållsböcker (alltså i enlighet med den
danska metoden).
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s ö m m e r s k e y r k e t och t ä n d s t i c k s i n d u s t r i e n , hade varit föremål för uppmärksamhet vid kommitterades öfverläggningar, men
hade kommitterade ej heller funnit sig böra föreslå, att någon
af dem upptoges till behandling under år 1906.
I början af år 1905 hade till kommerskollegium inkommit
en skrifvelse från Svenska järnvägsmannaförbundet, däri förbundet anhållit, att de vid j ä r n v ä g a r n e anställde arbetares och b e t j ä n t e s - f ö r h å l l a n d e n måtte göras till föremål för
en ingående arbetsstatistisk undersökning. Denna järnvägsmannaförbundets framställning hade kommitterade tagit under
öfvervägande och därvid till en början, på grund af järnvägspersonalens talrikhet och fördelning öfver hela landet, ställt
sig tveksamma angående lämpligheten af att förorda en så
omfattande undersökning, som för sitt fullständiga genomförande
under gifna förhållanden måste kräfva flere år. Redan den
vid statens järnvägar anställda ordinarie och extra personal,
som skulle beröras af en sådan undersökning, kunde beräknas
uppgå till c:a 18,000 personer, och vid de enskilda järnvägarne
belöpte sig säkerligen motsvarande personal till ett än högre
antal, hvadan undersökningen sålunda skulle komma att omfatta c:a 40,000 personer. Då kommitterade under sådana förhållanden funnit sig föranlåtna att taga i öfvervägande, huruvida undersökningen genom en lämplig begränsning af ämnet
skulle kunna genomföras under en kortare tid, hade det framstått såsom naturligt, att å ena sidan en utredning af arbetsoch löneförhållandena vid statens järnvägar borde föregå en
sådan vid de enskilda järnvägarne redan af det skäl, att den
borde låta sig genomföra jämförelsevis lättare, men att å
andra sidan förhållandena vid flere af de sistnämnda i främsta
rummet syntes påkalla en närmare undersökning. Vid den
fortsatta öfverläggningen i ämnet, därvid Svenska järnvägsmannaförbundets förtroendeman beredts tillfälle att närmare
utveckla de skäl, som föranledt förbundets ifrågavarande framställning, hade det emellertid blifvit upplyst, att man, därest
undersökningen icke i hela sin omfattning kunde förordas till
utförande under år 1906, med hänsyn till den vid statens

ÄMNE

OCH PLAN FÖR

UNDERSÖKNINGEN.

5*

järnvägar förestående löneregleringen närmast önskade en
utredning af de ordinarie statsbanebetjäntes förhållanden.
Att på sätt sålunda blifvit föreslaget begränsa undersökningen utan att samtidigt kunna förorda, att densamma under
de påföljande åren fullföljdes till att omfatta äfven den öfriga
personalen vid såväl statens som de enskilda järnvägar, hvilkas
förhållanden ur arbetsstatistisk synpunkt närmast syntes tarfva
en utredning, hade emellertid kommitterade för sin del icke
ansett lämpligt. Därvid hade kommitterade jämväl tagit hänsyn
därtill, att hvad särskildt beträffade de af den ordinarie statsbanepersonalen åtnjutna arfvoden, specificerade uppgifter funnes
att tillgå i statens järnvägars af trycket utgifna arfvodesstat,
äfvensom att en systematisk sammanställning af den lägre
ordinarie personalens aflöningsförhållanden, inklusive bostadsförmåner, beklädnads- och milpenningsersättning o. d. vore
meddelad under sjätte hufvudtiteln i 1905 års statsverkspropositiqn samt i de till grund för den däri gjorda framställningen
liggande utredningar. Jämväl med afseende å den ordinarie
statsbanepersonalens tjänstgöringstid förefunnes antagligen tillgängliga detaljerade föreskrifter, hvilka kunde sammanställas,
för meddelande af de närmare upplysningar angående nämnda
personals förhållanden, som vore erforderliga för den förestående löneregleringen, i samband med hvilken för öfrigt alla
tilläfventyrs ytterligare behöfliga utredningar säkerligen kunde
förväntas blifva föranstaltade, utan att för det närmast angifna
ändamålet en ingående arbetsstatistisk undersökning syntes
kommitterade vara af nöden.
Då kommitterade sålunda under gifna förhållanden icke
ansett sig kunna förorda bifall till järnvägsmannaförbundets
framställning, hade de ej heller funnit erforderligt att vid sina
öfverläggningar i anledning af densamma inhämta närmare
upplysningar från järnvägsförvaltningens sida. Till sist ville
dock kommitterade i anledning af järnvägsmannaförbundets
meranämnda framställning uttala sig för önskvärdheten af, att
tillgängliga uppgifter rörande statsbanepersonalens arbets- och
löneförhållanden, liksom ock resultaten af den utredning, som
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i och för den förestående löneregleringen kunde komma att af
vederbörande företagas, måtte sammanställas och publiceras i
den arbetsstatistiska afdelningens »Meddelanden» för att dymedelst blifva lättare tillgängliga för en större allmänhet.
Ett annat ämne, som bland kommitterade ifrågasatts såsom
föremål för 1906 års specialundersökning, vore det fackliga
organisationsväsendet bland våra arbetare, dess uppkomst och
utveckling, ehuru kommitterade efter närmare öfvervägande
låtit äfven det därom framställda förslaget falla med hänsyn
dels till de svårigheter, som det ännu på vissa håll antagligen
skulle möta att för en officiell institution erhålla alla för en
mera uttömmande utredning af ämnet erforderliga uppgifter
och dels till det förhållandet, att en regelbunden redogörelse
för fackföreningsväsendet redan af den arbetsstatistiska afdelningen börjat utarbetas, hvilken det syntes vara af vikt att
först få ytterligare fullständigad.
Efter moget öfvervägande hade kommitterade till slut enats
om att till föremål för 1906 års specialundersökning föreslå
den ordinarie arbetstidens längd och indelning för arbetare
inom olika yrkesgrenar å skilda orter i riket. Betydelsen af
en dylik allmän undersökning syntes kommitterade vara så i
ögonen fallande, att en närmare motivering för det af dem
träffade valet kunde vara obehöflig. För såväl arbetsgifvare
som arbetare vore denna fråga af det största aktuella intresse,
och äfven ur ekonomiska, hygieniska och allmänt samhälleliga
synpunkter måste en utredning af densamma anses synnerligen
af behofvet påkallad. För kännedom om arbetstidens längd
inom industrien i dess helhet hade man dittills varit hänvisad
till de utredningar i frågan, som förebragts af den första arbetareförsäkringskommittén (1884—1889) och den s. k. arbetareskyddskommittén af år 1891, sedan hvilken tid förhållandena
dock otvifvelaktigt hade undergått afsevärda förändringar, samt
till de spridda uppgifter, som kunde föreligga för vissa näringsgrenar, särskildt sådana, för hvilka kollektivt fastställda arbetstider förefunnes.
Beträffande den ifrågasatta undersökningens omfattning

ÄMNE OCH PLAN FÖR

UNDERSÖKNINGEN.

7*

hade det gifvetvis synts kommitterade Önskvärdt, att densamma
kunnat utsträckas till samtliga näringsgrenar i riket. I betraktande af svårigheten att på förhand afgöra, huruvida detta
under gifna förhållanden kunde låta sig göra under loppet af
år 1906 — under hvars första del den för arbetet tillgängliga
personalen jämväl måste tagas i anspråk för afslutandet af
redogörelsen för specialundersökningen rörande tryckerier och
därmed förenad handtering — hade dock kommitterade funnit
sig föranlåtna föreslå, att den beramade nya undersökningen
angående arbetstidens längd i första hand begränsades till industrien och h a n d t v e r k e t (i vidsträckt bemärkelse), och
vore det af kommitterade utarbetade frågeformuläret närmast
afsedt för ifrågavarande yrkesgrenar. I medio af år 1906
borde det emellertid komma att visa sig, huruvida utredningen,
om ock i en mera enquêtartad form, under samma år kunde
ytterligare utvidgas till att omfatta arbetstidens längd inom någon eller några af öfriga yrkesgrenar, nämligen jordbruket och
dess binäringar, handeln och transportväsendet; och borde enligt
kommitterades mening planen för en sådan utvidgad undersökning med ty åtföljande frågeformulär först då utarbetas inom
den arbetsstatistiska afdelningen i samråd med särskildt tillkallade sakkunnige samt därefter af kollegium pröfvas och
fastställas. Af åberopade skäl ansåge sig därför kommitterade
tills vidare böra inskränka sig till att något närmare utreda
den plan, efter hvilken undersökningen om arbetstidens längd
inom industri och handtverk syntes böra anordnas.
De hufvudsynpunkter, som enligt kommitterades mening
borde vid ifrågavarande utredning beaktas, vore följande.
Till en början syntes en begränsning af undersökningen i
så måtto böra vidtagas, att utredningen närmast komme att
omfatta,den ordinarie arbetstiden, dess längd och fördelning.
Ehuru det visserligen måste anses vara af intresse att erhålla
en bild äfven af den olika grad, i hvilken öfvertidsarbete förekomme inom olika yrken, så borde dock denna fråga af åtskilliga skäl lämpligen uteslutas ur undersökningen. För att
en statistik med afseende på öfvertidsarbetets förekomst icke
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skulle blifva mi&svisande, fordrades nämligen, att undersökningen utsträcktes till att omfatta en betydligt längre tidrymd än
ett år. Extra ordinära förhållanden under undersökningsåret
kunde nämligen medföra, att öfvertidsarbetet inom en särskild
yrkesgren förekomme i en grad, som alldeles icke vore för
densamma typisk och som / således icke, kunde tagas till utgångspunkt för en jämförelse med öfvertidsarbetet inom en annan
yrkesgren. För att en dylik jämförelse skulle kunna tillmätas
något vitsord, vore det säkerligen i ett flertal fall nödvändigt
att låta utredningen omfatta en period af fem à tio år. Under
sådana förhållanden ville alltså kommitterade, som nämndt,
förorda, att den ifrågasatta specialundersökningen inskränktes
till att närmast afse den ordinarie arbetstiden.
Den väsentliga uppgiften borde därvid vara att för olika
näringsgrenar utröna den regelbundna dagliga arbetstiden samt
tiden för arbetets början och afslutning äfvensom det sätt,
hvarpå rasterna vore anordnade. Därvid måste tydligtvis iakttagas, att uppgifter inhämtades angående arbetstiden för hvarje
särskild veckodag, enär endast på detta sätt nöjaktig kännedom
kunde erhållas om den ordinarie arbetstidens fördelning och
faktiska längd per vecka. Vidare borde utrönas, i livad mån
den för rörelserna inom en viss näringsgren uppgifna arbetstiden kunde anses vara för ifrågavarande näringsgren den normala, huruvida sålunda längre eller kortare arbetstider eller
fullständigt arbetsafbrott å vissa tider på året förekomme. I
samband härmed måste förekomsten af ordinarie sön- och
helgdagsarbete såväl som nattarbete vid undersökningen vederbörligen beaktas, hvarjämte inom yrkesgrenar, där arbete i
skift förekomme, dessa förhållanden jämväl borde utrönas.
Slutligen fölle inom undersökningens ram att konstatera, huruvida och i hvad mån vissa månadsfridagar och bestämd ledighet från arbetet under någon tid af året förekomme. Uppgifterna angående alla dessa olika spörsmål borde gifvetvis specificeras för hvarje inom särskilda yrkesgrenar sysselsatt, mera
betydande arbetarekategori liksom ock efter arbetarnes kön
och ålder.
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Med afseende å insamlandet af det för undersökningen
erforderliga materialet ville kommitterade föreslå, att det för
ändamålet afsedda frågeformuläret, sedan detsamma blifvit af
kommerskollegium granskadt och fastställdt, i erforderligt antal
exemplar tillställdes öfverståthållareämbetet i Stockholm, magistrater resp. stadsstyrelser i öfriga städer samt för landsbygdens vidkommande kronofogdarne äfvensom för bergshandteringen bergmästarne med anmodan till dessa myndigheter och
myndighetspersoner att såväl verkställa distributionen af frågeblanketterna till enskilda näringsidkare som ock insamla och
före viss, af kommerskollegium fastställd tid, återsända de
vederbörligen ifyllda blanketterna. För att underlätta och påskynda utdelningen borde därjämte, där så påfordrades, bifogas
en, efter i kollegium förefintliga uppgifter, upprättad förteckning
för hvarje stad eller fögderi å samtliga de arbetsgifvare inom
olika yrken, från hvilka uppgifter behöfde infordras. Beträffande
åter sådana staten tillhöriga anläggningar, hvilka inrymdes i
den ifrågavarande undersökningen, borde till vederbörande ämbetsmyndigheter aflåtas särskilda skrifvelser med begäran att
genom deras försorg erhålla formulärenliga uppgifter rörande
den dithörande arbetspersonalen. För erhållande af vederbörliga kontroll- och kompletteringsuppgifter syntes den arbetsstatistiska afdelningen allt efter omständigheterna böra anlita
olika vägar och särskildt hänvända sig, skriftligen eller genom
särskilda ombud — närmast platsombuden å de orter, där
sådana funnes anställda — till d«ls vederbörande näringsidkare
och dels förefintliga organisationer af arbetsgifvare och arbetare eller enskilda arbetare, därvid särskildt borde införskaffas
en i görligaste mån fullständig samling af förefintliga kollektiva
aftal, ordningsregler eller arbetsreglementen, hvari bestämmelser
om arbetstiden kunde förefinnas o. s. v.
Kommitterade ville till sist erinra om önskvärdheten af,
att frihet fortfarande som dittills borde lämnas den arbetsstatistiska afdelningens föreståndare att göra mindre, af omständigheterna betingade afvikelser från den plan, som komme att
för undersökningarnas utförande fastställas:
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Kommitterades ifrågavarande förslag blef af kommerskollegium, under förklaring att kollegium funnit sig kunna i hufvudsakliga delar biträda detsamma, till Kungl. Maj:t öfverlämnadt
med underdånig skrifvelse den 24 december 1905 med hemställan bland annat, att, på sätt kommitterade föreslagit, under
år 1900 måtte anordnas en särskild utredning angående arbetstidens längd inom olika näringsgrenar, dock äfven, i mån af
omständigheterna, rörande öfvertidsarbete.
Genom nådigt bref till kommerskollegium den 9 februari
1906 fann Kungl. Maj:t för godt förordna, att det af Riksdagen anvisade anslag skulle ställas till kollegii förfogande att
användas, förutom till aflöning åt vissa tjänstemän, till de med
det arbetsstatistiska arbetets anordnande under år 1906 i enlighet med den af kollegium förordade plan förenade kostnader
och sålunda, bland annat, äfven till verkställande af förevarande arbetstidsundersökning.
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2. Primäruppgifternas insamlande och bearbetande.
Sedan det för primäruppgifternas införskaffande af de sär- Primäruppgifternas inskilde kommitterade upprättade frågeformuläret blifvit granskadt samlande.
och fastställdt af kommerskollegium, kunde insamlandet af det för
undersökningen erforderliga primärmaterialet taga sin början, dock,
på grund af andra mera trängande arbeten, först i juni 1906, och
har sedermera ägt rum i hufvudsaklig öfverensstämmelse med
den af kommitterade uppgjorda planen. Uppställningen af
frågeformuläret äfvensom beskaffenheten af de uti detsamma
framställda spörsmålen inhämtas af det å sid. 13*—14* i förminskad skala meddelade aftryck af formuläret. Såsom däraf
framgår, hafva de å formuläret innefattade uppgifter, i enlighet
med hvad af kommitterade föreslagits, närmast och hufyudsakligast afsett en utredning af den ordinarie arbetstiden, men
har jämväl under punkt 10 i formuläret införts en fråga rörande
öfvertidsarbete, hvarvid för erhållande af det fullständigare
material, som en undersökning af hithörande spörsmål kräfver
för att ej blifva missvisande, uppgifter ansetts böra inhämtas
för en tidrymd af åtminstone tre år.
Primäruppgifterna hafva införskaffats, i Stockholm genom
öfverståthållareämbetets försorg, i öfriga städer genom magistraterna resp. stadsstyrelserna och för landsbygdens vidkommande genom kronofogdarne samt särskildt för bergshandteringen
genom bergmästarne; och hafva samtliga dessa myndigheter
och myndighetspersoner för ifrågavarande ändamål fått sig tillställda ofvannämnda frågeformulär i erforderligt antal exemplar.
Beträffande staten tillhöriga anläggningar hafva vederbörande
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ämbetsmyndigheter genom särskilda skrifvelser anmodats ombesörja, att formulärenliga uppgifter rörande den dithörande
arbetspersonalen komme kollegium till hända. Vidare hafv# i
en del fall de önskade uppgifterna erhållits vare sig genom
kollegii ombud å platser, där sådana funnits, eller genom direkt
hänvändelse till den enskilde arbetsgifvaren. Slutligen har
kollegium, i anslutning till hvad de särskilda kommitterade
jämväl uttalat, hänvändt sig äfven till förefintliga fackorganisationer af arbetare med anhållan, att de ville dels till kollegium insända en i görligaste mån fullständig samling af de
inom resp. fack förekommande kollektiva aftal (prislistor), ordningsregler och arbetsreglementen, dels meddela, huruvida de,
för ämnets allsidiga belysning, funne det vara af behofvet påkalladt att för sina facks vidkommande å det härför upprättade
frågeformuläret (hvaraf exemplar bifogades) lämna motsvarande
uppgifter angående arbetstidens längd, som de från arbetsgifvarne infordrade, i hvilket fall de anmodades uppgifva det
antal frågeformulär, som kunde vara för ändamålet erforderligt.
Enligt kommitterades förslag var undersökningen ämnad
att i första hand begränsas till industrien och handtverket
(i vidsträckt bemärkelse). Till ledning för vederbörande insamlare af primäruppgifterna lät därför kollegium i den skrifvelse,
som åtföljde frågeformulären vid deras öfversändande, närmare
angifva, hvilka slag af arbetsgifvare borde anses falla inom
den sålunda angifna gränsen och från hvilka alltså uppgifter
borde införskaffas. Dessa voro följande:
dels de yrkesidkare, som jämlikt Kungl. Maj:ts nådiga
skrifvelse till kommerskollegium den 13 november 1896 angående förändrade bestämmelser i afseende på berättelserna om
bergshandteringen samt om fabriker och handtverk (Sv. Förf.saml. 1896, n:r 80) äro pliktiga att årligen genom vederbörande myndigheter till kollegium ingifva statistiska uppgifter
rörande sin näring äfvensom innehafvare af fabriker för tillverkning af hvitbetssocker, maltdrycksbryggerier och brännvinsbrännerier;
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Kungl. Kommerskollegii afdelningför arbetsstatistik.
Uppgifter
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Frågeformulär A.

angående arbetstidens längd m. m. vid
(stad, köping eller socken).
län, till Kungl. Kommerskollegium afgifna den
190

-.

Huru många veckor af året fortgår arbetet?

Därest arbetet i sin helhet — eller någon särskild y r t e s -

gren — under någon tid af året är nedlagdt, torde detta h ä r angifvas:
o.

a) Är den ordinarie arbetstiden per reeka (med frånräknande af raster) under hela arbetsåret
arbetare ?
b)

lika för samtliga

I så fall, huru många arbetstimmar ?

Hvarom icke, huru lång är den ordinarie arbetstiden per vecka (med frånräknande af raster) c vent under olika

delar af året för olika 3'rkesgrenar (eller olika grupper inom en yrkesgren)? -)
Yrkesgren
(ev, grupp inom yrkesgren).

4.

Antal arbetare
18 år o. däröfver.
Under 18 år.

Tid på året (noggrant,
hälst med data angifven).

Antal arbetstimmar
per vecka.

a) Är arbetsdagens indelning å veckans hrardagar (alla eller de flesta) under hela arbet$dret densamma för samtliga arbetare ?
I så fall, n ä r börjar det dagliga arbetet?
Xar infalla de dagliga rasterna?
b)

I) k l

kl.

; när slutar det dagliga arbetet?
till kl.

; 2) kl.

till kl.

kl.
; 3) kl.

till kl.

Hvarom icke, huru är arbetsdagen å veckans hvardagar {alla eller d e flesta) indelad event. under olika delar af

året för olika yrkesgrenar (eller olika g r u p p e r inom en yrkesgren)? 5 )

(Obs.' arbete på skift redovisas under punkt 7 )

^ T . ex. vid enroefc.verkstad : gjuteriet, smedjan, maskinverkstaden e t c ; vid ett tryckeri : sätteriet, tryckeriet, litogr.-afd. etc.
^Därest s ä erfordras, torde beträffande denna pnnkt redogörelse meddelas å särskild bilaga.

Exemplar af £H Ilande arbctsaftal och ordningsregler torde, dKrest Mariana foreflnnan, bifoga».

Exemplar affftfllantfearhet saftal oeh oi-<fiiiii£»i-ejtIer torde, d«re«t shännn rKreflnnaw. l»f fogas.

af
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a) Ä r a r b e t s d a g e n s i n d e l n i n g å någon e l l e r n å g r a bes t i m da h v a r d a g a r under veckan en annan än under punkt
4 angifvits?

tj.

Förekommer o r d i n a r i e s S n - och h e l g d a g s a r b e t e ?

Yrkesgren
(ellergruppaf yrkesgren).

7.

Antal arbetare.
18 å r o. däröfv. Under 18 år.

Förekommer a r b e t e p ä s k i f t ! 1 )

„ ,
Yrkesgren
(event. g r u p p af yrkesgrenX

8.

9.

I så fall, i hvilken utsträckning?
t'"

P^

0
aret

Antal sön- och
helgdagar.

-

Antal timmar i genomsnitt för hvarje dag.

Huru ä r o i så fall skiften anordnade?
Antal arbetare.
Under
l g â r Q
däröfv.
18 år.

Tid på året
(noggrant, hälst med
data angifven).

Skiftens anordning,

Aro arbetarne skyldiga att under rasterna kvarstanna å arbetslokalen? ___>

Därest å någon veckodag inga regelbundna

dagliga afbrott i arbetet förekomma, torde orsaken till detta förhål-

lande angifvas

10.

H a r under något af åren 1903—05 ÖTvertldsarbete förekommit?
Yrkesgrenar, ev. grupper inom yrkesgrenar

Tid p å året

(företrädesvis!.

('företrädesvis!.

190:}:

.

.

_

I så fall, i hvilken utsträckning?
Antal arbetare.

18 år och däröfv.

S:a timmar för

Under IS år.

samtliga arb.

.

1904:
1905:
11.

Förekomma under året bestämda f r i d a g a r !

12.

Förekommer eljest ledighet från arbetet (semester) u n d e r viss bestämd tid af året?

I s å fall, hvilka?

Med bibehållande af löneförmåner, helt: för

p e r s o n e r ; delvis: för

personer.

Huru lång ä r i så fall sådan ledighet ?
la

Förekom under år 1906 l e d i g h e t den 1 m a j !
för

14.

personer ; från kl.

Hafva bestämmelserna

till kl.

I s å fall, i hvilken utsträckning?
för

personer ; från kl.

Från kl.

till kl.

till kl.

för

personer.

angående arbetstiden vid denna arbetsplats under detta eller nästföregående år undergått

någon förändring, och i s å fall hvilken?
15.

Förefinnes skriftligt arbetsaftal?
Ar arbetstidens längd fastställd i af talet?

10.

Ä r detta kollektivt?

Förefinnas ordningsregler?

Eller endast i ordningsreglerna?

Anmärkningar och tillägg, ägnade att ytterligare belysa ofvanstående punkter 1—15

1) Därest sä erfordras, t o r d e beträffande denna punkt redogörelse meddelas å särskild bilaga.

.

K x e i i i p l a i ni KHIIHIIIIC a i b r i sal (»I och oi-UiiiiiKsr«>jrlei' torde, dttrent aadana IttretlmiaM, bllogttM.

exemplar »f gHllande arbetsaftal och ordningsregler torde, (IRrest Mariana ftfreffnnaft, bifogas.

I så fall, å hvilka veckodagar och för hvilka yrkesgrenar (event. grupper af yrkesgrenar)? L)

PRIMÄRUPPGIFTERNAS INSAMLANDE OCH BEARBETANDE.

15*

dels de handtverkare, rörande hvilka, jämlikt samma skrifvelse, vederbörande myndigheter med ledning af mantals- och
taxeringslängderna årligen till kollegium ingifva statistiska
uppgifter;
dels slutligen, i den utsträckning, sådant läte sig göra,
arbetsgifvare inom öfriga yrkesgrenar, som kunna anses hänförliga till industri i vidsträckt bemärkelse, såsom mejerirörelse,
skogsafverkning, flottning och sådan brädgårdsrörelse, som ej
är förenad med sågverksdrift; husbyggnadsindustri, vägbyggnadsoch gatuläggningsarbeten, bro-, hamn-, kanal- och dammbyggnadsarbeten; vattenledningsverk, renhållningsverk, tvättinrättningar; utförande af elektriska ledningar eller af gas-, vattenoch kloakledningar m. fl.
De på ofvan angifna sätt från arbetsgifvarne införskaffade
uppgifterna angående arbetstidens längd för de af dem sysselsatte arbetare borde, enligt därom af kollegium lämnad föreskrift, hafva senast den 1 oktober 1906 kommit kollegium till
hända. Det dröjde emellertid, trots upprepade påminnelser,
åtskilliga månader utöfver anförda tidpunkt, innan primäruppgifterna inkommit i den omfattning, att den egentliga bearbetningen kunde vidtaga. Äfven vid denna undersökning, liksom
vid de tidigare verkställda, hafva dock de äskade upplysningarna i allmänhet blifvit beredvilligt lämnade af vederbörande
arbetsgifvare. Vissa frågor, t. ex. angående arbete på skift,
sön- och helgdagsarbete, arbete på öfvertid m. fl., hafva emellertid i ett stort antal fall blifvit antingen ofullständigt eller
— hvilket särskildt varit förhållandet med afseende på sistnämnda fråga — icke alls besvarade; och har i regel såsom
skäl för, att inga uppgifter meddelats angående öfvertidsarbetet.
anförts, att man icke velat ikläda sig de med dessa uppgifters
afgifvande förenade besvär och kostnader. Vidare hafva äfven
en del arbetsgifvare, vid såväl större som mindre arbetsställen,
utan angifven orsak alldeles uraktlåtit att besvara och återställa det till dem öfversända frågeformuläret. Hvad slutligen
beträffar arbetarnes fackorganisationer, till hvilka, såsom förut
nämnts, afläts en skrifvelse med förfrågan angående deras even-
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tuella medverkan för afgifvandet af enahanda uppgifter som
de från arbetsgifvarne infordrade, hafva de fackförbund, som
besvarat anförda skrifvelse, förklarat sig anse en dylik medverkan icke vara af behofvet påkallad i vidare mån än genom
tillhandahållande af de för facket gällande kollektivaftal.
Primäruppgifternas bearbetande.

Vid den första, förberedande granskningen af de inkomna
primäruppgifterna befanns det, att ej mindre än 6,224 uppgifter
af olika anledningar måste utrangeras eller kasseras. Det stora
flertalet af dessa eller 4,920 utgjordes emellertid af sådana, som
afsågo ensamma, själfständiga handtverkare (»själfförsörjare»),
hvilka följaktligen icke berördes af ifrågavarande utredning. Beträffande 582 uppgifter fanns anteeknadt, att de industrier resp.
handtverk, för hvilka uppgifterna begärts, vore nedlagda, och
öfriga frånskilda uppgifter gällde antingen yrkesgrenar, som ej
föllo inom ramen för den till industrien och handtverket begränsade undersökningen, eller ock af annan anledning (dubletter, otydlighet o. s. v.) ej kunde medtagas. Sedan under utredningens fortgång ytterligare ett antal uppgifter måst utgallras
såsom oanvändbara, återstodo dock för den slutliga bearbetningen uppgifter från inemot 20,000 arbetsställen, omfattande öfver
345,000 arbetare; och visade det sig vid en jämförelse med de
i kommerskollegii berättelser om fabriker och handtverk samt
om bergshandteringen meddelade siffror för motsvarande år,
att såväl olika yrkesgrupper som de skilda länen voro i det
stora hela på ett tillfredställande sätt representerade. Af de
sålunda vid undersökningen medtagna uppgifterna voro emellertid en ganska afsevärd del i flera punkter mer eller mindre
ofullständigt besvarade, men beträffande dem samtliga gällde,
att upplysning stod att vinna om det viktigaste hithörande spörsmålet, nämligen n e t t o a r b e t s t i d e n per v e c k a och per dag"
För erhållande af erforderliga hontroll- och kompletteringsuppgifter har en synnerligen omfattande och mycket tidsödande
skriftväxling måst igångsättas; och har därvid i regel den
arbetsstatistiska afdelningen hänvändt sig direkt till vederbörande arbetsgifvare och endast i undantagsfall anlitat plats-
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ombudens medverkan. För vissa punkter, nämligen angående
minderårigas arbetstid, arbete på skift och öfvertidsarbete hafva
särskilda cirkulärskrifvelser med begäran om nödiga upplysningar blifvit tryckta (eller hektograferade) och öfversända till
ett stort antal arbetsgifvare. I flera fall hafva emellertid dessa
skrifvelser blifvit resultatlösa, vare sig arbetsgifvarne icke alls
besvarat dem eller lämnat otillfredsställande upplysningar. Till
kontrollerande och fullständigande af en del uppgifter hafva
äfven anlitats de i kollektivaftal, ordningsregler och arbetsreglementen förekommande bestämmelser angående arbetstiden, i
den mån exemplar af dylika aftal m. m. varit för den arbetsstatistiska af delningen tillgängliga1). Slutligen hafva i liknande
syfte upplysningar inhämtats jämväl från förtroendemännen i
några fackförbund.
Vid bearbetningen af primäruppgifterna befanns det genast •
från början nödvändigt att först afgöra, dels hvilken yrkesgruppering borde iakttagas och dels hvilken gränsskillnad, som
lämpligen skulle uppdragas mellan industrien och handtverket.
Hvad först beträffar den yrkesgruppering, som i föreliggande undersökning kommit till användning, öfverensstämmer
densamma i hufvudsak med den, som redan förut utarbetats
inom den arbetsstatistiska afdelningen och närmast gällt olycksfallsstatistiken, men som är afsedd att tills vidare tillämpas vid
alla de statistiska undersökningar och öfversikter af olika slag,
som offentliggöras genom afdelningen"). Ifrågavarande yrkesgruppering har här blifvit i sin helhet intagen (sid. 18*—21*),
med angifvande mera i detalj, hvilka olika tillverkningar falla
inom de särskilda yrkesgrenarne; och hänvisas för öfrigt med
afseende på grunderna för yrkesgrupperingens uppgörande till
hvad därom anförts i den första af kommerskollegii afdelning
')En mycket stor samling dylika handlingar hafva i samband med undersökningsmaterialet inkommit till kommerskollegium. Jfr därom vidare Arbetsstatistik A: 5, del I (sid. 5—6).
2)Jfr dock den afvikande yrkesgruppering, som på grund af vissa rent praktiska kraf användes vid arbetsförmedlingsanstalternas statistikföring och följaktligen
äfven i de öfversikter rörande »Sveriges offentliga arbetsförmedling», som regelbundet publiceras i den arbetsstatistiska afdelningens »Meddelanden».
2
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Yrkesförteckning.
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för arbetsstatistik publicerade berättelsen angående »Olycksfall
i arbete> (Arbetsstatistik, C: 1, år 1906).
Det hade emellertid varit synnerligen önskvärdt att kunna
redogöra för arbetstidens längd icke blott inom de olika yrkesgrenarne, utan äfven för olika y r k e s s p e c i a l i t e t e r inom hvarje
yrkesgren, men har detta, särskildt på grund af primäruppgifternas ofullständiga beskaffenhet, icke låtit sig göra, åtminstone
icke i tabellarisk form. I den efterföljande textframställningen
har dock, i de fall där arbetstiden varit ovanligt kort eller
ovanligt lång, äfvensom beträffande arbete på skift samt ordinarie natt- och söndagsarbete lämnats upplysning, såvidt möjligt, äfven om arbetarnes yrkesspecialitet. Å andra sidan har
det ej kunnat undvikas, att i några fall, där arbetare, tillhörande olika yrkesgrenar, redovisats från ett och samma arbetsställe, alla dessa arbetare förts på den yrkesgren, dit det stora
flertalet varit att räkna, hvarigenom alltså ett sammanförande

22*

PRIMÄRUPPGIFTERNAS INSAMLANDE OCH BEARBETANDE.

af hvarandra närliggande yrkesgrenar i viss, om än ringa mån
ägt rum; och gäller detta närmast de tre yrkesgrenarne järnoch stålverk, järn- och stålvarufabriker samt mekaniska verkstäder. Likaså torde böra anmärkas, att sådana arbetare som
maskinister och eldare, utkörare, nattvakter m. fl. hänförts till
samma yrkesgren som arbetspersonalen i öfrigt vid det arbetsställe, där de haft sin sysselsättning.
Beträffande åter bestämmandet af en gränsskillnad mellan
industri och JiandtverJc, så har det i den här ifrågavarande
undersökningen icke varit möjligt att markera en sådan på
annat sätt än genom att särskilja arbetsställen af olika storlek.
I tab. 1 och 2 hafva sålunda arbetsställena redovisats i fem
olika storleksgrupper, men har det af flera skäl icke visat sig
lämpligt att genomföra denna indelning i de följande tabellerna,
utan har man där måst nöja sig med två hufvudgrupper, nämligen A) arbetsställen med 1—10 arbetare och B) arbetsställen
med 10 arbetare och däröfver. Därvid har sålunda följts den
af yrkesinspektörerna vid sammanträde den 3 december 1902
träffade öfverenskommelsen att till industriellt yrke i motsats
till handtverksmässig näring hänföra bland annat hvarje yrkesrörelse, idkad såsom näring, »där
minst tio a r b e t a r e under någon tid af å r e t samtidigt s y s s e l s ä t t a s » .
Gifvetvis kan icke denna indelning göra anspråk på att tillräckligt noggrant återgifva förhållandena, i detta fall angående
arbetstidens längd, inom industrien i motsats till handtverket
och vice versa, men i stort sedt torde man dock genom densamma erhålla en riktig föreställning om de väsentliga skiljaktigheterna i berörda hänseende mellan de till industrien och
de till handtverket hörande företagen.

Enligt kommitterades förut återgifna förslag skulle undersökningen eventuellt utvidgas till att omfatta arbetstidens längd
inom ytterligare någon eller några yrkesgrenar, nämligen jordbruket och dess binäringar, handeln och transportväsendet.
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Det visade sig emellertid rätt snart, att det, långt ifrån att en
dylik utvidgning läte sig göra1), tvärtom,. äfven med den begränsning undersökningen från början erhållit, skulle draga
längre ut på tiden med dess fullbordande än på förhand beräknats. Af skäl, som redan förut anförts, kunde bearbetningen af primäruppgifterna taga sin början först under år 1907,
och kom detta arbete, såväl på grund af primärmaterialets stora
omfattning och de många olika frågorna som särskildt.i anledning af uppgifternas i flera afseenden bristfälliga beskaffenhet, att blifva betydligt mera tidsödande, än man haft anledning
förmoda. Men härtill kommo andra än mera afgörande faktorer, som i hög grad bidragit att försena undersökningens
afslutande.
Först och främst måste den stora undersökningen af tryckerier och
därmed förenad handtering slutföras, hvilket på grund af flera omständigheter (se härom »Tryckerier och därmed förenad handtering», Arbetsstatistik
A: 7, sid. 40* ff.) ej kunde ske tidigare än i slutet af år 1908. Vidare
har arbetet på föreliggande undersökning äfven sedermera fått vid flera
tillfällen, åtminstone delvis, afbrytas och har öfver hufvud taget ej kunnat
bedrifvas med tillbörlig skyndsamhet af den orsak, att de tillgängliga arbetskrafterna måste tagas i anspråk jämväl för andra specialutredningar,
af såväl större som mindre omfattning, hvilka den arbetsstatistiska afdelningen fått sig ålagda och som i regel varit af särskildt brådskande natur.
I främsta rummet må härvid nämnas den stora undersökningen angående
i riket gällande »Kollektivaftal», hvilken undersökning påbörjades i
slutet af år 1907 och, efter åläggande att i görligaste mån påskynda
arbetet, hann till sina väsentligaste delar fullbordas inom loppet af år
1909 (Arbetsstatistik A: 5, del I och II). En annan specialundersökning, ehuru af mindre omfattning, som likaledes utförts inom afdelningen under åren 1907—09, gällde »Utländska jordbruksarbetare i Sverige
1907» (Arbetsstatistik A: 8). På grund af nyssnämnde utredningar hafva
en del arbetskrafter, som eljes beräknats kunna disponeras för den här
föreliggande undersökningen, icke varit att tillgå för densamma. Därjämte
har undersökningens ledare måst, delvis med anlitande af den fåtaliga personal, som stått till hans förfogande, vid sidan af det egentliga arbetet dels
verkställa vissa mindre specialutredningar, nämligen för den s. k. yrkes') Bvad särskildt beträffar jordbruket, må för öfrigt erinras därom, att sedan
Riksdagen i skrifvelse den 30 maj 1907 anhållit hos Kungl. Maj:t om utarbetande
af förslag till en landtarbetarestatistik, det synts lämpligast, att med en undersökning rörande arbetstidens längd inom jordbruket finge anstå, till dess en sådan
kunde företagas i samband med öfriga till landtarbetarestatistiken hörande utredningar. Sedan numera ett förslag till ifrågavarande statistik blifvit inom kollegium
utarbetadt Bamt af Kungl. Maj:t och Riksdagen godkändt, hafva äfven landtarbetarestatistiska försöksundersökningar kunnat under hösten 1910 af kollegium påbörjas.
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farekommitténs räkning angående kvinnors nattarbete m. m. och för Kungl.
Generalpoststyrelsens räkning angående de allmänna lefnadskostnaderna
å postpersonalens stationsorter, dels hafva till åliggande (ända till slutet
af år 1909) att för hvarje månad redigera lifsmedelsstatistiken i den arbetsstatistiska afdelningens »Meddelanden» äfvensom att utarbeta berättelsen om »Lifsmedels- och bostadspriser i Sverige under åren 1904—1907»,
hvarförutom han jämväl fått medverka vid andra smärre uppgifter rörande
den mera allmänna delen af det arbetsstatistiska arbetet. Först under den
allra sista delen af undersökningen har ledaren helt haft till sitt biträde
en fast anställd amanuens ; i öfrigt har den ordinarie arbetspersonalen bestått
af två, högst tre kvinnliga biträden (tidvis äfven ett par e. o. amanuenser),
af hvilka dock en varit till stor del upptagen af lifsmedelsprisstatistiken
och de öfriga ofta nog måst anlitas för andra afdelningens uppgifter.
Slutligen torde få erinras därom, att störande personalombyten ägt rum
under utredningens fortgång och särskildt att den ursprunglige ledaren, då
bearbetningen af det omfattande materialet skulle taga sin början, afgick
från sin befattning, på hvilken då måste förordnas en annan person, som
förut icke deltagit i detta arbete och följaktligen först efter en tids förlopp
kunde blifva med detsamma förtrogen.

Det säger sig själft, att det under sådana förhållanden —
hvilka för öfrigt äro lätt förklarliga i betraktande af den hastiga utveckling, hvari den arbetsstatistiska afdelningen under
dessa år varit stadd, i det att oupphörligt nya uppgifter tillagts
densamma — icke varit möjligt att fullborda förevarande undersökning i önskvärd tid. Huru beklagligt detta än måste
vara, torde dock de i det följande meddelade resultaten till
sina väsentligaste delar alltjämt vara af aktuellt intresse särskildt med hänsyn till, att undersökningen kompletterats genom
intagande i textframställningen af den kollektiva aftalsundersökningens uppgifter angående arbetstiden, hvilka gälla en
senare tidpunkt.
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Arbetstidens längd inom industrien och handtverket.
1. Öfversikt af antalet undersökta arbetsställen och
vid dem redovisade arbetare.
Enligt hvad de i tab. 1 och 2 — af hvilka tab. A och B å
nästföljande sidor äro ett sammandrag — meddelade öfversikter
gifva vid handen, utgjorde hela antalet af förevarande undersökning berörda arbetsställen 19,879 och antalet vid dessa
arbetsställen redovisade arbetare 345,446. I tab. A och B
hafva äfven, för jämförelses skull, införts uppgifter för det år
undersökningen afser, rörande arbetareantalet enligt kommerskollegii berättelser om fabriker och handtverk samt om bergshandteringen; och framgår däraf, att undersökningen, i stort
sedt, måste betraktas såsom synnerligen fullständig. Hela antalet arbetare inom industrien och handtverket angifves nämligen af nyssnämnda berättelser till 363,227, hvilken siffra
endast med omkring 5 X — eller om de till yrkesgrupp H
(skogsbruk) och en mindre del af de till grupperna V (näringsoch njutningsämnesindustri), XVII (byggnadsindustri) och XVIII
(belysning och vattenledning m. m.) hörande arbetare, hvilka
ej finnas medtagna i kollegii berättelser, frånräknas — med
ungefär 10 X öfverstiger det här redovisade arbetareantalet.
Men äfven om jämförelsen utsträckes mera i detalj, befinnes
det, att-såväl olika län som särskilda yrkesgrupper äro vid
undersökningen på ett tillfredsställande sätt representerade.
Huru antalet undersökta arbetsställen och arbetare fördela Fördelning på
olika län.
sig på de olika länen i riket, åskådliggöres af tab. A. Hvad
arbetarne beträffar, visar det sig, att största antalet, nämligen
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Tab. A. Öfversikt af antalet undersökta arbetsställen
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och vid dem redovisade arbetare, fördelade på olika län.
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Tab. B. Öfversikt af antalet undersökta arbetsställen och vid

*) I grupp X V . Jord- och stenindustri äro i Kommerskollegii berättelse om F a b r i k e r och H a n d t r e r k
förklaras delvis s k i l l n a d e n mellan arbetareantalet enligt fabriksstatistiken och enligt här föreliggande nnder-

43,335 eller 12-5 % redovisats från Malmöhus län och att
närmast följa Stockholms stad med 28,422 (8-2 %') samt Göteborgs och Bohus län med 28,012 (8-i %). Lägsta arbetareantalet utvisar helt naturligt Gottlands län eller 1,388 (0-4 %)
och därefter Jämtlands län (1.3 X).
I fråga om antalet arbetsställen befinnes däremot ordningsföljden mellan länen blifva väsentligt annorlunda. Visserligen
intager äfven i detta afseende Malmöhus län främsta rummet
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dem redovisade arbetare, fördelade på olika yrkesgrupper.

äfven inräknade stenbrott, h v i l k a här förts under grupp I V . Annan brytnings- och upptagningsindnstri; däraf
sökning med af seende särskildt på grupp I V .

med ej mindre än 3,025 arbetsställen, motsvarande 15.2 % af
samtliga, men därnäst komma Kristianstads län med 1,345
(6-8 %), Xalmar län 1,330 (6-7 X) och Jönköpings län 1,054
(53 X), tydligen beroende på det stora antalet handtverksrörelser, som redovisats från nämnda län. Lägst på skalan stå
Gottlands och Västerbottens län med resp. 137 och 147 arbetsställen.
Af hela antalet arbetare komma 140,723 eller 40"7 % på
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städer och köpingar samt 204,723 (59-3 X) på landsbygden.
Motsvarande siffror med afseende på antalet arbetsställen äro
6,415 (32-3 X) för städer och köpingar samt 13,464 (67-7 X)
för landsbygden. För en närmare kännedom om arbetsställenas
och arbetarnes fördelning på städer och landsbygd inom olika
län hänvisas till tab. 1.
Fördelning på
I
olika yrkesgrupper.
ställen

tab. B lämnas en sammanställning af antalet arbetsoch arbetare, fördelade på olika yrkesgrupper. Största
antalet arbetare, uppgående till 56,065 eller 16'2 X af samtliga, träffas här inom trävaruindustrien och det näst största,
35,631 (10"3 X) inom närings- och njutningsämnesindustrien.
Äfven grupperna jord- och stenidustri, maskin- och skeppsbyggnadsindustri samt textilindustri representeras af ett betydande antal arbetare, motsvarande resp. 97 X, 9'5 X och 8'3 X
af hela antalet. Däremot är arbetareantalet jämförelsevis ringa
(under 10,000) inom hvar och en af grupperna grafisk industri,
»annan brytnings- och upptagningsindustri», läder-, hår- och
gummivaruindustri samt lägst inom gruppen belysning och vattenledning m. m. eller endast 2,664, utgörande 0-8 X af samtliga
redovisade arbetare.
Om åter antalet arbetsställen tages i betraktande, befinnes
närings- och njutningsämnesindustrien vara talrikast representerad, nämligen af 4,593 arbetsställen (23-i X) och vidare
beklädnadsindustrien 3,353 (16-9 X), trävaruindustrien 3,248
(16-3X), metallindustrien 2,331 (117 X) och byggnadsindustrien
1,790 (9-o X), inom hvilka samtliga grupper de mera handtverksmässigt bedrifna företagen äro till finnandes i relativt
stort antal. Å andra sidan hafva grupperna skogsbruk och
grufdrift att uppvisa jämförelsevis få arbetsställen, resp. 118
och 128, hvilket för båda grupperna tillsammans motsvarar
1-2 X af hela antalet undersökta arbetsställen.
Önskar man gå vidare och taga kännedom om arbetsställenas och arbetarnes fördelning på olika y r k e s g r e n a r inom
de särskilda hufvudgrupperna, lämnas upplysning härom i tab. 2.
Här må blott anföras några siffror, belysande de mera extrema
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förhållandena. Främst ifråga om arbetareantalet stå sågverk
och hyflerier med 37,387 arbetare och därnäst mekaniska verkstäder med gjuterier 23,576, järn- och stålverk 18,703, järnoch stålvarufabriker samt gjuterier 15,831, snickerier och möbelfabriker 14,810 o. s. v. Ytterst fåtaligt representerade äro
däremot skogsodling och fröklängning med allenast 9 arbetare
och skorstensfejareverksamhet med 33. Öfver 1,000 arbetsställen hafva varit föremål för undersökning inom hvar och en
af följande yrkesgrenar: järn- och stålvarufabriker samt gjuterier
(1,756), sågverk och hyflerier, sömnadsfabriker och skrädderier,
mjöl- och grynkvarnar, snickerier och möbelfabriker samt skofabriker och skonåtlerier (1,384). Inom elfva yrkesgrenar har
å andra sidan antalet redovisade arbetsställen understigit 10.
De af undersökningen berörda arbetsställenas och arbe- Fördelning på
arbetsställen
tarnes fördelning på arbetsställen af- olika storlek framgår af af olika
storlek.
följande tablå:

Skiljer man, för att markera någon slags gräns mellan
industriella och handtverksmässiga företag1), på arbetsställen
med 1—10 arbetare och arbetsställen med 10 arbetare och
däröfver, befinnes det, att 76-2 X af samtliga arbetsställen,
men endast 12-6 X af arbetareantalet tillhöra den förra storleksgruppen (handtverket), under det att resp. 23'8 X och
87-4 X falla inom den senare gruppen (industrien). I verklig
stordrift (företag med minst 100 arbetare) hafva ej mindre än
53-o X af de redovisade arbetarne varit sysselsatta. För de
medelstora företagen är motsvarande siffra 343 X.
1)Jfr hvad härom anförts â sid 22*.
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Inom de s ä r s k i l d a y r k e s g r u p p e r n a ter sig arbetarnes
procentiska fördelning på arbetsställen af olika storlek på sätt
tab. C utvisar. Sammanföras äfven här arbetsställena till tvänne
storleksgrupper, utfaller ifrågavarande fördelning sålunda:

Det är alltså företrädesvis inom grupperna närings- och
njutningsämnesindustri, beklädnadsindustri, läder-, hår- och
gummivaruindustri, metallindustri och byggnadsindustri, som de
små företagen äro talrikast representerade, medan däremot
stora företag mera exclusivt förekomma inom grupperna skogsbruk, grufdrift, »annan brytnings- och upptagningsindustri» samt
malmförädlingsindustri.

ÖFVERSIKT AF ANTALET UNDERSÖKTA ARBETSSTÄLLEN OCH ARBETARE.

Tab. C.
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Arbetarnes fördelning på arbetsställen af olika storlek, i relativa tal (%).

Enligt hvad tab. C närmare utvisar, belöpte sig antalet
arbetare, tillhörande arbetsställen med mindre än 5 arbetare,
för samtliga yrkesgrupper till endast 7 3 X, men uppgick för
gruppen beklädnadsindustri till 24-3 %, läder-, hår- och gummivaruindustri 21 "8 %, närings- och njutningsämnesindustri 20-i %,
metallindustri 15-9 % och byggnadsindustri 10i X. A andra
3
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sidan utgjorde antalet arbetare vid arbetsställen med en personal af minst 100 arbetare ej mindre än 81.5 % inom textilindustrien, 80-5 % för skogsbruk, 79"i % för malmförädlingsindustri, 74-9 % för grufdrift, 71-3 % för kemisk-teknisk industri, 69-8 % för tramasse- och pappersindustri samt 64.5 % för
maskin- och skeppsbyggnadsindustri.
Beträffande arbetarnes fördelning på arbetsställen af olika
storlek inom de s ä r s k i l d a l ä n e n hänvisas till tab. A. I nedanstående tablå, där länen sammanförts till större geografiska
enheter (landsdelar)1), lämnas följande procentiska fördelning.

Till ytterligare belysning af de undersökta arbetsställenas
storlek har för hvarje yrkesgrupp och landsdel uträknats det
genomsnittliga antalet arbetare per arbetsställe. Ifråga om
yrkesgrupperna befinnes härvid malmförädlingsindustrien framträda i första rummet med 133 arbetare i medeltal på hvarje
arbetsställe, och ansluta sig närmast härtill grupperna skogsbruk med 119 arbetare, grufdrift med 111 arbetare, textilindustri med 64 arbetare och tramasse- och pappersindustri med
')De här och i det följande angifna olika landsdelar omfatta: Östra Sverige:
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands och Västmanlands län ; Småland
och öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gottlands län; Södra Sverige: Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län; Västra Sverige: Hallands, Göteborgs och
Bohus, Älfsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län; Norra Sverige: Kop'parbergs, Gäfleborgs, Vflsternorrlands, Jämtlands, Västerbottens ocb Norrbottens län.
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53 arbetare. Mellan 50—30 arbetare per arbetsställe hafva
följande grupper att uppvisa: keinisk-teknisk industri (49 arb.),
maskin- och skeppsbyggnadsindustri (36 arb.), »annan brytningsoch upptagningsindustri» (34 arb.) samt jord- och stenindustri
(33 arb.). För gruppen belysning- och vattenledning m. m. utgjorde motsvarande tal jämt 20 arbetare, och därunder komma
i ordning grupperna trävaruindustri (17 arb.), grafisk industri
(17 arb.), byggnadsindustri (12 arb.), metallindustri (10 arb.),
närings- och njutningsämnesindustri (8 arb.), läder-, hår- och
gummivaruindustri {7 arb.) samt till sist gruppen beklädnadsindustri, inom hvilken antalet arbetare i genomsnitt per arbetsställe uppgick till endast 6. För yrkesgrupperna tillsammantagna har ifrågavarande medeltal beräknats utgöra 17 arbetare
per arbetsställe.
Af de olika landsdelarna står Stockholms stad främst med
afseende på de redovisade arbetsställenas storlek, i det att på
hvarje arbetsställe här kommo i genomsnitt 41 arbetare, och
intaga därefter de öfriga landsdelarna följande ordning: Norra
Sverige 26 arbetare, Västra Sverige 19, Östra Sverige 18,
Södra Sverige 13 samt sist Småland och öarna 9 arbetare.
För hela riket belöpte sig motsvarande tal, såsom nyss ifråga
om yrkesgrupperna påpekats, till 17, och utgjorde särskildt för
städer och köpingar 22 och särskildt för landsbygden 15.
Beträffande arbetarnes fördelning efter kön och ålder Arbetarnes
fördelning
meddelas närmare uppgifter i tab. A och B (absoluta tal) samt efter kön och
ålder.
i tab. D (relativa tal).
Af anförda tabeller framgår, med afseende å könsfördelningen, att af de 345,446 arbetare, för hvilka uppgifter vid
förevarande undersökning erhållits, 292,001 eller 84-5 % voro
män och .53,445 eller 155 % kvinnor. Detta förhållande varierar dock högst väsentligt inom olika yrkesgrupper, ända
från 99.8 X män och 0-2 % kvinnor inom gruppen belysrting
och vattenledning m. m. till 38.9 % män och 6 Ti % kvinnor
inom gruppen textilindustri. Förutom inom sistnämnda grupp
äro kvinnorna i majoritet jämväl inom beklädnadsindustrien
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Tab. D. Arbetarnes fördelning efter kön samt ålder öfver och under
18 år, i relativa tal (%).

(503 X) och ingå för öfrigt med jämförelsevis höga procenttal
i grupperna kemisk-teknisk industri (38-o X), närings- och njutningsämnesindustri (27-4 X), gqafisk industri (18-8 X) samt läder-,
hår- och gummivaruindustri (18-o X). A andra sidan äro följande yrkesgrupper nästan uteslutande representerade af män,
nämligen belysning och vattenledning m. m. (99.8 X), skogsbruk
(99-7 X), byggnadsindustri (997 X), malmförädlingsindustri (98-8 X)
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maskin- och skeppsbyggnadsindustri (98-4 %), grufdrift (97-6 %)
och trävaruindustri (97-6 X).
Enahanda växlingar i arbetarnes könsfördelning förekommer inom de olika länen. De starkaste motsatserna utvisa
här Norrbottens län med 98"9 % män och 11 % kvinnor å ena
sidan samt Älfsborgs län med 68"8 % män och 31'2 % kvinnor
å den andra. Afven då länen sammanföras till landsdelar, på
sätt förut angifvits (sid. 34*), framträda väsentliga olikheter
med afseende på arbetarnes fördelning efter kön, såsom nedanstående tablå gifver vid handen.

Härtill torde några särskilda kommentarier ej behöfva
fogas. Anmärkas må endast, att under det att af hela antalet
vid undersökningen anträffade manliga arbetare 64i X kommo
på landsbygden och 35"9 % på städer och köpingar, var förhållandet nästan det motsatta beträffande de kvinnliga arbetarna, för hvilka ifrågavarande tal utgjorde resp. 33-i % och
66-9 %.
Vidkommande arbetarnes åldersfördelning finner man af
tab. A och B, jämförda med tab. D, att hela antalet redovisade
minderåriga arbetare (under 18 år)1) belöpte sig till 45,495 eller
13-2 % af samtliga arbetare. Bland de manliga arbetarne utgöras 117 %, bland de kvinnliga 21i % af minderåriga.
') Enligt Kungl Maj:ts nådiga förordning af den 18 november 1881 angående
minderårigas användande vid fabrik, handtverk eller annan handtering förstas med
minderårig den, som är under aderton år.
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Äfven i detta afseende förete de olika yrkesgrupperna
högst betydliga växlingar. Sålunda befinnes det, att inom gruppen belysning och vattenledning m. m. antalet minderåriga är
endast 1.4 X, inom gruppen byggnadsindustri 4'8 X, skogsbruk
6'5 X, grufdrift 9'1 X samt maskin- och skeppsbyggnadsindustri
9'2 X, medan däremot inom gruppen grafisk industri de minderårigas antal uppgår ända till 23-o X af samtliga dithörande
arbetare och inom textilindustri till 20-4 X, kemisk-teknisk
industri 19'8X, beklädnadsindustri 18.2 X, metallindustri 18"2 X
o. s. v.
Inom olika landsdelar ter sig arbetarnes åldersfördelning
på föliande sätt:

Såsom häraf framgår, hade Småland och öarna att uppvisa det relativt största antalet minderåriga (15'6 X) och därnäst Västra Sverige (15-i X), under det att motsvarande tal
för Stockholms stad utgjorde endast 9-9 X och för Södra Sverige 11-2 X samt för Östra och Norra Sverige var resp. 132
och 12-9 X. Af hela antalet minderåriga voro 19,143 (42-i X)
till finnandes i städer (och köpingar) och 26,352 (57-9 X) på
landsbygden.
Till sist må, beträffande arbetarnes fördelning efter kön
och ålder, påpekas, att de ofvan meddelade siffrorna utvisa en
påtaglig öfverensstämmelse med motsvarande uppgifter i den
officiella näringsstatistikens berättelser om fabriker och handtverk samt om bergshandteringen, hvilket gifver vid handen,
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att undersökningen äfven i anförda hänseenden är byggd pä
ett synnerligen fullständigt material. Till belysning häraf meddelas i nedanstående tablå de procenttal, med hvilka män och
kvinnor, resp. äldre och minderåriga ingå i hela antalet arbetare
inom hvarje särskild yrkesgrupp enligt såväl föreliggande undersökning som enligt näringsstatistikens nyssnämnda berättelser; och hafva härvid för större åskådlighets skull de från
näringsstatistiken hämtade siffrorna placerats — inom parentes
— vid sidan af de motsvarande siffror, som framgått ur undersökningen.

') Gruppen skogsbruk finnes ej redovisad i den officiella näringsstatistiken.
2) De till gruppen byggnadsindustri hörande arbetarne räknas i fabriksstatistiken
helt och hållet till handtverkarne, beträffande hvilka inga uppgifter föreligga i
nämnda statistik med afseende på åldersfördelningen.
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En liknande öfverensstämmelse kan äfven konstateras, om
enahanda jämförelse utföres inom olika län i stället för yrkesgrupper. Det bör emellertid anmärkas, att i fråga om arbetarnes fördelning efter ålder siffrorna icke äro alldeles jämförbara, enär uppgifter i berörda hänseende saknas i näringsstatistiken för handtverksarbetare.
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2.

Antal arbetsveckor per år.

Den första frågan i det för primäruppgifternas insamlande
använda frågeformuläret gällde, näst arbetarnes antal och fördelning, antalet arbetsveckor per år; och har denna fråga i
regel blifvit besvarad, ehuru ej alltid så fullständigt som önskvärdt hade varit. Beträffande en del arbetsställen synes man
nämligen icke hafva iakttagit den i frågeformuläret lämnade
föreskriften, att därest arbetet i sin helhet — eller någon viss
yrkesgren — under någon tid af året varit nedlagdt, detta
bort särskildt angifvas. Härtill kommer, att för samtliga arbetsställen, alltså äfven för sådana, där verksamheten visserligen
fortgår året om, men under icke-säsong bedrifves med mer
eller mindre reducerad arbetsstyrka, uppgifter i regel endast
meddelats om antalet arbetare vid normal drift. Det bör därför noga observeras, att, på grund af anförda förhållanden, de
i efterföljande redogörelse framlagda siffrorna afse a n t a l e t
a r b e t a r e vid a r b e t s s t ä l l e n (eller delar däraf), där ant a l e t arbetsveckor per år varit det angifna (under
2 6, 2 6—30 o. s. v.) För öfrigt må i detta sammanhang såsom en allmän anmärkning framhållas, att det vid en undersökning af så omfattande beskaffenhet som den förevarande
helt naturligt icke låtit sig göra att utröna hvarje enskild
arbetares arbetstid, utan har man sökt att för hvarje arbetsställe (och olika yrkesgrenar inom detsamma) erhålla i görligaste mån fullständiga uppgifter om antalet under normala
förhållanden där sysselsatta arbetare och för dem gällande
arbetstid under arbetsåret.
De uppgifter, som sålunda framkommit vid undersökningen
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Tab. E.

Antal arbetsveckor per

rörande antalet arbetsveckor per år, hafva för arbetare inom
olika yrkesgrenar sammanställts i tab. 3, hvarvid, liksom i
öfriga efterföljande tabeller, åtskillnad gjorts mellan A) Arbetsställen med 1—10 arbetare och B) Arbetsställen med 10 arbetare och däröfver. De viktigaste resultaten låta sig, såväl
absolut som relativt, öfverskådas i texttabell E.
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ÅR
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år inom olika yrkesgrupper.

Vid en blick på sistnämnda tabell finner man, att vid Arbetstid per
år inom olika
flertalet arbetsställen, omfattande 208,182 arbetare eller 60 - 3X. yrkesgrupper.
arbetet fortgått året om, alltså 52 veckor. Särskildt har detta
varit fallet inom grupperna grafisk industri, där 99-2 % af
arbetarne uppgifvits tillhöra anstalter med 52 arbetsveckor,
belysning och vattenledning m. m. (95-+ %), tramasse- och
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pappersindustri (87"i %"), malmförädlingsindustri (85"i %), grufdrift (82-6 %), textilindustri (82-3 %) och kemisk-teknisk industri (79-5 %). Dock må samtidigt påpekas, att för en del af
hithörande arbetare, speciellt inom grafisk industri, ifrågavarande 52 arbetsveckor icke varit fullt effektiva, beroende på
åtnjutande af semester, för hvilket emellertid närmare redogörelse lämnas längre fram under kap. 12.
För 68,496 arbetare eller 19-8 % har antalet arbetsveckor
visserligen varit mindre än 52, men öfver 45 per år; och synes
detta förhållande i flertalet fall bero därpå, att arbetet varit
helt och hållet nedlagdt vid vederbörande arbetsställen en eller
ett par veckor omkring jul och nyår eller, beträffande vissa
yrkesgrenar, någon tid under den s. k. döda säsongen. Det
relativt största antalet arbetare med denna begränsning af arbetstiden per år förekommer, inom metallindustrien (34-5 %)
och därefter närmast inom grupperna maskin- och skeppsbyggnadsindustri (33'4 %), trävaruindustri (31"i %) och beklädnadsindustri (2 8'6 %).
De återstående arbetarne, för hvilka antalet arbetsveckor
understigit 46 per år eller uppgifvits såsom obestämdt, och hvilka
alltså torde få betraktas såsom mer eller mindre typiska säsongarbetare, utgöra sammanlagdt 68,768 eller nära 20o %.
Af dessa var ungefär hälften eller 33,968, motsvarande 98 X
af hela antalet redovisade arbetare, sysselsatt vid företag,
där arbetet pågår mindre än 26 veckor, d. v. s. mindre än
halfva året.
Det är framför allt inom grupperna skogsbruk, »annan
Arbetstid per
år inom vissa
säsongindu- brytnings- och upptagningsindustri », jord- och stenindustri,
strier.
närings- och njutningsämnesindustri samt trävaruindustri i nu
nämnd ordning, som säsongarbetet uppträder i den formen,
att verksamheten endast bedrifves under en mindre del af
året och då ofta synnerligen intensivt, men under den öfriga
delen är helt och hållet eller så godt som helt och hållet
nedlagd.

ANTAL ARBETSVECKOR PER ÅR.
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Hvad då först beträffar gruppen skogsbruk, utvisar tab.
E, att för 89.5 % af samtliga inom denna grupp anträffade
arbetare antalet arbetsveckor per år understigit 46 och för
77'0 % varit mindre än 26 samt för 4'9 % angifvits såsom
obestämdt. En närmare undersökning, särskildt rörande det
stora antalet arbetare med mindre än 26 arbetsveckor, lämnar
för de två viktigaste till ifrågavarande grupp hörande yrkesgrenar, skogsafverkning och flottning, följande resultat.

Den kortaste arbetstiden per år träffas, såsom man kunde
vänta, för flottningsarbetare, af hvilka öfver 65"0 % hade mindre
än 10 arbetsveckor och blott 08 % nådde 26 arbetsveckor och
däröfver. För skogsafverkningsarbetare var arbetstiden i allmänhet längre, men inskränkte sig dock för flertalet (52-4 %)
till 14 à 26 arbetsveckor per år.
Inom gruppen »annan brytnings- och upptagningsindustri»,
som vid förevarande undersökning representeras af två yrkesgrenar, nämligen 1) stenbrott och 2) sand-, grus-, 1er-, märgeloch torfupptagning, hade jämt hälften af det redovisade arbetareantalet under 46 och omkring en tredjedel (302 X) under
26 arbetsveckor per år. Till detta resultat bidraga emellertid
i högst ringa grad de vid stenbrott anställda arbetare, för hvilka
arbetstiden per år i regel utgör minst 46 veckor, utan är det
de till den andra af sagda yrkesgrenar hörande arbetare och
närmast de vid torfupptagning sysselsatta, som hafva en
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relativt kortvarig arbetssäsong, hvilket jämväl framgår af nedanstående öfversikt.

Såsom tab. E gifver vid handen, förefinnes äfven inom
gruppen närings- och njutningsämnesindustri ett jämförelsevis
stort antal arbetare med säsongarbete af här anförda slag.
Hit höra i främsta rummet råsockerbruken, vid hvilka tillverkningen upphör efter den s. k. betkampanjens slut, då större
delen af arbetsstyrkan afgår för att ej återtagas i arbete förrän
vid nästa års kampanj. Detta förhållande får sin belysning af
de i efterföljande tablå sammanställda sifferuppgifter.

Förutom vid råsockerbruken är arbetet vid en del kvarnar, stärkelsefabriker, brännvinsbrännerier och jästfabriker samt
konservfabriker likaledes al säsongnatur, och gäller detta, enligt
hvad tab. 3 A. utvisar, särskildt de små företagen inom anförda yrkesgrenar.
Den höga procentsiffra — 42'6 — för arbetare med
mindre än 46 arbetsveckor per år, som tab. E har att framvisa inom gruppen trävaruindustri, är nästan uteslutande att
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tillskrifva en enda yrkesgren, nämligen sågverk och hyflerier. Afven beträffande denna yrkesgren lämnas därför här
nedan en närmare redogörelse för arbetstiden per år.

Öfver 60-o % af hithörande arbetare hade alltså anställning
vid arbetsställen (eller delar däraf), där arbetstiden per år understeg 46 veckor, och för nära 20-0 % var antalet arbetsveckor
mindre än 26. Angående orsakerna till detta förhållande må här
endast erinras dels därom, att ett stort antal sågar, som för sin
drift äro beroende af vattenkraft, ej kunna hållas i gång annat än
under den varma årstiden, dels därom att flertalet af de mindre
sågverken torde utgöras af s. k. husbehofssågar, hvilka i regel
äro i verksamhet blott en kortare tid af året, beroende på gårdens eget eller den kringliggande traktens behof af försågadt virke.
Hvad slutligen vidkommer gruppen jord- och stenindustri, så är det här tegelbruken, som representera det stora
antalet säsongarbetare. En sammanställning af antalet arbetsveckor per år för arbetare inom ifrågavarande yrkesgren utfaller på följande sätt:
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Vid tegelbruken gäller, liksom vid råsockerbruken, att den
hufvudsakliga delen af tillverkningen (här upptagningen af lera
och tegelslagningen) endast fortgår under en del af året, hvarefter den härmed sysselsatta arbetspersonalen afgår och återkommer först till nästa säsong. De kvarvarande arbetarne
upptagas dels af bränningen, som bedrifves ännu några månader efter det tegelslagningen upphört, dels af reparation af
ugnarna. Dessa arbetsförhållanden och de däraf betingade
olikheterna ifråga om arbetstiden per år för arbetare inom
tegelindustrien återspeglas af de i ofvanstående tablå meddelade siffrorna. Tilläggas må dock, att de små tegelbruken,
särskildt de som arbeta för husbehof, endast äro i gång under
den varma årstiden, men under den öfriga delen af året befinna sig i fullkomlig overksamhet.
Bland de yrkesgrupper, inom hvilka det ofta förekommer,
att arbetet under en stor del af året är helt och hållet nedlagdt, bör äfven nämnas gruppen byggnadsindustri, ehuruväl
säsongarbetet inom hithörande fack vanligen uppträder i den
formen, att arbetstiden per dag förkortas under vinterhalfåret,
för hvilket sistnämnda förhållande särskildt redogöres i kap. 5.
Af tab. E finner man emellertid, att 26'3 % af samtliga inom
byggnadsindustrien redovisade arbetare haft sysselsättning vid
arbetsställen, där arbetstiden per år uppgifvits understiga 46
veckor, och att för 6-o % antalet arbetsveckor varit mindre än 26.
Öfver hälften (56-6 %) tillhörde dock arbetsställen, vid hvilka
arbetet fortgick året om, och för 16-öX utgjorde arbetstiden per
år mellan 46 och 52 veckor.
De växlingar med afseende på arbetstiden per år, som i
föregående uppvisats för arbetare inom olika yrkesgrupper,
göra sig gifvetvis gällande äfven ifråga om olika landsdelar, i
den mån som säsongindustrierna där finnas representerade.
Af tab. P, som belyser frågan ur denna synpunkt, framgår
sålunda, att det största antalet arbetare, såväl absolut som
relativt, med säsongarbete i förevarande bemärkelse anträffats
i Norra Sverige, beroende helt naturligt på den utomordentligt

Arbetstid per
år inom olika
landsdelar. det
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viktiga roll skogsbruk och trävaruindustri spela i denna del af
riket. Likaledes sammanhänger förekomsten af ett jämförelsevis betydande antal säsongarbetare i Södra Sverige i främsta
rummet med befintligheten därstädes af råsockerbruken. I
Småland (och öarna) hafva de till ett antal af 2(H % förekommande arbetare, som uppgifvits hafva en arbetstid per år,
understigande 46 veckor, företrädesvis varit anställda vid sågverk (särskildt husbehofssågar) och torfupptagning. Af arbetare
med stadigvarande sysselsättning i sitt yrke året om har å
andra sidan Västra Sverige att framvisa det relativt största
antalet eller 7P9 % och därnäst Stockholms stad (71-3 %).
Särskiljas städer och köpingar från landsbygd, befinnes
det, att å landsbygden ej mindre än 29'3 % af de därifrån
redovisade arbetarne hade en arbetstid per år inom resp. yrkesgrenar, understigande 46 veckor, 177 % från och med 46 intill 52 veckor samt 52-2 % fulla 52 veckor, under det att
motsvarande siffror för städer och köpingar utgjorde resp.
51 %, 22-o % och 71-9 X.

4
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3.

Ordinarie arbetstid per vecka.

För bedömande af arbetsintensiteten inom olika yrkesgrenar
bör det, särskildt då antalet arbetsveckor per år är bekant, gifvetvis vara af större intresse att äga kännedom om arbetstiden per
vecka än om arbetstiden per dag. Det är nämligen mycket ofta
fallet, att arbetstiden å vissa dagar i veckan, speciellt lördagar,
är kortare (eller längre) än å öfriga dagar, att det ordinarie arbetet fortgår äfven å sön- och helgdagar o. s. v., och dessa förhållanden, hvilka icke komma till synes vid angifvande enbart
af den ordinarie arbetstiden per dag, göra sig däremot vederbörligen gällande, när arbetstiden utmätes i timmar per vecka. I
många kollektivaftal är jämväl arbetstidens längd numera fastställd per vecka.
De vid förevarande undersökning erhållna uppgifterna rörande
veckoarbetstiden hafva sammanställts i tab. 4 och afse arbetare
inom olika yrkesgrenar dels A) vid arbetsställen med 1—10 arbetare och dels B) vid arbetsställen med 10 arbetare och däröfver. Särskilda uppgifter i. bemälta hänseende förefmnas dessutom för kvinnliga arbetare i tab. 8, för säsongarbetare i tab. 6
och för skiftarbetare i tab. 10. De med liten kursiv stil tryckta
siffrorna i resp. tabeller angifva antalet minderåriga arbetare.
Innan vi emellertid framlägga de viktigaste resultaten af de
i ofvannämnda tabeller meddelade uppgifter angående veckoarbetstiden, torde det, till undvikande af hvarje missuppfattning,
vara lämpligt att först något närmare precisera begreppet »ordinarie arbetstid per vecka», såsom det i efterföljande redogörelse
kommit till användning.
Begreppet
»ordinarie
arbetstid
per vecka».

Till en början må härvid påpekas, att ordinarie arbetstid
per vecka i föreliggande framställning omfattar äfven ordinarie
nattarbete samt ordinarie sön- och helgdagsarbete i motsats till
det rena öfvertidsarbetet. — Vidare afses här den verkliga
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nettoarbetstiden per vecka, alltså arbetstiden med frånräknande af
raster. Dock torde noga bemärkas, att, särskildt vid arbete på
skift, raster i egentlig mening i många fall icke förekomma, utan
intagas måltiderna under själfva arbetet eller på växlande tider,
när tillfälle gifves; och hafva dylika pauser, under hvilka arbetarne ej tillåtas lämna sina platser, icke ansetts böra frånräknas
och ej heller blifvit, åtminstone i regel, af vederbörande uppgiftslämnare frånräknade vid angifvandet af nettoarbetstiden per vecka.
Häri ligger till stor del förklaringen till det jämförelsevis betydande antalet arbetare med en arbetstid af 72 tim. och däröfver
per vecka, som redovisats i tab. 4 för vissa yrkesgrenar, inom
hvilka arbete på skift är vanligt. — En annan sak att uppmärksamma är den, att för arbetare, hvilkas ordinarie arbetstid per
vecka förkortas (eller förlänges) under viss del af året, i tab. 4
upptagits arbetstiden per vecka i normala fall (omfattande minst
halfva antalet arbetsveckor under året), men att längre fram i
kap. 5 lämnas särskild redogörelse för arbetstiden per vecka under
den tid af året, då förkortning (eller förlängning) af arbetstiden
äger rum. I regel torde den såsom »normal» här betecknade
ordinarie arbetstiden per vecka vara identisk med ordinarie arbetstid per vecka under säsongperioden. — Slutligen bör äfven
observeras, att för ett stort antal skiftarbetare, hvilka hafva olika
lång arbetstid den ena veckan mot den andra, såsom ordinarie
arbetstid angifvits det genomsnittliga antalet timmar per vecka.
Om t. ex. vid 12-timmars skift det ena arbetslaget haft 6 dagskift
72 tim. och det andra 7 nattskift = 84 tim. under hvarannan vecka och tvärtom under hvarannan, har den ordinarie
arbetstiden per vecka satts till 78 tim. o. s. v.
Efter dessa inledande anmärkningar öfvergå vi till en framställning — i stora drag — af den ordinarie arbetstiden per vecka
inom industrien och handtverket enligt de uppgifter härom, som
erhållits vid förevarande undersökning, och hvilka i mera detaljerad form återfinnas i tab. 4 (delvis äfven i tab. G, 8 och 10).
Arbetstiden
På grundvalen af det i tab. 4 meddelade siffermaterialet per
vecka för
har utarbetats efterföljande texttabell G, som utvisar den ordina- arbetareantalet i dess
rie arbetstidens längd per vecka, såväl i absoluta som relativa helhet.
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ORDINARIE ARBETSTID PER VECKA.

arbetstid per vecka.

53*

54*

ORDINARIE ARBETSTID PER VECKA.

tal, för arbetare inom olika yrkesgrupper. Ser man dä först till
arbetareantalet i dess helhet och härvid, för större öfverskådlighets skull, sammanför arbetarne under allenast fyra hufvudrubriker, nämligen 1) mindre än 60 tim. 2) 60 tim. 3) öfver
60 tim. och 4) obestämdt antal tim. per vecka, erhâlles nedanstående resultat.

Af hela antalet redovisade arbetare hade alltså omkring tre
fjärdedelar eller 75-8 X högst 60 tim. per vecka, 20.9 X öfver
60 tim. och 3-3 X obestämdt antal timmar. Undersöker man,
med tillhjälp af tab. G, något närmare arbetstidens längd särskildt
för arbetare med mindre än 60 tim. och särskildt för arbetare
med öfver 60 tim. per vecka, visar det sig ifråga om den förstnämnda gruppen, att för det ojämförligt största antalet arbetare
eller 91,238, motsvarande 26.4 X af samtliga vid undersökningen
anträffade, arbetstiden växlat från 55 t. o. m. 59 tim. per vecka,
för 5-3 X utgjort 54 tim., för 3"6 X varierat från 49 t. o. m. 53
tim., för 2-9 X stannat vid 48 tim. och för 2-9 X understigit 48
o

tim. A andra sidan hade 9-8 X att uppvisa en arbetstid per
vecka af 61 à 65 tim., 3-8 X af 66 tim., 20 X af 67 à 71 tim.,
2-7 X af 72 tim. och slutligen 26 X af mer än 72 tim.
Följer man olikheterna i arbetstiden per vecka timme för
timme, hvilket inom vissa gränser låter sig göra i tab. 4, befinnes det, att den utan all jämförelse vanligaste arbetstiden per
vecka är 60 tim., som, enligt hvad förut påvisats, tillkommer ej
mindre än 119,807 arbetare eller 34.7 X. Därnäst har en arbetstid af 57 timmar per vecka den största utbredningen, gällande
för 8-5 %, vidare 59 tim. för 7-8 X, 58 tim. för 5'4 X, 54 tim.
för 5"3 %, 63 tim. för 5-o X o. s. v. Det stora antal arbetare,
trllsammans 91,238, hvilkas arbetstid per vecka ligger mellan
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54 och 60 tim., utgöres hufvudsakligen af sådana, som visserligen hafva 10 timmars ordinarie arbetstid per dag, men likväl,
på grund af arbetets tidigare af slutande å lördag, komma
nedanför 60 tim. per vecka. Detta förhållande få vi emellertid tillfälle att närmare belysa i efterföljande kap. 4 angående
ordinarie arbetstid per dag och kap. 6 angående ordinarie arbetstid å lördag.
Arbetstiden per vecka inom olika yrkesgrupper framgår af.Arbetstid per
vecka inom
tab. G. Sammandragas ytterligare de i anförda tabell meddelade olika yrkessiffrorna under ett färre antal hufvudrubriker och medtagas en- grupper.
dast de relativa talen, kommer arbetarnes fördelning, allt efter
arbetstidens längd per vecka, inom de skilda yrkesgrupperna att
te sig på sätt som följer.
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Förestående tablå gifver en samlad bild af, huru arbetstiden per vecka, i stort sedt, gestaltar sig inom olika yrkesgrupper.
Här nedan lämnas några mera i detalj gående uppgifter för
hvarje särskild grupp.
Skogsbruk.

Hvad då först beträffar gruppen s k o g s b r u k , lägger man genast
märke till det stora antalet arbetare, som uppgifvits hafva obestämd arbetstid, utgörande inemot 5,000 eller något mer än 35 % af samtliga
inom gruppen redovisade arbetare. Orsaken härtill är ifråga om såväl
skogsafverknings- som flottningsarbetare i främsta rummet att söka däri,
att arbetet på de flesta platser grundar sig, åtminstone delvis, på ett
ackordsystem, som medgifver arbetaren full frihet att själf bestämma sin
arbetsdag. För speciellt flottningsarbetarne tillkommer dessutom den omständigheten, att deras arbete är i hög grad beroende af vindförhållanden
och vattenstånd.
Med afseende på de arbetare, för hvilka uppgifter meddelats om
timantalet per vecka, fäster man sig vid den stora olikheten i arbetstid
mellan å ena sidan skogsafverkningsarbetarne, som hafva en relativt kort
arbetsvecka, och å andra sidan flottningsarbetarne, som under de få veckor af året timmerflottningen pågår arbeta synnerligen intensivt. Till belysning häraf må anföras följande siffror. Af 5,262 skogsafverbiingsarbetare hade ej mindre än 83"0 % en arbetstid af 54 tim. och därunder per
vecka, fördelande sig på 3 1 3 % med jämnt 54 tim., 18'9 % med 50—
51 tim., 20'8 % med 48 tim. och 120 % med kortare arbetsvecka än
48 tim., under det att endast 14"8 % hade 60 tim. och däröfver per vecka.
I motsats härtill befinnes af 3,816 flottningsarbetare antalet arbetare med
mindre än 60 tim. per vecka ej utgöra mer än 7'0 % (däraf ingen under
54 tim.), medan för 239 % veckoarbetstiden uppgick till 60 à 65 tim.
samt för 691 % till 66 tim. och däröfver. Mer än en fjärdedel (26'2 %)
af ifrågavarande flottningsarbetare hade en arbetstid per vecka (oberäknadt
öfvertidsarbete) af 70 tim. och däröfver och af dessa nådde 417 till 84 tim.

Grufdrift.

Af alla här redovisade yrkesgrupper utmärker sig otvifvelaktigt gruppen g r u f d r i f t för den kortaste arbetstiden. Hithörande arbetare hafva
nämligen till största delen — 9,176 eller 64"7 % — en arbetsvecka af
48 tim. och därunder, och beträffande återstående arbetare, af hvilka för
öfrigt en del icke äro att räkna till grufarbetare i egentlig mening, växlar
arbetstiden mellan 48 och 60 tim. för 127 %, utgör jämnt 60 tim. för
15-4 % samt öfverstiger 60 tim. för 6 3 %. Sistnämnda arbetare med
mer än 60 tim. per vecka torde nästan uteslutande vara att söka dels
bland maskinister och eldare, dels bland arbetare vid förädlingsverk, som
stå i omedelbart samband med grufdriften, såsom anriknings- och brikettverk, hyttor o. s. v. För endast 126 arbetare (0-9 %) har arbetstiden
angifvits vara obestämd, och utgöras dessa af 73 kvinnliga malmvaskare
och 53 s. k. utearbetare.

Annan
Af de till gruppen » a n n a n b r y t n i n g s - o c h u p p t a g n i n g s i n d u s t r i »
brytnings- hörande arbetare hade flertalet, nämligen 2,970 eller 585 %, en arbetstid
och
upptagnings-.af 60 tim. per vecka. Mindre än 60 tim. var arbetstiden för 1,412 arbeindustri. tare (27-6 %\ af hvilka 606 (122 %) hade 59 tim. och 514 ( 1 0 l %),
54 tim. Öfver 60 tim. per vecka utgjorde arbetstiden för 598 arbetare
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(11-9 %), och af dessa a r b e t a d e 2 6 0 ( 5 1 %) 66 tim. och 2 1 2 (4'3 %)
6 5 t i m . E n arbetstid af 4 8 tim. och d ä r u n d e r förekom för s a m m a n l a g d t
1 5 1 arbetare ( 2 9 %), u n d e r det a t t å andra sidan 42 arbetare (0'9 %),
n å d d e 72 t i m . och däröfver. Såsom o b e s t ä m d h a r arbetstiden uppgifvits
för 102 arbetare (2"0 %).
I n o m gruppen n ä r i n g s - o c h n j u t n i n g s ä m n e s i n d u s t r i företer ar-1Närings- och
betstiden per vecka en synnerligen växlande anblick, beroende på det stora njutningsämnesa n t a l olika yrkesgrenar, som ingå u n d e r n ä m n d a g r u p p . Af samtliga hitindustri.
h ö r a n d e arbetare h a d e 1 2 , 6 8 4 eller 35'6 % en arbetstid af m e r än 60
t i m . per vecka, 12,223 (34'3 %) j ä m n t 60 t i m . och 8,745 (24'6 %) u n d e r
60 tim., hvarförutom 1,979 arbetare (5'5 %) angifvits hafva obestämd
arbetstid. Undersöker m a n hvarje särskild yrkesgren och bortser m a n härvid
konsekvent från antalet arbetare m e d obestämd arbetstid, befinnes det, att en
arbetstid af 60 t i m . per vecka var den förhärskande inom följande yrkesg r e n a r : konservfabriker, d ä r 73"7 % af arbetarne hade ifrågavarande arbetstid, slakterier och charkuterivarufabriker ( 7 3 7 %), mineralvatten- och
läskedrycksfabriker (61 - 4 %), maltdrycksbryggerier och mälterier ( 5 9 0 %),
s a m t bagerier, konditorier och käxfabriker ( 5 0 9 %).
Kortare arbetstid
än 60 tim. per vecka h a d e flertalet arbetare vid tobaksfabriker (84 2 % ) ,
margarin- och flottfabriker ( 7 3 3 %), mejerier (60 - 7 %) s a m t karamell-,
konfekt- och chokladfabriker ( 6 0 3 %). Däremot var arbetstiden per vecka
längre än 6 0 t i m . för större delen af arbetarne vid råsockerbruk ( 7 8 7 %)
och k v a r n a r ( 5 0 4 %).
I fråga om återstående yrkesgrenar belöpte sig
arbetstiden till 6 0 tim. och d ä r ö f v e r för flertalet arbetare vid brännvinsbrännerier och jästfabriker ( 9 3 0 %), stärkelsefabriker ( 8 1 6 %) s a m t destilleringsverk och punschbryggerier ( 7 3 0 %\ m e n utgjorde 60 tim. och
d ä r u n d e r för majoriteten af arbetarne i n o m »annan närings- och njutningsämnesindustri» ( 8 3 8 %) s a m t vid sockerraffinaderier (50'2 %).
Den jämförelsevis kortaste arbetstiden träffas inom närings- och njutningsämnesindustrien för arbetarne vid tobaksfabriker. Af dessa, som redovisats till ett
antal af 4,517, hade nämligen — fortfarande frånräknadt arbetare med obestämd
arbetstid — 44'5 % en arbetstid af 54 tim. och därunder per vecka, och beträffande
de öfriga var arbetstiden 55—59 tim. för 39'7 %, 60 tim. för 12'4 % samt öfver 60
tim. för endast 3'4 %. Erinras må dock, att tobaksarbetarne till största delen utgöras af kvinnor och till en afsevärd procent af minderåriga.
Äfven vid mejerier, där likaledes flertalet arbetare äro kvinnor, har arbetstiden
visat sig vara i g e n o m s n i t t relativt kort, ehuruväl förhållandena i anförda hänseende kunna växla rätt betydligt. Sålunda har arbetstiden uppgifvits till 54 tim.
och därunder per vecka för 40'9 % af ifrågavarande arbetare, 55—59 tim. för 19'8 %,
60 tim. för 6'1 % och öfver 60 tim. för 32"2 %, hvartill komma 133 arbetare med
obestämd arbetstid.
A andra sidan är arbetstiden per vecka synnerligen lång för den stora massan
af arbetare vid råsockerbruken, men till motvikt fortgår detta deras arbete endast
under en mindre del af året (den s. k. betkampanjen; se härom föregående kap. 2,
sid. 46*). Af samtliga vid råsockerbruken anträffade arbetare hade nämligen
5,105 (787 %) en arbetstid per vecka, öfverstigande 60 tim., och för 2,973 (45-9 %)
nådde arbetstiden öfver 72 tim. En närmare specifikation af antalet arbetstimmar
för kampanjarbetarne, hvilka i regel arbetade i omväxlande dag- och nattskift veckans alla dagar, lämnas i kap. 9 angående arbete på skift. Vidkommande de arbetare — tillsammans 1,378 (21'3 %) — för hvilka arbetstiden per vecka uppgifvits
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till 60 tim. och därunder, hafva dessa i allmänhet fast anställning hela året (eller
större delen däraf) vid vederbörande sockerbruk i och för reparations- och grofarbete. Under kampanjen inträder emellertid äfven för dem ett mera intensivt
arbete, vare sig den ordinarie arbetstiden förlänges (jfr kap. 5, sid. 129*) eller de få
arbeta på öfvertid (jfr kap. 11, sid. 192*^193*).
Näst råsockerbruken torde brännvinsbrännerier och jästfabriker hafva att uppvisa den i genomsnitt längsta arbetstiden inom närings- och njutningsämnesindustrien, men liksom ifråga om sockerbruken gäller äfven här, att de arbetare, hvilka
angifvits hafva en jämförelvis lång arbetstid, i regel endast äro anställda under en
mindre del af året (den s. k. brännerikampanjen). För 45'4 % af de från brännvinsbrännerier och jästfabriker redovisade arbetarne har sålunda arbetstiden per vecka
befunnits öfverstiga 60 tim. och för 19'8 % uppgå till minst 72 tim., hvaremofc
blott 7'0 % komma under 60 tim. Återstående arbetare (47'6 %) hade en arbetsvecka af jämnt 60 tim. Dessutom hafva anträffats 45 arbetare med obestämd
arbetstid, samtliga vid mindre arbetsställen (1—10 arbetare).
Vid mjöl- och grynkvarnar har arbetstiden per vecka likaledes visat sig vara
längre än 60 tim. för ett jämförelsevis mycket stort antal arbetare, och är detta
särskildt fallet vid de små kvarnarna. Af 3,023 kvarnarbetare hade nämligen ej
mindre än 1,625 (50'4 %) en arbetstid, öfverstigande 60 tim., och för 524 af dessa
belöpte sig antalet timmar till 72 och däröfver. En arbetsvecka af 60 tim. tillkom
1,280 (42-4 %), och under 60 tim. var arbetstiden för 218 (Ti %). Därjämte hafva
redovisats 809 arbetare, utgörande 21'1 % af totalantalet påträffade kvarnarbetare,
såsom hafvande obestämd arbetstid, och har orsaken härtill i allmänhet angifvits
vara den, att arbetstiden är beroende af vind- och vattenförhållanden samt af mäldtillgång. Ifrågavarande arbetare med obestämd arbetstid äro uteslutande att finna
vid mindre kvarnar (1—10 arb.). Det torde till sist med afseende på arbetstiden vid
kvarnar böra erinras därom, att den långa arbetstid, som uppgifvits för arbetarne
vid ett flertal småkvarnar, icke gäller hela året, utan endast de tider af året, då
förmalning af säd pågår.
En arbetstid af mer än 60 tim. per vecka förekommer äfven vid maltdrycksbryggerier och mälterier för ett relativt stort antal arbetare, uppgående till 2,099 eller
37'7 % af 5,563 hithörande arbetare. Till en del utgöras dessa af mältare samt
maskinister och eldare, af hvilka dock mältarne i regel synas hafva kortare arbetstid under sommarmånaderna. För 3,282 arbetare (59o %) var arbetstiden 60 tim.,
och för 182 (3'3 %) under 60 tim. Härtill komma 601 arbetare med obestämd
arbetstid, hufvudsakligen utkörare, hvilka hafva ackordsarbete (provision).
Beträffande arbetstiden vid bagerier, konditorier och käxfabriker märkes, att
största delen af de redovisade arbetarne, nämligen 1,955 eller 50'9 %, visserligen
hafva en arbetstid af 60 tim. per vecka, men att arbetstiden i öfrigt är ganska växlande, särskildt vid småbagerierna. Sålunda hade 1,062 arbetare (27'6 %) mindre
än 60 tim., och för 234 af dessa (däraf 169 vid småbagerier) var arbetstiden 48
tim. och därunder. A andra sidan befunnos 826 arbetare (21'5 %), af hvilka 559
voro anställda vid småbagerier, hafva mer än 60 tim. per vecka, och belöpte sig
arbetstiden för 116 af dessa (däraf 110 vid småbagerier) till minst 72 tim. Därjämte hafva vid undersökningen påträffats 146 arbetare (alla, med undantag af 1,
vid småbagerier), för hvilka arbetstiden uppgifvits vara obestämd.
I fråga om of riga till närings- och njutningsämnesindustrien hörande yrkesgrenar hänvisas till tab. 4 för vinnande af närmare upplysningar angående arbetstiden per vecka.
Textilindustri.

I m o t s a t s till närings- och n j u t n i n g s ä m n e s i n d u s t r i e n h a r t e x t i l i n d u s t r i e n a t t uppvisa större likformighet m e d afseende på arbetstiden, i
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det att d e n s a m m a för 95"4 % af de redovisade arbetarne är koncentrerad
i n o m gränserna 5 5 — 6 5 tim., utgörande 5 5 — 5 9 t i m . för 26'9 %, 60 tim.
för 42-1 % och 6 1 — 6 5 t i m . för 26-4 %.
Högst 5 4 t i m . h a d e 726 arb e t a r e (2'5 %) och m i n s t 66 t i m . 570 arb. (2 - 0 %\
F ö r endast 15 arb e t a r e (0'1 %) h a r arbetstiden uppgifvits såsom obestämd.
En närmare undersökning ai arbetstiden för de två viktigaste yrkesgrenarna
inom textilindustrien, nämligen bomullsspinnerier och -väfverier samt ylle- och
sidenfabriker gifver följande resultat. Vid bomullsspinnerier och -väfverier hade
6,061 arbetare eller mer än hälften (51'0 %) en arbetsvecka af 60 tim. Under 60
tim. kommo 2,970 (25'0 %), och öfver 60 tim. 2,845 (24'0 %), af hvilka sistnämnda
189 nådde till 66 tim., hvaremot de öfriga hade sin arbetstid begränsad mellan 61
och 65 tim. med tyngdpunkten på 63 tim.
Beträffande arbetarne vid ylle- och sidenfabriker var arbetstiden längre än 60
tim. för 4,635 (42'0 %), jämnt 60 tim. för 3,598 (32'6 %) och mindre än 60 tim. för
2,795 (25'4 %). E n specifikation af det stora antalet arbetare med öfver 60 tim.
utvisar, att arbetstiden utgjorde 61 à 62 tim. för 1,410, 63 tim. för 2,779 och öfver
63 tim. för 446 arbetare.
F ö r arbetarne i n o m b e k l ä d n a d s i n d u s t r i e n är arbetstiden, m e d Beklädnadsu n d a n t a g för en del h a n d t v e r k a r e i n o m skrädderi- och skomakeriyrkena industri.
s a m t för barberare och p e r u k m a k a r e , jämförelsevis kort, hvilket torde
framgå däraf, a t t den ordinarie arbetsveckan utgjorde 54 t i m . och däru n d e r för 29'3 % af samtliga från bemälta g r u p p redovisade arbetare,
5 5 — 5 9 t i m . för 26'9 %, 60 t i m . för 2 2 l % och öfver 6 0 tim. för 1 4 8 %.
N ä r a 7 % h a d e obestämd arbetstid.
Hvad särskildt beträffar sömnadsfabriker och skrädderier, märkes, att af 6.837
arbetare 3,416 (50o %) hade under 60 tim. per vecka, 2,047 (29'9 %) jämnt 60 tim.
och 1.374 (201 %) öfver 60 tim. I fråga om sistnämnda arbetare, hvilka till hufvudsaklig del (1,083) tillhörde mindre företag (handtverkerier), befinnés det, att 622
hade en arbetsvecka af ända till 72 tim. och däröfver. Såsom obestämd har arbetstiden angifvits för 910 arbetare, däraf 693 vid arbetsställen med 1—10 arb.
Afven vid skomakerier och skonåtlerier förekom en arbetstid af mer än 60 tim.
för ett rätt stort antal arbetare, nämligen 1,094 eller 16'2 % af 6,753 hithörande
arbetare, och belöpte sig arbetstiden för 608 af dem, samtliga vid handtverkerier,
till 72 tim. och däröfver. För den stora massan af skomakeriarbetare (hufvudsakligen skofabriksarbetare), nämligen 4,485 eller 66'4 %, var emellertid arbetsveckan kortare än 60 tim. och för 1,174 (17'4 %) precis 60 tim. Obestämd arbetstid
hade 428 arbetare, af hvilka 371 voro anställda i mindre företag (handtverkerier:.
För barberare och perukmakare har arbetstiden visat sig vara jämförelsevis
mycket lång. Uppgifter hafva meddelats för 522 arbetare, och af dessa både, frånräknadt 16 arbetare med obestämd arbetstid, ej mindre än 419 (82'8 %) en arbetsvecka, öfverstigande 60 tim.; för 243 (48'0 %) uppgick arbetstiden till 66 tim. och
däröfver.
I n o m g r u p p e n 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 var en arbets- Läder-. håroch
tid af 60 t i m . per vecka den a l l m ä n n a s t förekommande, i d e t a t t 2,704
arbetare eller 62 - 2 % uppgifvits hafva denna arbetstid. Under 60 tim. gummivaruindustri.
k o m m o 1,164 (26"8 %) och öfver 60 t i m . 4 6 5 ( 1 0 8 %), af hvilka 2 2 3
(5'2 %) h a d e 66 tim. och däröfver.
E n d a s t 10 arbetare (0'2 %) hafva
a n t e c k n a t s för obestämd arbetstid.
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Af de vid undersökningen påträffade arbetarne inom gruppen träv a r u i n d u s t r i har det stora flertalet, 43,707 eller nära 80 %, att uppvisa
en arbetstid, växlande från 55 till 60 tim. och utgörande jämnt 60 tim.
för 28,879 (51'5 %). En arbetsvecka af mer än 60 tim. förekom för
9,128 (16-4 ,%), hvilka fördelade sig med 6,578 (11-7 %) på 61—65 tim.
och 2,550 (4-7 X ) pä 66 tim. och däröfver. För 422 arbetare (0"7 ,%')
var arbetstiden angifven såsom obestämd.
För den viktigaste till trävaruindustrien hörande yrkesgrenen, sågverk och
hyfterier, tedde sig arbetstiden i stora drag på följande sätt: under 60 tim. för 9,400
arbetare (25'3 %), jämnt 60 tim. för 21,707 (58'4 %), öfver 60 tim. för 6,055 (16'3 %) .
samt obestämd arbetstid för 225 (0'6 %). Mer än 66 tim. per vecka arbetade 653
(1-8 %).

Vid snickerier och möbelfabriker befanns arbetstiden vara kortare än 60 tim.
för 6,744 arbetare (45'7 %), 60 tim. för 5,421 (367 %), längre än 60 tim. för 2,602
(17'6 %), af hvilka 115 hade öfver 66 tim., samt obestämd för allenast 43 (0'ä %).
TrämasseArbetstiden inom t r a m a s s e - och p a p p e r s i n d u s t r i e n får sin säroch
pappers- skilda prägel däraf, att arbetet i stor skala bedrifves i 12-timmars skift
industri. med oregelbundna raster, hvilka på förut anförda grunder (sid. 51*) ej
ansetts böra frånräknas vid angifvandet af nettoarbetstiden. Detta förhållande lämnar förklaringen till det stora antalet arbetare, utgörande
30'2 % af samtliga för ifrågavarande grupp 'redovisade, för hvilka arbetstiden upptagits till 72 tim. och däröfver. Läggas härtill de arbetare
(227 %), som hade en arbetstid af 61—71 tim., befinnes det, att majoriteten (52-9 %) af de påträffade arbetarne inom tramasse- och pappersindustrien arbetade mer än 60 tim. per vecka. För 2 7 l % var arbetstiden precis 60 tim. och för 20o % under 60 tim., hvarjämte antecknats
5 arbetare med obestämd arbetstid.
Af de olika yrkesgrenarna inom tramasse- och pappersindustrien framträda
pappersbruk bch pappfabriker med den längsta arbetstiden, uppgående till 72 tim.
och däröfver för 3,321 arb. (40-3 %), 61—71 tim. för 2,116 (25'7 %), 60 tim. för
1,851 (22-4 %) och under 60 tim. för 954 (116 %).
Äfven vid trämassefabriker var arbetstiden jämförelsevis lång och belöpte sig
till mer än 60 tim. för 3,752 arbetare (53-a %), däraf 1,997 (28'3 %} hade 72 tim.
och däröfver, vidare 60 tim. för 2,672 (37'9 %) samt under 60 tim. för 622 (88 %).
Relativt kort arbetstid hade däremot arbetarne vid bokbinderier och albumfabriker. För 1,883 arbetare, motsvarande 87'6 % af samtliga för anförda yrkesgren
redovisade, utgjorde nämligen arbetstiden mindre än 60 tim. och inskränkte sig till
56 tim. och därunder för 1,240 (57'7 %). En arbetsvecka af 60 tim. förekom för
220 arb. (10'2 %); öfver 60 tim. hade blott 47 arb. (2"2 %).
Grafisk
Näst grufdrift har gruppen g r a f i s k i n d u s t r i att uppvisa den korindustri. taste arbetstiden. Sålunda hade af 6,205 vid undersökningen redovisade
arbetare inom denna grupp ej mindre än 5,197 eller 83É8 % en arbetstid
af 54 tim. och därunder, och var arbetsveckan för det stora flertalet af
dessa, nämligen 3,792 (61-1 %), jämnt 54 tim. Beträffande återstående
arbetare utgjorde arbetstiden 55—59 tim. för 778 (126 %), 60 tim. för
214 (3'6 %) och öfver 60 tim. för endast 16 (0'2 %). Inga arbetare
med obestämd arbetstid hafva påträffats inom grafisk industri.
MalmförädLiksom för tramasse- och pappersindustrien gäller äfven med afseende
lingsindustri.•på gruppen m a l m f ö r ä d l i n g s i n d u s t r i , att arbetstidens längd påverkas
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af det i stor utsträckning förekommande arbetet på skift. Dock arbetas
inom sistnämnda industri mindre ofta i 12-timmarsskift (med oreglerade
raster), utan vanligen i 8-timmarsskift på två växlande arbetslag, hvarigenom arbetstiden det ena dygnet utgör 16 och det andra 8 tim. eller i
i genomsnitt 12 tim. per dygn. Då arbetet vid en sådan skiftanordning
aldrig pågår längre tid i följd än 8 tim., afbrytes det i flertalet fall icke
heller af några raster, utan sammanfalla netto- och bruttoarbetstiden fullständigt med hvarandra.
Af alla yrkesgrupper har jämväl malmförädlingsindustrien befunnits
hafva den i genomsnitt längsta arbetstiden. Öfver hälften af hithörande
arbetare, 10,244 eller 526 X> hade en arbetstid af mer än 60 tim., och
fördelade sig dessa på följande sätt: 61—65 tim. för l l - 9 X . 66 tim.
för 9-9 %, 67—71 .tim. för 11-2 X , 72 tim. för 7 0 % och öfver 72 tim.
för 12-6 %. Jämnt 60 tim. var arbetsveckan för 3,993 arb. (20'5 %),
och under 60 tim. kommo 5,230 (26.8 %), af hvilka 3,672 (18-8 %)
hade 55—59 tim. Obestämd arbetstid har uppgifvits för allenast 11
arbetare.
Inom gruppen m e t a l l i n d u s t r i var arbetstiden mindre än 60 tim.
Metallper vecka för flertalet arbetare (62'5 X ) . 60 tim. för 2 4 l % och öfver industri.
60 tim. för 132 %, hvarförutom 50 arb. (02 %) hade obestämd arbetstid.
Vid den viktigaste till anförda grupp hörande yrkesgrenen, järn- och stdlrarufabriker samt gjuterier, har arbetstiden för 9,034 arbetare (57'2 %) befunnits understiga 60 tim., utgörande 55—59 tim. för 6,634 (42'0 %) samt 54 tim. och därunder
för 2,400 (15'2 %). Af återstående arbetare hade 4,369 (27'7 %) en arbetsvecka af
60 tim. och 2,381 (15i %) öfver 60 tim. Längsta arbetstiden, 72 tim. och däröfver,
träffas för 157 arb., samtliga utom 2 tillhörande mindre företag (handtverkerier),
dit äfven de få arbetare — 47 till antalet — som angifvits hafva obestämd arbetstid, äro att räkna.
Af de vid bleck-, plåt- och kopparslagerier sysselsatta arbetare, för hvilka uppgifter meddelats om arbetstiden, hade 1,590 (62'6 %) mindre än 60 tim. per vecka
(däraf 1,152 med 58 tim.). För 630 arb. (24'8 %) räknade arbetsveckan 60 tim. och
för 321 (12-6 %) mer än 60 tim.
Beträffande öfriga yrkesgrenar inom metallindustrien må här endast påpekas,
att arbetstiden gick under 60 tim. för 96'8 % af de redovisade arbetarne vid galvani$eringsfabriker, för 83'4 % af arbetarne vid guld- och silfvervarufabriker samt
för 77'S % af arbetarne vid annan metallindustri.
Vid en undersökning af arbetstiden inom m a s k i n - och s k e p p s - Maskin- och
b y g g n a d s i n d u s t r i e n finner man, att densamma i flertalet fall utgjorde skepps55—59 tim., nämligen för 65'2 % af de redovisade arbetarne, och att byggnadsindustri.
därnäst vanlig var en arbetstid af 60 tim., som tillkom 190 % af ifrågavarande-arbetare. För 9 6 X besteg sig arbetsveckan till högst 54 tim.,
under det att 6 l % hade mer än 60 tim. Obestämd arbetstid har uppgifvits för 30 arb. (Ol %").
Af de olika yrkesgrenarna inom bemälta industri hade mekaniska verkstäder
med gjuterier, som vid undersökningen räknade 23,576 arbetare, en arbetstid under
60 tim. per vecka för 17,828 arb. eller 75'6 %, och var arbetsveckan för 16,601 af
dessa (70'4 %) begränsad till 55—59 tim. Vidkommande de öfriga utgjorde arbetstiden 60 tim. för 4,243 (18o %) och öfver 60 tim. för 1.503 (64 %\ af hvilka sist-
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nämnda dock en del och särskildt de, som angifvits hafva den längsta arbetstiden
(66 tim. och däröfver), icke tillhörde den mekaniska verkstadsindustrien i egentlig mening, utan voro anställda vid andra i samband med någon större mekanisk
verkstad stående inrättningar, t. ex. valsverk o. dyl.
Vid skeppavar/ och bdtbyggericr har arbetstiden per vecka befunnits utgöra 55—
59 tim. för 2,106 arb. (61'7 %) och 60 tim. för 1,056 (31'0 %). Kortare arbetstid
i.54 tim. och därunder) hade 38 arb., längre (öfver 60 tim.) 211 arb.
Den relativt kortaste arbetstiden förekom inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrien för arbetare vid fabriker for dillverkning af elektriska apparater m. m.
Större delen af ifrågavarande arbetare — 1,731 eller 58'4 % — hade nämligen en
arbetstid af högst 54 tim., och för 1,382 af dessa utgjorde antalet arbetstimmar per
vecka endast 52. I öfrigt belöpte sig arbetstiden till 55—59 tim. för 37'9 %, 60
tim. för 1'8 % och öfver 60 tim. för 24 %.
Med afseende på arbetarne vid instrument- och urfabriker samt vagnfabriker
märkes, att arbetstiden var mindre än 60 tim. för resp. 60'4 % och 60'0 %, jämnt
60 tim. för resp. 34'5 % och 28'7 % och öfver 60 tim. för resp. 5'1 % och 11'3 %,
hvarförutom hafva antecknats 17 arbetare med obestämd arbetstid vid instrumentoch urfabriker samt 8 dylika arbetare vid vagnfabriker.
Jord- och
Inoin g r u p p e n j o r d - o c h s t e n i n d u s t r i var arbetstiden mera växstenindustri.'• lande, enligt h v a d efterföljande procentiska fördelning af de redovisade arbetarne u t v i s a r : 54 tim. och d ä r u n d e r för 1 2 9 %, 5 5 — 5 9 t i m . för 17'3 %,
00 tim. för 46-0 %, 61 — 6 5 t i m . för 1 1 1 %, 66 t i m . . o c h däröfver för
8 0 % s a m t o b e s t ä m d arbetstid för 4 7 %.
Undersöker man de särskilda yrkesgrenarna, befinnes det, att vid stenhuggerier
den vanligaste arbetstiden per vecka är 60 tim., som förekom för 5,687 arbetare,
motsvarande 70'4 % af samtliga påträffade stenhuggeriarbetare (frånräknadt dem
med obestämd arbetstid). För 1,323 arb., (16'4 %) utgjorde arbetsveckan mindre
än 60 tim., för 1.066 (13'2 %) mer än 60 tim. Därjämte har redovisats ett relativt
stort antal arbetare med obestämd arbetstid, nämligen 1,335 eller 14'2 % af totalsumman, beroende på förekomsten inom ifrågavarande yrkesgren af ett ackordsystem, som i tillämpningen lämnar arbetaren frihet att själf bestämma sin arbetstid. Slutligen torde böra erinras därom, att vid många stenhuggerier arbetstiden
förkortas under vintern (jfr kap. 5, sid. 128*).
Vid tegelbruken, där emellertid arbetet, beträffande flertalet af personalen,
endast fortgår under en del af året (jfr kap. 2, sid. 47*) har konstaterats en arbetstid, öfverstigande 60 tim. per vecka, för 3,346 arb. (31'2 %), af hvilka 652 hade mer
an 72 tim. Dessa sistnämnda utgjordes nästan uteslutande af s. k. brännare, som
arbetade i omväxlande dag- och nattskift alla dygn i veckan, alltså äfven söndagar, under den tid af året tegelbränningen äger rum. För majoriteten af arbetarne
gällde likväl en arbetsvecka af 60 tim. eller därunder, nämligen jämnt 60 tim. för
5,118 arb. (478 %) och under 60 tim. för 2,245 (21-o %). Obestämd arbetstid har
uppgifvits för 86 arb.
Den kortaste arbetstiden inom jord- och stenindustrien tillkommer arbetare
vid glasbruk, glassliperier och -målerier. Af 5,250 hithörande arbetare hade 3,339
(63'6 %) mindre än 60 tim. per vecka, och fördelade sig dessa på följande sätt: 1,107
arb. (21-1 %) med 55—59 tim., 874 (16-6 %) med 49—54 tim. och 1,358 (25'9 %)
med 48 tim. och därunder. Hvad beträffar återstående arbetare, var arbetstiden
<!0 tim. per vecka för 1,495 (28'S %) och öfver 60 tim. för 416 (7'9 %), hvarjämte
påträffats 84 arb. med obestämd arbetstid.
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Vid cementfabriker, cement- och asfaltgjuterier utgjorde arbetstiden 60 tim. per
vecka för 45'-< % af de redovisade arbetarne, under 60 tim. för 38'6 % och öfver
60 tim. för 16o %. Motsvarande procenttal för porslins-, kakel- och fajansfabriker
voro resp. 317 % (60 tim.), 415 % (under 60 tim.) och 26-8 % (öfver 60 tim.). I
fråga om arbetstiden för öfriga, mindre viktiga yrkesgrenar inom jord- och steniudustrien hänvisas till tab. 4.
Den a l l m ä n n a s t förekommande arbetstiden i n o m gruppen k e m i s k t e k n i s k i n d u s t r i h a r visat sig vara 60 t i m . per vecka, hvilken arbetstid
uppgifvits för 6,302 arb. eller 6 0 0 %.
Mindre än 60 tim. hade 3,206
a r b . (30"5 ,%'), däraf 2,767 m e d 5 5 — 5 9 tim., och mer än 60 tim. 858
arb. (8'3 %).
H ä r t i l l k o m m o 129 arb. (1'2 %) m e d obestämd arbetstid.

Kemiskteknisk
industri.

Hvad särskildt angår den mest betydande industrigrenen inom kemisk-teknisk
industri, nämligen tändsticksfabriker, har arbetstiden befunnits utgöra 60 tim. för
mer än tre fjärdedelar af hithörande arbetare (76'8 %), under 60 tim. för 19'7 %
och öfver 60 tim. för 3'5 %.
Med afseende på arbetstiden inom gruppen b y g g n a d s i n d u s t r i torde Byggnadsförst böra påpekas, att d e för ifrågavarande g r u p p i n k o m n a uppgifterna industri.
äro m i n d r e fullständiga och att speciellt beträffande husbyggnadsarbeten
uppgifter alldeles s a k n a s för större delen af de inom d e n n a industri sysselsatta arbetare. Därjämte m å erinras därom, a t t den h ä r meddelade
arbetstiden, som i regel afser förhållandena u n d e r säsongperioden (sommarhalfåret), för ett stort a n t a l arbetare förkortas u n d e r den öfriga delen af
året, h v a r o m n ä r m a r e u p p l y s n i n g står att vinna i efterföljande k a p . 5
(sid. 128*).
Af 20,669 inom byggnadsindustrien redovisade arbetare befunnos
9,715 eller 47 - 0 % hafva en arbetstid i n o r m a l a fall (omfattande m i n s t
halfva antalet arbetsveckor u n d e r året) af 60 t i m . per vecka, och för 7,709
(37'3 %) var arbetstiden begränsad till 5 5 — 5 9 tim. E n arbetsvecka af
54 tim. och d ä r u n d e r h a r uppgifvits för 4'6 % af arbetarne, 6 1 — 6 5 tim.
för likaledes 4 6 y„ s a m t 66 tim. och däröfver för 4 7 %, hvartill k o m m a
1"8 ,%' m e d obestämd arbetstid.
Beträffande de två viktigaste yrkesgrenarna inom byggnadsindustrien, nämligen husbyggnadsarbeten samt målning och glasmästerirörelse, må här lämnas några
särskilda uppgifter om veckoarbetstiden, hämtade frän tab. 4. Hvad då först vidkommer husbyggnadsarbeten, räknade arbetsveckan under säsongtid 60 tim. för 4,807
arb. eller 43'5 % af samtliga inom ifrågavarande fack påträffade, mindre än 60 tim.
för 4,670 (42'3 %), däraf 4,330 hade sin arbetstid koncentrerad omkring 57—59 tim.,
och mer än 60 tim. för 1,563 (142 %).
I fråga om de vid målning och glasmästerirörelse sysselsatta arbetarne har af
förevarande undersökning framgått, att arbetstiden per vecka under säsongperioden
var kortare än 60 tim. för 1,901 arbetare (49'3 %), jämnt 60 tim. för 1,771 (460 %)
och längre än 60 tim. för 181 (4'7 %).
Slutligen h a r inom g r u p p e n b e l y s n i n g o c h v a t t e n l e d n i n g m . m . Belysning
och
den procentiska fördelningen af arbetarne allt efter arbetstidens längd visat
sig utfalla p å följande s ä t t : 54 t i m . och d ä r u n d e r för 7"6 %, 5 5 — 5 9 vattenledning m. m.
t i m . för 38-8 %, 60 t i m . för 3 0 5 %, 6 1 — 6 5 t i m . för 5 3 '%, 66 tim.
och däröfver för 1 0 9 % s a m t o b e s t ä m d t a n t a l tim. för 7 0 %, hvilka
s i s t n ä m n d a arbetare hufvudsakligen utgöras af lykttändare.
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Vid gasverken utgjorde arbetstiden, bortsedt från arbetare med obestämd arbetstid, mindre än 60 tim. för 712 arb. (594 %), 60 tim. för 359 (30o %) och mer
än 60 tim. för 127 (106 %).
Längre var arbetstiden vid elektricitetsverken, såsom framgår af nedanstående
siffror: under 60 tim. för 376 arb. (47'8 %), 60 tim. för 195 (248 %) och öfver 60
tim. för 216 (27"4 %).
Beträffande arbetstiden vid vattenledningsverk och renhållningsverk hänvisas
till tab. 4.

Af särskildt intresse är att konstatera, för huru många och
hvilka slags arbetare nettoarbetstiden per vecka är jämförelsevis
mycket kort eller mycket lång; och lämnas här nedan en mera
specificerad redogörelse för arbetstiden i anförda fall.
Ovanligt kort"f
Ovanligt hört arbetstid, hvarmed i detta sammanhang förarbetstid.
stås en ordinarie arbetstid per vecka af högst 48 tim., förekom,
enligt hvad tab. H utvisar, för sammanlagdt 20,096 arbetare,
motsvarande 5 "8 % af hela antalet vid förevarande undersökning
redovisade. Af dessa voro 3,773 minderåriga (under 18 år), utgörande 8-3 % af samtliga minderåriga arbetare. För 10,089
(2.9 %) räknade arbetsveckan jämnt 48 tim., och för ungefär lika
många eller 10,007 understeg arbetstiden 48 tim. per vecka. Den
närmare fördelningen af sistnämnda arbetare framgår af tab. H,
och befinnes det, att arbetstiden utgjorde 43—47 tim. för 5,029
eller något mer än hälften, 42 tim. för 2,421 och under 42 tim.
för 2,557, däraf 1,202 minderåriga. En arbetsvecka af 3G tim.
och därunder träffas för 1,086 arbetare, af hvilka 681 voro minderåriga.
Af de olika yrkesgrupperna har grufdrift att uppvisa det
utan jämförelse största antalet arbetare med en arbetstid af 48
tim. och därunder. Ifrågavarande arbetstid är nämligen inom
anförda grupp så långt ifrån ovanlig, att den tvärtom gäller för
icke mindre än 9,176 arbetare eller 64-7 % af samtliga vid grufdrift påträffade arbetare. Inemot hälften (45-6 X) af hela antalet redovisade arbetare med 48 tim. och därunder utgjordes äfven
af grufarbetare. De egentliga grufarbetarne hafva i regel denna
korta arbetstid och grufarbetare under jord nästan utan undantag.
Flertalet af dem arbeta på skift (2 skift per dygn à 7, högst 9
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Tab. H. Ovanligt kort arbetstid per vecka (48 tim. och därunder).

tim., inberäknadt raster), och lämnas närmare redogörelse härför
under kap. 7, sid. 160* ff.
Vid speciellt järngrufvor befunnos 3,891 arbetare (borrare, ortdrifvare,
berghäfvare, grufbyggare, malmskrädare och malmvaskare, spelstyrare,
emottagare och affraktare, rutsch- och linbanepersonal m. fl.) hafva en
arbetstid af mindre än 48 tim. per vecka, och fördelade sig dessa på föl5

66*

ORDINARIE ARBETSTID PER VECKA.

jande sätt: 2,227 arb. med 43—47 tim., 1,264 med 42 tim. och 400
under 42 tim. För 174 arb., hufvudsakligen borrare, lastare och minderåriga malmvaskare, belöpte sig arbetstiden till högst 36 tim.
Beträffande arbetare vid andra malmgrufvor visade det sig, att 331
arbetade under 48 tim. per vecka. Bland dessa voro 41 minderåriga,
för hvilka arbetstiden ej nådde upp till 36 tim.
Hvad slutligen vidkommer stenkolsgrufvor, räknade arbetsveckan mindre
än 48 tim. för 715 arb., af hvilka samtliga, med undantag för 11, hade
sin arbetstid koncentrerad till 46—47 tim.

Af de öfriga yrkesgrupperna står j o r d - och s t e n i n d u s t r i
främst ifråga om det absoluta antalet arbetare, som hafva den
korta arbetstiden af 48 tim. och därunder, men gäller detta inom
anförda grupp hufvudsakligen för en enda yrkesgren, nämligen
glasbruk, glassliperier och -målerier. Vid sistnämnda industri hafva
redovisats 1,358 arbetare med en arbetsvecka af högst 48 tim.,
och af dessa hade 921 mindre än 48 tim., fördelande sig på följande
sätt: under 36 tim. för 18 arb., 3G—39 tim. för 391 arb., 4 0 —
42 tim. för 491 och 43—47 tim. för 21 arb. Af de olika yrkesspecialiteterna voro glasblåsare, anfångare, sträckare, lågdragare,
inbindare och uppläggare företrädesvis representerade. Mer än
en tredjedel (358) af de arbetare, som hade under 48 tim., voro
minderåriga.
Afven inom gruppen s k o g s b r u k hafva påträffats ej så fa
arbetare med en arbetsvecka af 48 tim. och därunder, nämligen
1,727, samtliga skogsafverkningsarbetare. Det stora flertalet af
dessa (1,097) hade jämnt 48 tim., och beträffande återstoden befanns arbetstiden utgöra 42 tim. för 504 arb., 45 tim. för GG och
39 tim. för GO arb.
Inom n ä r i n g s - och n j u t n i n g s ä m n e s i n d u s t r i e n har en
arbetstid af 48 tim. och därunder uppgifvits för 1,218 arbetare,
hvilka i främsta rummet äro att söka vid mejerier, tobaksfabriker och bagerier. Precis 48 tim. hade 529 arb., däraf vid tobaksfabriker 1 3 1 , bagerier 148 och mejerier 84. Under 48 tim. kommo
689 arb., af hvilka 448 voro sysselsatta vid mejerier. E n arbetstid, kortare än 36 tim. per vecka, har antecknats för 154 arbetare (79 vid mejerier, 28 vid bagerier, 19 vid tobaksfabriker
o. s. v.).
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Af de 1,112 arbetare inom gruppen t r ä v a r u i n d u s t r i , för
hvilka arbetstiden angifvits till 48 tim. och därunder, hade 935
anställning vid sågverk och hyflerier. E n närmare specifikation
af arbetstiden för sistnämnda arbetare utvisar, att densamma utgjorde 48 tim. för 387 arb., 44—47 tim. för 280 arb, 37—42
tim. för 152 samt 3G tim. och därunder för 116 arb., äfvensom
att 470 arbetare eller mer än hälften voro minderåriga.
I fråga om gruppen m a l m f ö r ä d l i n g s i n d u s t r i har undersökningen gifvit vid handen, att 1,080 dithörande arbetare hade
en arbetsvecka af 48 tim. och därunder. Största delen af dessa
utgjordes af valsverksarbetare, som arbetade i 8-timmars skift på
tre lag, oftast med kortare arbetstid på lördagar, hvadan den
ordinarie arbetstiden per vecka för dem varierade från 4 G till
48 tim. med tyngdpunkten på 46 tim.
Xärmast efter grufdrift hade g r a f i s k i n d u s t r i att uppvisa
det, relativt sedt, största antalet arbetare med 48 tim. och därunder, utgörande 16.1 % af samtliga inom anförda industri redovisade arbetare eller, absolut räknadt, 996. Ej mindre än 892
af dessa hade jämnt 48 tim. per vecka, och utgjorde alltså antalet arbetare inom grafisk industri med kortare arbetstid än 48
tim. endast 104.
Med afseende på de å t e r s t å e n d e y r k e s g r u p p e r n a märkes,
att sammanlagda antalet arbetare med en arbetsvecka på 48 tim.
eller därunder belöpte sig till 2,804, hvaraf 1,731 hade jämnt
48 tim. och 1,073 mindre än 48 tim. Det stora flertalet af
dessa arbetare träffas inom metallindustrien (652 arb.), beklädnadsindustrien (553 arb.), tramasse- och pappersindustrien (467
arb.)" och textilindustrien (389 arb.). Inom de båda sistnämnda
industrierna voro ifrågavarande arbetare till största delen minderåriga.
Det motsatta förhållandet eHer
hvarmed här förstås en arbetstid af
har, såsom närmare framgår af tab.
betare, utgörande 5'3 % af samtliga

en ovanligt lång
arbetstid,(Ovanligt lång
arbetstid.
m i n s t 72 tim. per vecka,
I, uppgifvits för 18,300 arredovisade. Af dessa voro
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Tab. I.

Ovanligt lång arbetstid per vecka (72 tim. och däröfver).

576 minderåriga, hvilket motsvarar 1.3 % af hela antalet minderåriga arbetare. Något mer än hälften, nämligen 9,435 arbetare,
hade en arbetstid af 72 tim.; därnäst kommo 5,298 arbetare med
84 tim., 1,740 med 78 tim., 1,361 med 73—77 tim., 384 med
79—83 tim. och slutligen 82 arbetare med öfver 84 tim. Hvad
särskildt beträffar de minderåriga, var arbetstiden 72 tim. för 436
och öfver 72 tim. för 140, af hvilka 76 hade 84 tim. och 1
öfver 84 tim. Det torde emellertid böra observeras, att den stora
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massan af arbetare med 72 tim. och däröfver utgöres af skiftarbetare, beträffande hvilka gäller, hvad redan i början af detta
kap. påpekats, nämligen att den uppgifna långa arbetstiden icke
alltid är fullt effektiv, så tillvida som afbrott för måltiders intagande
dagligen förekomma under arbetets fortgång, ehuruväl dessa afbrott äro mindre regelbundna och arbetarne under desamma icke
få lämna sina platser. På grund häraf äro ifrågavarande afbrott
ej heller betraktade som raster i egentlig bemärkelse och följaktligen icke frånräknade den ordinarie arbetstiden per vecka.
Går man till- de olika yrkesgrupperna, finner man snart vid
en blick på tab. I, att det framför allt är grupperna trämasseoch pappersindustri, närings- och njutningsämnesindustri samt
malmförädlingsindustri, som i sig innesluta de flesta arbetare med
ovanligt lång arbetstid.
Hvad då först vidkommer tramasse- och pappersindustrien, har en arbetstid af 72 tim. och däröfver uppgifvits för
5,318 arbetare eller 30-2 X af samtliga inom denna industri redovisade. Särskildt vid trämassefabrikerna utgjorde motsvarande
antal 1,997 (28-3 X) och vid pappersbruken 3,321 (40-3 %). Med
undantag af 791 arbetare, för hvilka arbetsveckan öfversteg 72
tim., hade alla de öfriga arbetarne, till antalet 4,527, jämnt 72
tim. Till 84 tim. nådde 107 arbetare, däraf 84 vid trämassefabriker och 23 vid pappersbruk. Endast 62 af arbetarne voro
minderåriga, och hade dessa en arbetstid af 72 tim. per vecka.
Inom närings- och njutningsämnesindustrien gällde
en arbetstid af 72 tim. och däröfver för 4,459 arbetare (12-5X).
Den ojämförligt största delen af dessa, uppgående till 3,106,
hade anställning vid råsockerbruk; och fördelade sig desamma
allt efter arbetstidens längd på följande sätt:
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Det må likväl med afseende på ofvanstående siffror erinras
dels därom, att ifrågavarande, synnerligen långa arbetstid per
vecka vid råsockerbruken endast afser en mindre del af året
(den s. k. kampanjen), dels att densamma numera torde för
flertalet arbetare få anses vara väsentligen kortare, sedan
under de sista åren regelbundna dagliga raster blifvit stipulerade jämväl för kampanjarbetare.
Äfven inom malmförädlingsindustrien har arbetstiden
visat sig vara mycket lång för ett jämförelsevis stort antal
arbetare, i det att 3,807 arbetare eller 19-«> % uppgifvits hafva
en arbetsvecka af minst 72 timmar. För 2,118 arbetare nådde
antalet arbetstimmar per vecka till 84, och för 28 arbetare
öfverskreds till och med detta höga timantal. Det är framför
allt masugns-, martinverks- och hyttarbetare, som äro underkastade en så lång arbetstid. Med afseende på åldern märkes,
att 211 arbetare voro minderåriga (under 18 år), däraf 175
hade 72 timmar och 26 kommo upp till 84 timmar.
Ofvannämnda tre yrkesgrupper omfatta inemot tre fjärdedelar af samtliga vid undersökningen påträffade arbetare, som
hafva en arbetstid af 72 timmar och däröfver. Den återstående fjärdedelen är företrädesvis att söka inom grupperna
beklädnadsindustri, jord- och stenindustri samt skogsbruk i nu
nämnd ordning.
Inom b e k l ä d n a d s i n d u s t r i e n ,förekom anförda arbetstid
för 1,278 arbetare (5-i> %"), samtliga med undantag af 37 anställda i mera handtverksmässig drift (företag med 1—10 arb.).
Om man frånräknar 48 arbetare, däraf 45 inom barberarefacket, tillhörde ungefär hälften af ifrågavarande arbetare (622)
sömnadsfabriker och skrädderier och den andra hälften (608)
skofabriker och skonatlerier. Ifråga om åldern voro 144 under
18 år, d. v. s. minderåriga.
För 1,136 arbetare inom jord-'och s t e n i n d u s t r i e n har
jämväl uppgifvits en arbetstid af minst 72 timmar per vecka,
och hade öfver hälften af dessa sin anställning vid tegelbruk.
Ända till 84 timmar belöpte sig arbetsveckan för ej mindre
än 808 arbetare, hvilka nästan uteslutande utgjordes af bran-
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nare vid tegel- och kalkbruk. Af minderåriga arbetare inom
ifrågavarande yrkesgrupp funnos II med en arbetstid af 72
timmar och 3 med 78 timmar.
Beträffande de arbetare, som voro sysselsatta vid skogsbruk, finner man, att 889, samtliga flottningsarbetare, hade
en arbetstid af 72 timmar och däröfver, fördelande sig med
ungefär hälften på 72 timmar och hälften på 84 timmar. Bland
sistnämnda arbetare (med 84 tim.) förekommo 39 minderåriga.
Hvad slutligen vidkommer öfriga yrkesgrupper, hänvisas
till tab. I. Här må endast framhållas, att en väsentlig del af
de arbetare inom anförda grupper, för hvilka arbetsveckan
räknade 72 timmar och däröfver, utgjordes af maskinister och
eldare.
Såsom förut påpekats, har i tab. 4 meddelats uppgifter
angående den ordinarie arbetstiden per vecka särskildt a) vid
arbetsställen med 1—10 arbetare och särskildt b) vid arbetsställen med 10 arbetare och däröfver. En jämförande sammanställning af slutsiffrorna i berörda hänseende för de både
storleksgrupperna ter sig på följande sätt:

Frånräknas antalet arbetare med obestämd arbetstid, utgjorde alltså, enligt hvad ofvanstående tablå utvisar, veckoarbetstiden mindre än 60 timmar för 2G-7 % af de i mera

Vid arbetsställen af
olika storlek.
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handtverksmässig drift sysselsatta arbetare, 60 tim. för 46'7 %
och mer än G0 tim. för 26-6 X, under det att motsvarande tal
för arbetare i fabriksmässig drift voro resp. 44o %', 344 % och
•1Y\ %. Den kortare arbetstid per vecka, som sålunda kan
konstateras vid större arbetsställen, synes till väsentlig del
bero därpå, att arbetet vid dessa merendels slutar tidigare å
lördagar än å veckans öfriga dagar, hvilket däremot icke så
ofta är fallet vid de mindre arbetsställena. Men äfven oafsedt
detta förhållande är arbetstiden, särskildt inom vissa yrkesgrupper, ej obetydligt längre för handtverkeriarbetare än för
industriarbetare, hvilket vi emellertid få tillfälle att närmare
belysa i efterföljande kap. om den ordinarie arbetstiden per
dag. Obestämd arbetstid förekommer jämväl, såsom man kunde
vänta, i ett relativt större antal fall vid små arbetsställen än
vid stora, nämligen för 7'1 % af samtliga arbetare vid arbetsställen med 1—10 arbetare mot 2-8 % vid arbetsställen med
10 arbetare och däröfver.
I tab. J meddelas uppgifter angående veckoarbetstiden vid
arbetsställen af olika storlek inom vissa y r k e s g r e n a r , nämligen
sådana, där den handtverksmässiga driften spelar någon mera
framträdande roll. För större åskådlighets skull hafva uppgifterna sammanförts under allenast tre hufvudrubriker: under 60
timmar, 60 timmar och öfver 60 timmar, hvarjämte endast
relativa tal medtagits.
Det framgår af dessa uppgifter, att för det stora flertalet
af ifrågavarande yrkesgrenar a r b e t s t i d e n per vecka s t ä l l e r
sig längre vid de små a r b e t s s t ä l l e n a än vid de stora,
och att detta framför allt är fallet inom de yrkesgrenar, där
handtverkerierna äro talrikast representerade, såsom sömnadsfabriker och skrädderier, skofabriker och skonåtlerier, garfverier och sämskfabriker, järn- och stålvarufabriker samt gjuterier (smeder), husbyggnadsarbeten, målning och glasmästerirörelse m. fl.
Ett mera utprägladt motsatt förhållande har beträffande
de i tab. J anförda yrkesgrenar iakttagits egentligen blott för
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Tab. J. Arbetstid per vecka vid arbetsställen af olika storlek inom
vissa yrkesgrenar, i relativa tal.
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Tab. K. Ordinarie arbetstid per

mejerier samt mjöl- och grynkvarnar, men torde i allmänhet
de vid mindre mejerier och kvarnar (husbehofsföretag) anställda
arbetare hafva sysselsättning äfven med annat arbete utöfver
det till resp. yrken hörande, för h vilket sistnämnda den här
angifna arbetstiden uteslutande gäller.

ORDINARIE ARBETSTID PER VECKA.

75*

vecka för kvinnliga arbetare.

Af särskild betydelse är att äga kännedom om arbetstidens
längd för speciellt kvinnliga och speciellt minderåriga arbetare.
Hvad då först beträffar kvinnliga arbetare, lämnas uppgifter
angående deras arbetstid i tab. K, och har på grundvalen af
dessa uppgifter, för såvidt de afse den ordinarie arbetstiden

Kvinnliga
arbetare
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per vecka, utarbetats texttabell K, där ifrågavarande arbetstid
finnes angifven för kvinnliga arbetare inom olika yrkesgrupper,
såväl absolut som relativt.
Inalles hafva redovisats 53,445 kvinnliga arbetare, ocli
befanns arbetstiden per vecka utgöra 60 tim. för 34-4 X af
dem, 55—59 tim. för 30'0X, 54 tim. och därunder för 17"8%,
Gl — 65 tim. för 12-6 °A, 66 tim. och däröfver för 3"4 X samt
slutligen obestämdt antal timmar för 1/8 X. En arbetsvecka af
72 timmar och däröfver förekom för 527 kvinnor, utgörande
jämnt 1'0 X af hela antalet.
Inom textilindustrien, som räknade det största antalet
kvinnliga arbetare eller 17,542, har veckoarbetstiden uppgifvits
till 60 tim. för 43-6 % 61—65 tim. för 271 X, däraf de flesta
hade 63 tim., samt 55—59 tim. för 25'3 X. Sammanlagdt hade
288 kvinnor (1-7 X), af hvilka 177 voro anställda vid ylle- och
sidenfabriker samt 101 vid bomullsspinnerier, en arbetstid af
66 tim. och däröfver per vecka. Den längsta förekommande
arbetstiden, 72 tim., träffades för 3 kvinnliga arbetare vid ylleoch sidenfabriker.
Närmast textilindustrien följde ifråga om frekvensen af
kvinnliga arbetare b e k l ä d n a d s i n d u s t r i e n med ett antal af
10,790. Arbetstiden var för det stora flertalet af dessa jämförelsevis kort, nämligen 55—59 tim. för 33-4 %, 54 tim. för
251 X och under 54 tim. för 135 X. Hvad beträffar de återstående; ungefär en fjärdedel af hela antalet, belöpte sig arbetsveckan till 60 tim. för 18-8 X och öfver 60 tim. för 6-0 X,
hvilka sistnämnda till största delen voro sysselsatta vid mindre
sömnadsfabriker och skrädderier. En arbetstid af 72 timmar
har uppgifvits för 98 arbeterskor och öfver 72 timmar för 23,
samtliga förutom 7 anställda vid sömnadsfabriker och skrädderier. Såsom obestämd har arbetstiden betecknats för 347
hithörande arbeterskor, däraf 232 vid sömnadsfabriker och
skrädderier.
Äfven inom n ä r i n g s - och n j u t n i n g s ä m n e s i n d u s t r i e n
har redovisats ett stort antal kvinnliga arbetare, uppgående till
9,761; och visade sig arbetstiden utgöra mindre än 60 timmar
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per vecka för 5,070 (52'0 X), däraf öfver hälften vid tobaksfabriker, 60 tim. för 2,796 (28'6 %) och mer än 60 tim. för
1,476 (15"i %), af hvilka sistnämnda 452 hade anställning vid
mejerier, 325 vid maltdrycksbryggerier, 225 vid råsockerbruk,
181 vid bagerier o. s. v. För 224 arbeterskor, däraf 68 vid
råsockerbruk, 58 vid mejerier, 52 vid bagerier, 28 vid konservfabriker o. s. v., uppgick arbetstiden till 72 tim. och däröfver per vecka. Obestämd arbetstid har uppgifvits för 419,
och hade inemot hälften af dessa (192) sitt arbete vid bryggerier såsom butelj skölj er skor (ackordsarbete); de öfriga voro
hufvudsakligen att söka vid mejerier och bagerier.
Beträffande återstående yrkesgrupper, hvilka tillsammans
omfattade ej fullt 29 % af hela antalet redovisade kvinnliga
arbetare, må här, under hänvisning till tab. K, endast meddelas några mer specificerade uppgifter rörande kvinnor med
en arbetstid, öfverstigande 60 timmar.
I främsta rummet bör då nämnas t r a m a s s e - och pappersindustrien, inom hvilken 592 kvinnor hade ifrågavarande
arbetstid, nämligen 431 vid pappersbruk och pappfabriker, 139
vid trämassefabriker samt 22 vid tapetfabriker och bokbinderier.
Af dessa befunnos 79 arbeterskor vid pappersbruk och 46 vid
trämassefabriker hafva en arbetsvecka af 72 tim. samt 27 vid
trämassefabriker öfver 72 timmar.
Vidare har inom jord- och s t e n i n d u s t r i e n påträffats
210 kvinnor med en arbetstid af mer än 60 tim. per vecka,
fördelande sig på följande yrkesgrenar: vid porslins-, kakeloch fajansfabriker 111, vid tegelbruk 73, vid glasbruk, glassliperier och -målerier 25 samt vid sten- och lergodsfabriker 1.
Den högsta noterade arbetstiden, 67—71 tim., förekom för 19
arbeterskor vid tegelbruk.
Inom t r ä v a r u i n d u s t r i e n har redovisats 195 kvinnor, för
hvilka arbetstiden öfversteg 60 tim., utgörande 61—65 tim. för
114 arbeterskor vid sågverk och hyflerier, för 32 vid snickerier
och möbelfabriker, 11 vid » annan träindustri » och för 3 vid brädgårdsrörelse samt 66 tim. och däröfver för 31 arbeterskor vid sågverk och hyflerier äfvensom för 4 vid snickerier och möbelfabriker.
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Tab. L.

Ordinarie arbetstid per

Vidkommande 175 kvinnliga arbetare inom k e m i s k - t e k nisk i n d u s t r i har arbetstiden uppgifvits på följande sätt: öl
—65 tim. för 74 arbeterskor vid tändsticksfabriker, 67 vid
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vecka för minderåriga arbetare.

ljus-, tvål- och parfymfabriker, 4 vid superfosfat- och andra
gödningsämnesfabriker samt 4 vid »annan kemisk-teknisk industri», 66—71 tim. för (> arbeterskor vid »annan kemisk-
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teknisk industri», 3 vid krutbruk, ammunitions- och sprängämnesfabriker och 3 vid tändsticksfabriker samt öfver 72 tim.
för 14 arbeterskor vid superfosfat- och andra gödningsämnesfabriker.
Slutligen kan påpekas, att arbetstiden för 4G arbeterskor
vid torfupptagning och för 2G vid j ä r n - och s t å l v a r u f a briker belöpte sig till G6 tim. per vecka samt för 10 arbeterskor vid järn- och s t å l v e r k öfversteg 72 tim.
Minderårigaa
arbetare.

Ifråga om arbetstiden per vecka för minderåriga arbetare
lämnas mera ingående uppgifter härom i tab. 4 (de med liten
kursiv stil tryckta siffrorna). Dessa uppgifter hafva här sammandragits för olika yrkesgrupper i tab. L med angifvande
tillika af siffrornas relativa valör.
Hela antalet vid undersökningen redovisade minderåriga
(under 18 år) uppgick till 45,495; och utgjorde arbetstiden
mindre än G0 tim. för 56'0 X, G0 tim. för 36"2 X, öfver 60
tim. för 6"i X samt obestämdt antal tim. för 17 X. Den kortaste arbetstiden (48 tim. och därunder) träffas för 8-4 X, den
längsta (72 tim. och däröfver) för Is X.
Bortser man från antalet arbetare med obestämd arbetstid, befinnes det, att arbetsveckan räknade mindre än 60 tim.
för flertalet minderåriga (öfver 50 X) inom nedanstående yrkesgrupper: grafisk industri (94"i X), maskin- och skeppsbyggnadsindustri (79-8 X), beklädnadsindustri (76-5 X), grufdrift
(75-2 X), textilindustri (65'8 X), metallindustri (639 X), trämasseoch pappersindustri (55-o X), belysning och vattenledning m. m.
(52-8 X), närings- och njutningsämnesindustri (51.9 X) samt
jord- och stenindustri (5 H X). En arbetstid af G0 tim. per
vecka förekom för majoriteten af de minderåriga arbetarne inom
grupperna kemisk-teknisk industri (59'0 X), »annan brytningsoch upptagningsindustri» (54'7 %), trävaruindustri (547 X),
byggnadsindustri (52'0 X) samt läder-, hår- och gummivaruindustri
(50-2 X). Inom grupperna malmförädlingsindustri och skogsbruk
har påträffats det relativt största antalet minderåriga med mer
än 60 tim. per vecka, resp. 28"7 X och 32"9 X.
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Om vi såsom jämförelsevis kort beteckna en arbetsvecka
af 5 4 timmar och därunder, motsvarande högst 9 tim. per
dag, framgår det af tab. L, att sammanlagdt 20l X af de
minderåriga hade denna arbetstid. Främst i bemälta hänseende
stod grafisk industri med 79'4 X, vidare grufdrift (7T7 X), beklädnadsindustri (35-4 X), jord- och stenindustri (27-2 %), närings- och njutningsämnesindustri (23-0 X), läder-, hår- och
gummivaruindustri (20'2 X) o. s. v. Sist kom textilindustrien
med allenast 57 X. Beträffande antalet minderåriga med så
kort arbetstid som, 48 tim. och därunder, hafva särskilda uppgifter härom lämnats redan i det föregående i sammanhang
med en redogörelse i ämnet för samtliga arbetare (sid. 64* ff.)
Antalet minderåriga med en arbetstid öfver 60 timmar
utgjorde, enligt hvad förut påvisats, 6.1 X af samtliga redovisade minderåriga eller i absolut tal 2,819. Detta betyder
emellertid ingalunda, att samtliga ifrågavarande minderåriga
arbetade mer än 10 tim. per dag, enär en stor del af dem,
särskildt skiftarbetarne, för hvilka nettoarbetstiden per dag var
jämt 10 tim., hade ordinarie arbete äfven å sön- och helgdagar, hvarigenom deras veckoarbetstid kom att öfverskrida 60
timmar. A andra sidan hafva påträffats åtskilliga minderåriga
arbetare, som arbetade mer än 10 tim. per dag, men som på
grund af kortare arbetstid å lördagar hade mindre än 60 tim.
per vecka. Då lagen vaf den 17 oktober 1900 angående minderårigas användande i arbete m. m. (den s. k. minderårighetslagen) föreskrifver såsom allmän regel en arbetstid af högst
10 tim. per dygn för minderårig i industriellt yrke, men icke
innehåller någon bestämmelse om arbetstiden per vecka, kunna
alltså af de här meddelade uppgifterna ifråga om veckoarbetstiden icke dragas några bestämda slutsatser med afseende på
antalet arbetare, hvilka haft en i strid mot minderårighetslagen
gällande arbetstid, utan skall detta spörsmål blifva föremål för
närmare undersökning i nästföljande kapitel, där det redogöres
för den ordinarie arbetstiden per dag. Här må dock lämnas
några mera detaljerade uppgifter rörande antalet minderåriga
med en arbetstid, öfverstigande 60 tim. per vecka.
6
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Ifrågavarande minderåriga fördelade sig allt efter arbetstidens längd per vecka på följande sätt:

Om antalet arbetare med obestämd arbetstid ej tages i
beräkning, befinnes det, att af de olika industrierna skogsbruket
hade att uppvisa det, relativt sedt, största antalet minderåriga
med en arbetsvecka af mer än 60 tim., nämligen 32"9 °A, som
dock, förvandladt i absolut tal, utgjorde endast 171 minderåriga, hvilka samtliga voro anställda vid flottning. Beträffande
den absoluta frekvensen af minderåriga med anförda arbetstid
stod åter malmförädlingsindustrien främst med 676 (28.7 X),
af hvilka ej mindre än 536 arbetade i 8-timmars skift på två
lag. Vidare äro att nämna grupperna trävaruindustri med 453
(5"i X), hufvudsakligen vid sågverk och hyflerier, beklädnadsindustri med 375 (9-8 X), däraf 221 vid mindre skrädderier
och skonåtlerier, metallindustri med 266 (6"5 X), däraf 195
smeder i handtverksmässig drift, närings- och njutningsämnesindustri med 240 (8-9 X), företrädesvis vid småbagerier, o. s. v.
Å andra sidan var antalet minderåriga med så lång arbetstid
som öfver 60 tim. synnerligen obetydligt (mindre än 1 X) inom
grupperna textilindustri (0.6 X), kemisk-teknisk industri (0'5 X)
och grafisk industri (0-3 X). Angående förekomsten af minderåriga med en arbetsvecka af ända till 72 tim. och däröfver
hänvisas till den å sid. 67*—71* lämnade redogörelsen för
arbetare med ovanligt lång arbetstid.
Inom olika
landsdelar.

Huru arbetstiden per vecka gestaltade sig för arbetare
inom olika landsdelar, får man en föreställning om af de i
följande tablå meddelade siffrorna.
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Den kortaste arbetstiden träffas alltså, af ofvanstående
siffror att döma, för Stockholms stad, där mer än tre fjärdedelar af samtliga redovisade arbetare (77-5 %) hade en arbetsvecka under 60 tim., men däremot endast 2.4 % öfver 60 tim.
Å andra sidan befinnes arbetstiden vara relativt längst för
arbetarns i Småland (och öarna), utgörande 60 tim. och däröfver för tre fjärdedelar, däraf 28-i % hade öfver 60 tim.,
h vadan följaktligen en arbetsvecka af mindre än 60 tim. förekom för blott en fjärdedel (närmare angifvet 25i %) af dithörande arbetare. I öfrigt gäller naturligtvis med afseende på
de olika landsdelarna, att växlingarna i arbetstid i hög grad
betingades af, hvilka slag af industrier voro företrädesvis representerade och i hvad mån företag af mera fabriksmässig eller
af handtverksmässig natur voro till finnandes.
Såsom man kunde vänta, visade sig arbetstiden vara väsentligt kortare i städerna än på landsbygden. Sålunda hade i
städer (och köpingar) 539 °4 af de redovisade arbetarne mindre
än 60 tim. per vecka och 13M % mer än 60 tim., under det
att för landet motsvarande procenttal utgjorde resp. 3 2 "2 och
264. Af samtliga arbetare med 72 tim. och däröfver hade
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16.421 (nära 90 %) anställning å landsbygden och blott 1,879
(c:a 10 X) i städer (och köpingar).

Genomsnittlig '
arbetstid per
vecka.
kans

Till ytterligare belysning af spörsmålet angående arbetsveclängd inom industrien och handtverket har äfven uträknats
den genomsnittliga arbetstiden per vecka dels för olika yrkesgrupper med särskiljande af arbetstiden för män och kvinnor,
för äldre och minderåriga, vid större och mindre arbetsställen
(tab. M), dels för hvarje särskild yrkesgren inom resp. grupper
(tab. N).
Det framgår af tab. M, att den genomsnittliga veckoarbetstiden för samtliga redovisade arbetare inom såväl industrien som
handtverket utgjorde 59.5 tim. Vid arbetsställen med 1—10
arbetare (handtverksmässig drift) belöpte sig motsvarande tal till
60"4 tim., vid arbetsställen med 10 arbetare och däröfver (fabriksmässig drift) till 59-3 tim. Särskildt för manliga arbetare räknade arbetsveckan i genomsnitt 59"7 tim. mot 58'3 tim. för kvinnliga arbetare och särskildt för äldre (18 år och däröfver) 59-8 tim.
mot 57-4 tim. för minderåriga (under 18 år).
Vidkommande de olika yrkesgrupperna träffas den kortaste
genomsnittliga arbetstiden för grufdrift med endast 50"5 tim. per
vecka och därnäst för gransk industri med 53'4 tim. I öfrigt
var arbetstiden i medeltal mindre än 60 tim. för samtliga yrkesgrupper utom fem, och voro dessa fem i ordning följande: textilindustri med jämnt 60 tim., belysning och vattenledning m. m.
60l tim., närings- och njutningsämnesindustri 62-0 tim., trämasseoch pappersindustri 63.9 tim. och till sist malmförädlingsindustri,
som hade den i genomsnitt längsta arbetstiden per vecka eller
€41 tim.
Inom flertalet yrkesgrupper har den genomsnittliga arbetsveckan befunnits vara längre vid de små företagen (1—lOarb.)
än vid de stora (10 arb. och däröfver). Särskildt var detta fallet
inom beklädnadsindustrien, där antalet arbetstimmar per vecka
utgjorde i medeltal 63'3 tim. för arbetare i mera handtverksmässig
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Tab. M. Genomsnittlig arbetstid per vecka inom olika yrkesgrupper.

i) Den längre arbetstiden för minderåriga beror därpl, att jämförelsevis fa minderåriga redovisats vid skogsafcerkning, inom hvilken yrkesgren en relativt kort arbetstid Sr förhärskande, men
däremot ett afsevärdt större antal vid flottning, där ett motsatt förbiilande beträffande arbetstiden
äger rum.
•) Den längre arbetstiden för kvinnor ocb minderåriga, härleder sig däraf, att vid en del större
tidningttryckerier, där arbetsdagen är jämförelsevis mycket kort (8 tim.), kvinnor och minderlriga &ro
ytterst fåtaligt representerade.
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Tab. N.

Genomsnittlig arbetstid per
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vecka inom olika yrkesgrenar.
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drift, men endast 58.4 tim. för arbetare vid fabriksmässigt bedrifna företag. Undantag gifvas emellertid, hufvudsakligen beroende pä förekomsten inom vissa industrier af ett stort antal
skiftarbetare med läng arbetstid, hvilka nästan alltid hafva anställning vid större arbetsställen. Häraf förklaras den längre
arbetstiden vid arbetsställen med 10 arb. och däröfver inom t. ex.
tramasse- och pappersindustrien, malmförädlingsindustrien, där för
öfrigt antalet småföretag (1—10 arb.) var ytterst obetydligt, samt
närings- och njutningsämnesindustrien, inom hvilken sistnämnda
grupp speciellt råsockerbruken medverkade till ifrågavarande
resultat.
Beträffande samtliga yrkesgrupper med undantag för gransk
industri gäller, att arbetstiden var i genomsnitt längre för m a n l i g a arbetare än för k v i n n l i g a . Att den beräknade medeltalssiffran i anförda hänseende ställde sig högre för kvinnor än för
män inom grafisk industri, berodde helt enkelt därpå, att vid
tidningstryckerier, där arbetstiden i regel är kortast, kvinnor förekommo i mycket ringa antal i jämförelse med männen. Af samma
anledning har genomsnittsarbetsveckan för m i n d e r å r i g a arbetare
inom nämnda industri kommit att blifva längre än för äldre, hvilket för öfrigt är förhållandet äfven inom gruppen skogsbruk, där
de minderåriga arbetarne i relativt större antal äro anställda vid
flottning (med lång arbetstid) än vid skogsafverkning (med kort
arbetstid), under det att ett motsatt förhållande äger rum med
afseende på de äldre.
Den största skillnaden i arbetstid mellan manliga och kvinnliga arbetare träffas ifråga om de olika yrkesgrupperna inom
närings- och njutningsämnesindustrien, i det att männens arbetstid var 6.3 tim. längre i genomsnitt per vecka än kvinnornas,
och därnäst inom tramasse- och pappersindustrien (5.1 tim.), malmförädlingsindustrien (4.3 tim.), beklädnadsindustrien (3'7 tim.) o. s. v.
Inom textilindustrien och byggnadsindustrien var den genomsnittliga arbetstiden per vecka i det närmaste lika för manliga
och kvinnliga arbetare.
Det beräknade medelantalet timmar per vecka för minderåriga har inom samtliga yrkesgrupper, förutom gruppen skogsbruk,

ORDINARIE ARBETSTID PER VECKA.

89*

understigit 60 och var lägst inom gruppen grufdrift, nämligen
jämnt 5 Ou Relativt stor var skillnaden i arbetstid mellan äldre
och minderåriga inom grupperna tramasse- och pappersindustri
(nära 8 tim. per vecka), malmförädlingsindustri (5"l tim.), näringsoch njutningsämnesindustri (5"l tim.) o. s. v., jämförelsevis liten
inom grupperna »annan brytnings- och upptagningsindustri» (05
tim.), maskin- och skeppsbyggnadsindustri (0"5 tim.), grufdrift
(0"6 tim.) o. s. v.
Den genomsnittliga arbetstiden per vecka har uträknats äfven
för h v a r j e s ä r s k i l d y r k e s g r e n och redovisas härför i tab. JS".
Högst på skalan stå rasockerbruken med ej mindre än 70'7 tim.
Härvid må dock erinras om, hvad redan förut påpekats, nämligen att anförda arbetstid numera, sedan regelbundna raster
blifvit vid de flesta arbetsställen införda äfven för skiftarbetare,
torde ställa sig väsentligt kortare.
Närmast rasockerbruken
kommer flottning 66"7 tim., barberare och perukmakare 654,
pappersbruk och pappfabriker 654, järn- och stålverk 643, trämassefabriker 642, brännvinsbrännerier och jästfabriker 64-0 o. s. v.
Den i genomsnitt kortaste arbetsveckan har iakttagits för järngnifvor (49-6 tim.) och därefter för stenkolsgrufvor (507), skogsafverkning (5 2 o), lito- och kemigrafiska- samt klichéanstalter
(525), skorstensfejareverksamhét (529), boktryckerier (535), glasbruk, glassliperier och -målerier (53 G) O. S. V. Sammanlagdt 66
yrkesgrenar hade en genomsnittsarbetstid af mindre än 60 tim.
per vecka, de öfriga 27 följaktligen 60 tim. och däröfver.
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4. Ordinarie arbetstid per dag.
I det för uppgifternas inhämtande använda frågeformuläret
förekom icke någon direkt fråga rörande den ordinarie arbetstiden per dag. Däremot efterspordes, dels när det dagliga arbetet
började och när det slutade, dels när de dagliga rasterna inföllo,
och erhölls på detta sätt upplysning äfven om den ordinarie
arbetstiden per dag. Då det är af stor vikt, för ett rätt bedömande af arbetstiden längd inom olika yrkesgrenar, att äga kännedom om såväl brutto- som nettoarbetstiden per dag, d. v. s.
arbetsdagen med och utan inräknande af raster, hafva uppgifter
i båda dessa hänseenden införts i tab. 5. Dessutom hafva meddelats särskilda uppgifter angående nettoarbetstiden för kvinnliga
arbetare i tab. 8, och för skiftarbetare i tab. 10. Under hänvisning i öfrigt till dessa tabeller och med erinran om, att beträffande hvad här förstås med ordinarie arbetstid per dag gäller
i tillämpliga delar, hvad förut anförts ifråga om begreppet ordinarie arbetstid per vecka, skola i det följande framläggas hufvudresultaten af förevarande undersökning med afseende på bruttooch nettoarbetstiden per dag.

A) Bruttoarbetstiden (arbetstiden per dag med inräknande
af raster). I texttabell O hafva, med angifvande jämväl af de
relativa talen, sammanställts uppgifter rörande bruttoarbetstiden
per dag för arbetare inom olika yrkesgrupper.
För arbetareBetraktar man då till en början arbetareantalet i dess
antalet i dess
helhet.
helhet med hänsyn till ifrågavarande spörsmål och inordnas härvid arbetarne allenast under några få hufvudrubriker, nämligen:
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1) mindre än 12 tim., 2) 12 tim., 3) mer än 12 tim. och 4)
obestämdt (eller ej angifvet) antal tim., erhålles nedanstående
resultat.

Den vanligaste bruttoarbetstiden per dag är 12 tim., som
tillkom ej mindre än 151,245 arbetare, motsvarande 43-8 X af
hela antalet vid undersökningen redovisade (eller 46"5 X, om
antalet arbetare med obestämd arbetstid borträknas). Därnäst
har en bruttoai betsdag af 11 V2 tim. iakttagits såsom den mest
gängse, nämligen lör 20-4 X af arbetarne, vidare 11 tim. för
9-9 X, 13 tim. för 6-0 X o. s. v. Mindre än 10 tim. brutto utgjorde arbetsdagen för 19,595 arbetare (5.7 X), och hade det
stora flertalet af dessa (12,327) under 9 tim. I motsats härtill
var bruttoarbetstiden mer än 13 tim. per dag för 5,998 arbetare,
(1-7 X), af hvilka 660 nådde öfver 14 tim.
Vidkommande speciellt minderåriga arbetare (under 18 år)
befanns det, att arbetsdagen räknade mindre än 12 tim. brutto
för sammanlagdt 47"9 X, jämnt 12 tim. för 42'8 X, mer än 12
tim. för 5.8 X och obestämdt eller ej angifvet antal tim. för
3.5 %. Den kortaste bruttoarbetstiden per dag (under 9 tim.)
har iakttagits för 2,152 minderåriga (4-7 X), medan däremot en
mycket lång bruttoarbetsdag (öfverstigande 13 tim.) påträffats
för 388 (0-9 X).
Skiljer man på arbetsställen med 1—10 arbetare (handtverksmässig drift) och arbetsställen med 10 arbetare och däröfver (fabriksmässig drift), visar det sig, att bruttoarbetsdagen
var i genomsnitt ej oväsentligt längre vid de förra än vid de
senare. Frånräknas arbetare med obestämd eller ej angifven
arbetstid, får man nämligen till resultat, att den dagliga arbetstiden-vid de små arbetsställena utgjorde brutto mindre än 12
tim. för 28.3 X af samtliga där anträffade arbetare, 12 tim. för
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Tab. O. Ordinarie brutto-

O R D I N A R I E ARBETSTID P E R DAG.

arbetstid per dag.
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47-9 X och mer än 12 tim. för 23'8 X, under det att motsvarande tal vid de större arbetsställena voro resp. 43-7 X, 46-3 X
och 10-0 X. Ofver 13 tim. var bruttoarbetsdagen för 8'0 X af
arbetarne vid mindre arbetsställen, men endast för 1.0 X vid
de större, under 10 tim. däremot för resp. 4"i X och 6-3 X.
Inom olika
yrkesgrupper.

Inom de olika yrkesgrupperna fördelade sig antalet arbetare, allt eftersom bruttoarbetsdagen utgjorde mindre än 12 tim.,
jämnt 12 tim. eller mer än 12 tim., på följande sätt (i relativa tal):
Under 12 tim.

Skogsbruk
Grufdrift
Annan brytnings- och upptagningsindustri...
Närings- och njutningsämnesindustri
Textilindustri
Beklädnadsindustri
Läder-, hår- och gummivaruindustri
Trävaruindustri
Tramasse- och pappersindustri
Grafisk industri
Malmförädlingsindustri
Metallindustri
Maskin- och skeppsbyggnadsindustri
Jord- och stenindustri
Kemisk-teknisk industri
Byggnadsverksamhet
Belysning och vattenledning m. ni
Samtliga yrkesgrupper

12 tim.

O/

O/

/O.

/O.

354
890
66'8
247
313
494
51 '2
21'4
14'7
861
29'4
487
72'6
40'1
59'2
51'8
56'9
41'9

26'2
102
23'5
61"2
43'2
36'9
38'3
64'5
77'0
13l
68"2
41-»
23'2
43'5
38'9
40'2
39o
46'5

Öfver 12 tim.
0/

'Q.

38"4
08
9'7
14'1
255
137
10'5
14i
8'8
08
2"4
94
4'2
16'4
1"9
8-o
4'1
11'6

Häraf framgår, att bruttoarbetsdagen var mindre än 12 tim.
för det stora flertalet arbetare inom grupperna grufdrift (89.0 X),
grafisk industri (86-l X), maskin- och skeppsbyggnadsindustri
(72"6 X), »annan brytnings- och upptagningsindustri» (66.8 X),
kemisk-teknisk industri (59-2 X), belysning och vattenledning
m. m. (56-9 %), byggnadsverksamhet (5T8 X) samt läder-, håroch gummivaruindustri (51-2 X). En bruttoarbetstid af 12 tim.
per dag var den vanligaste för arbetarne inom grupperna trämasse-
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och pappersindustri (77.0 X), malmförädlingsindustri (68-2 X),
trävaruindustri (64.5 X) samt närings- och njutningsämnesindustri
(61'2 X). Beträffande återstående yrkesgrupper hade majoriteten
af arbetarne 12 tim. och därunder inom metallindustrien (90-6 X),
beklädnadsindustrien (86'3 X) samt jord- och stenindustrien (83-6 X),
men 12 tim. och däröfver inom grupperna textilindustri (68'7 X)
och skogsbruk (64-6 %').
Om man såsom jämförelsevis mycket kort betecknar en Kort bruttoarbetstid per
bruttoarbetsdag af högst 9 timmar, befinnes det, att sammandag.
lagdt 17,815 arbetare eller 5-2 X arbetade under dessa villkor.
Den närmare fördelningen af dem, allt efter timantalet per dag,
framgår af nedanstående tablå.

Nära hälften af ofvanstående arbetareantal hade anställning
vid grufdrift, nämligen 8,714, däraf 4,910 med 8-timmars bruttoarbetsdag, 2,969 med 9 tim. o. s. v. Ifråga om de öfriga voro
1,836 att hänföra till malmförädlingsindustrien, 1,469 till jordoch stenindustrien (företrädesvis glasbruken), 1,426 till näringsoch njutningsämnesindustrien (hufvudsakligen mindre mejerier),
640 till grafisk industri, 635 till trävaruindustri, 613 till trämasseoch pappersindustri, 524 till metallindustri och återstoden —
1,958 — till diverse andra industrier.
Af hela antalet minderåriga hade 2,951 (6-5 X) ifrågavarande korta bruttoarbetstid per dag, och fördelade sig dessa
med 675 på grufdrift, 511 på jord- och stenindustri, 479 på
trävaruindustri, 343 på tramasse- och pappersindustri, 253 på
malmförädlingsindustri, 132 på textilindustri, 131 på metallindustri o. s. v.
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Ovanligt lång bnittoarbetstid per dag (14 tim. och däröfver) har konstaterats för 5,181 arbetare (1.5 X), på sätt följande öfversikt närmare gifver vid handen:

Det är hufvudsakligen inom grupperna skogsbruk, näringsoch njutningsämnesindustri och beklädnadsindustri i nu nämnd
ordning, som arbetare med en sä lång bruttoarbetsdag äro att söka.
Med afseende pä den första gruppen — skogsbruk — märkes,
att arbetstiden utgjorde 14 tim. och däröfver brutto per dag för
1,865 arbetare, af hvilka 1,851 hade jämnt 14 tim. Samtliga
arbetare förutom 140 voro sysselsatta vid flottning, livilket arbete
emellertid i regel pågår endast under en mindre del af året
(jfr kap. 2, sid. 45*).
Inom närings- och njutningsämnesindustrien förekom mo 1,152 arbetare med en bruttoarbetstid af 14 tim. och
däröfver per dag, och räknade arbetsdagen precis 14 tim. för 832
af dem, I4V2 tim. för 43 arb., 15 tim. för 174 arb., 157» tim.
för 18 arb., 16 tim. för 54 arb. och mer än 16 tim. för 31 arb.
Af de olika yrkesgrenarna inom gruppen voro mjöl- och grynkvarnar representerade med 345 arbetare (däraf 338 vid mindre
kvarnar), bagerier, konditorier och käxfabriker med 321 (vid
småbagerier 231), maltdrycksbryggerier och mälterier med 153,
mejerier med 150, konservfabriker 83 o. s. v.
Vidkommande beklädnadsindustrien hafva 1,064 arb. uppgifvits hafva en bruttoarbetsdag af 14 tim. och däröfver, och»fördelade sig dessa sålunda: 857 arb. med 14 tim., 14 arb. med 147»,
142 arb. med 15 tim., 6 arb. med 157? tim., 31 arb. med 16 tim.
och 14 arb. med mer än 16 tim. Med undantag för 15 voro
samtliga handtverksarbetare inom skrädderi- och skomakeriyrkena.
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Bland öfriga yrkesgrupper, inom hvilka påträffats arbetare med här anförda långa bruttoarbetstid per dag, må äfven
nämnas trävaruindustrien med 345 dylika arbetare, byggnadsindustrien med 332, metallindustrien med 184, jord- oeh stenindustrien med 136 o. s. v.
Minderåriga arbetare med en bruttoarbetsdag af 14 tim. Minderåriga
arbetare.
och däröfver hafva redovisats till ett antal af 353, af hvilka
321 hade jämnt 14 tim. Beträffande de öfriga belöpte sig motsvarande timantal till 14VJ tim. för 3 arb., 15 tim. för 21 arb.,
16 tim. för 7 arb. och slutligen öfver 16 tim. för 1 arb. Vid
en fördelning af ifrågavarande minderåriga på olika yrkesgrenar
kommo 139 att hänföras till flottning, 116 till handtverksmässiga
skrädderier och skomakerier, 18 till järn- och stålvarufabriker
samt gjuterier (smeder), 15 till bagerier, 11 till kvarnar o. s. v.
'
Den genomsnittliga bruttoarbetstiden per dag har för samt- Genomsnittlig
bruttoarbetsliga vid undersökningen redovisade arbetare beräknats till 116 tid per dag.
timmar. Af tab. P, där uppgifter i anförda hänseende meddelats
såväl för de stora yrkesgrupperna som äfven för hvarje särskild
yrkesgren, framgår, att följande yrkesgrupper komma ofvanför
riksmedeltalet, nämligen skogsbruk (där flottningsarbetarne fälla
utslaget) med 12"0 tim., textilindustrien 12.0 tim., trävaruindustrien
11-9 tim., tramasse- och pappersindustrien 11-9 tim., närings- och
njutningsämnesindustrien H - 8 tim., beklädnadsindustrien 11.7 tim.,
läder-, hår- och gummîvaruindustrien 11-7 tim., metallindustrien
11-7 tim., jord- och stenindustien 11.7 tim. och byggnadsindustrien
11 "i tim. À andra sidan var bruttoarbetstiden per dag kortare
än h vad rikssiffran utvisar för grupperna »annan brytnings- och
upptagningsindustri» (ll - 5 tim.), malmförädlingsindustri (115 tim.),
kemisk-teknisk industri (ll - 5 tim.), maskin- och skeppsbyggnadsindustri (1T4 tim), grafisk industri (ll - 0 tim.), belysning och
vattenledning m. m. (11.0 tim.) och sist grufdrift, som med 9 3
tim. företedde den kortaste bruttoarbetsdagen bland de stora
yrkesgrupperna.
Ifråga om de mera speciella yrkesgrenarna har den i genomsnitt längsta bruttoarbetstiden per dag (130 tim.) iakttagits för
7
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per dag inom olika yrkesgrenar.
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flottning och därnäst för brädgårdsrörelse (12-5 tim.), mjöl- och
grynkvarnar (12'4 tim.), maltdrycksbryggerier och mälterier (12'3
tim.), renhållningsverk (12"3 tim.), brännvinsbrännerier och jästfabriker (12-i tim.) samt vidare för skogsodling, stärkelsefabriker,
råsockerbruk, bomullsspinnerier och -väfverier, ylle- och sidenfabriker, barberare och perukmakare äfvensom tegelbruk, för
hvilka yrkesgrenar bruttoarbetsdagen i medeltal räknade jämnt
12 tim. Den i genomsnitt kortaste bruttoarbetstiden per dag
träffas åter för stenkolsgrufvor (8'8 tim.), hvarefter i ordning följa
järngrufvor (9"3 tim.), mejerier (95 tim.), andra malmgrufvor
(9"9 tim.), handsk-, möss- och pälsvarufabriker (10-3 tim.) o. s. v.

B) Nettoarbetstiden (arbetstiden per dag med frånräknande
af raster). Den vanligaste mätaren på arbetstidens längd har,
åtminstone hittills, varit nettoarbetstiden per dag, d. v. s. den
dagliga ordinarie arbetstiden med frånräknande af raster. Och
äfven om nettoarbetstiden per vecka i bemälta afseende lämpar
sig bättre, såsom tagande hänsyn jämväl till kortare arbetstid på
lördag, söndagsarbete o. s. v., är det likväl, för ett rätt bedömande af arbetstidsvillkoren inom olika yrkesgrenar, af den
största betydelse att veta, huru ifrågavarande arbetstid fördelar
sig å veckans dagar, eller med andra ord, att äga kännedom om
den ordinarie nettoarbetstiden per dag.
På grundvalen af de i tab. 5 meddelade siffrorna har utarbetats texttabell Q, där i såväl absoluta som relativa tal lämnas
uppgifter angående den ordinarie nettoarbetstiden per dag för
arbetare inom olika yrkesgrupper. Häraf framgår, hvad först
beträffar arbetareantalet i dess helhet, nedanstående fördelning,
allt eftersom arbetsdagen räknade mindre än 10 tim., jämnt 10
tim., mer än 10 tim. eller obestämdt antal tim.:
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Ofver hälften af samtliga vid undersökningen redovisade
arbetare (5Tö X eller, om antalet arbetare med obestämd arbetstid frånräknas, 53'6 X) hade alltså en nettoarbetstid per dag af
10 tim. För 64,509 arb. (18'6 X) var arbetsdagen kortare än
10 tim. och nedgick för 22,281 (6-5 X) till 8 tim. och därunder.
Mer än 10 tim. netto per dag utgjorde arbetstiden för 90,408
arb. (26-2 X), af hvilka 20,414 (5-9 X) nådde upp till 12 tim.
och däröfver. Sistnämnda arbetare (med 12-timmars arbetsdag)
hade till största delen arbete på skift utan raster eller med
oregelbundna sådana, hvilka ej ansetts böra frånräknas (jfr härom kap. 3, sid. 51* och 68*—69*), hvadan följaktligen nettooch bruttoarbetstiden per dag för dem sammanfalla.
Bibehålies samma indelningsgrund som här ofvan, men med Inom olika
yrkesgrupper.
frånräknande af arbetare med obestämd arbetstid, befinnes det,
att nettoarbetstiden per dag inom de olika yrkesgrupperna
tedde sig på följande sätt (i relativa tal):
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Tab. Q.

Ordinarie netto-
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arbetstid per dag.
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Enligt hvad förestående tablå (sid. 101*) utvisar, var 10-tiramars arbetsdagen gällande för flertalet arbetare (öfver 50 X) inom
följande yrkesgrupper: kemisk-teknisk industri (8T3 X), byggnadsindustri (80'9 X), »annan brytnings- och upptagningsindustri»
(71-3 X), maskin- och skeppsbyggnadsindustri (69-5 X), trävaruindustri (69.2 X), läder-, hår- och gummivaruindustri (65'8 X),
belysning och vattenledning m. m. (60-4 %), jord- och stenindustri
(58-5 X) samt metallindustri (57.7 X).
Mindre än 10 timmar per dag hade den stora massan
af arbetare inom grupperna grafisk industri (87"9 X) och grufdrift (76-6 X). Äfven för större delen af arbetarne inom gruppen
skogsbruk var nettoarbetsdagen kortare än 10 tim., och voro
dessa arbetare (52.8 X af hela antalet) med få undantag anställda
vid skogsafverkning, men å andra sidan förefanns jämväl inom
samma grupp ett relativt stort antal arbetare (33-5 X), nästan
uteslutande flottningsarbetare, för hvilka arbetstiden var längre
än 10 tim. netto per dag.
En nettoarbetsdag, öfverstigande 10 timmar, har uppgifvits för majoriteten af arbetarne inom grupperna malmförädlingsindustri (54.3 X), textilindustri (53'7 X) samt tramasse- och
pappersindustri (52"9 X). Anmärkas må emellertid, att inom
textilindustrien endast 0-7 X af arbetarne nådde öfver 11 tim.
per dag, medan däremot så var förhållandet med 33'6 X af
arbetarne inom malmförädlingsindustrien samt 30"7 X inom tramasse- och pappersindustrien.
Med afseende på grupperna närings- och njutningsämnesindustri samt beklädnadsindustri må slutligen påpekas, att nettoarbetstiden utgjorde 10 tim. och däröfver per dag för 8T0 X
af arbetareantalet inom den förra gruppen, men 10 tim. och
därunder för 80-4 X inom den senare. Inom båda grupperna
var procenten af arbetare med jämnt 10 tim. per dag ungefär
densamma (resp. 46'0 och 4 4 5 X).
Vid arbetsställen af
olika storlek.

Skillnaden mellan större och mindre arbetsställen (handtverksmässig och fabriksmässig drift) framträder ej så mycket,
då det gäller nettoarbetstiden per dag, som beträffande arbets-
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tiden per vecka (jfr kap. 3, sid. 71* ff.), beroende på att i senare
fallet sådana faktorer som kortare arbetstid å lördagar, söndagsarbete o. s. v. få spela in. Dock har äfven ifråga om nettoarbetstiden per dag gjorts den iakttagelsen, att densamma är i
stort sedt något längre vid arbetsställen med 1—10 arb. än vid
arbetsställen med 10 arb. och däröfver, såsom jämväl torde
framgå af de i tab. Q meddelade siffrorna.
Särskildt inom vissa yrkesgrenar, där handtverkerierna äro
mera talrikt representerade, har nettoarbetsdagen befunnits vara
längre vid de små företagen än vid de stora, ehuruväl exempel
äfven gifvas på motsatsen. Belysande för dessa förhållanden
äro de i tab. R sammanställda procenttalen, hvilka hälst böra
ses i jämförelse med motsvarande siffror angående veckoarbetstiden i tab. J (sid. 73*). Inom 14 af de i tab. R upptagna 19
yrkesgrenar synes den dagliga nettoarbetstiden i allmänhet vara
längre för handtverksarbetare än för industriarbetare, och gäller
detta speciellt skrädderi- och skomakeriyrkena. Däremot torde
nettoarbetsdagen — i motsats till nettoarbetsveckan — vara i
stort sedt något kortare vid mindre arbetsställen än vid större
inom följande 3 yrkesgrenar: slakterier och charkuteri varufabriker, snickerier och möbelfabriker samt bleck-, plåt- och kopparslagerier. Med afseende på mjöl- och grynkvarnar samt mejerier
erinras om, hvad i bemälta hänseende redan förut anförts ifråga
om veckoarbetstiden inom dessa yrkesgrenar (sid. 72*—73*).
Nettoarbetstiden per dag för speciellt minderåriga arbetare
framgår likaledes af tab. Q. Allt efter som ifrågavarande arbetstid utgjorde mindre än 10 tim., jämnt 10 tim. eller mer än 10
tim. fördelade sig de minderåriga sålunda:

Den vanligaste arbetstiden var alltså äfven för minderåriga
arbetare 10 tim., och gällde detta inom alla yrkesgrupper utom

Minderåriga
arbetare.
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Tab. R.

Arbetstid per dag vid arbetsställen af olika storlek.
Relativa tal.
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grufdrift, där 8-timmars arbetsdagen, och grafisk industri, där
9-timmars arbetsdagen var den mest gängse.
För något mer än en fjärdedel af samtliga minderåriga,
nämligen 11,242, utgjorde nettoarjjetstiden mindre än 10 tim.
per dag, och hade bland dem 9-timmars-dagen vunnit den jämförelsevis största utbredningen, afseende 3,439 arb., och därnäst
9'A-timmars-dagen, som tillkom 3,340 arb. En nettoarbetsdag af
jämnt 8 tim. har angifvits för 2,114 minderåriga arbetare, under
8 tim. för 1,742 och slutligen 8V» tim. för 607. Går man till de
olika yrkesgrupperna, befinnes det, att grafisk industri räknade
det relativt största antalet minderåriga med en nettoarbetstid,
understigande 10 tim. per dag, nämligen 8 41 X, hvarefter närmast följde grufdrift med 74"l X, beklädnadsindustri (41.0 X),
skogsbruk (40"4 X), jord- och stenindustri (35'9 X), närings- och
njutningsämnesindustri (30i X) o. s. v. Mindre ofta gick arbetstiden under 10 tim. för minderåriga inom textilindustrien (8M X)
och kemisk-teknisk industri (9 5 X).
Enligt förevarande undersökning belöpte sig antalet minderåriga med en arbetstid af mer än 10 timmar netto per dag
till 3,749 eller 8.4 %" af hela antalet redovisade minderåriga
arbetare. Såsom förut påpekats, vid redogörelsen för arbetstiden
per vecka, (kap. 3, sid. 81*), är i § 3 af den s. k. minderårighetslagen stadgadt, att till arbete i industriellt yrke får minderårig användas högst tio timmar af dygnet. Beträffande handtverksmässig drift förefinnes däremot ingen dylik bestämmelse,
hvadan alltså, därest, såsom här skett, de vid mindre arbetsställen
(1—10 arbetare) sysselsatta arbetare hänföras till handtverket,
963 af nyssnämnda 3,749 minderåriga icke få anses hafva någon
i strid mot bemälta lag stående arbetstid, trots att de arbeta
öfver 10 tim. per dag.
Men äfven ifråga om «återstående 2,786 minderåriga gäller,
att en del af dem, på grund af en undantagsbestämmelse i § 8,
få användas till arbete öfver 10 tim. per dygn. I anförda §
stadgas nämligen, att i grufarbete äfvensom i arbete vid masugnar eller hyttor, stångjärnsbruk, manufakturverk och andra
industriella inrättningar, där arbetet förutsätter s. k. ständig
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eld, samt vid sågverk och därmed förenade brädgårdar må,
utan hinder af föreskriften i § 3, arbetstiden för minderårig af
mankön öfver 14 år utsträckas till i medeltal högst 12 tim. af
dygnet, under villkor att arbetet är indeladt på skift sålunda,
att ett och samma arbetslag icke två nätter å rad arbetar på
det skift, hvarunder midnatt infaller, och alltid har tillfälle att
åtnjuta 8 timmars hvila mellan skiften. Med andra ord, manliga minderåriga (öfver 14 år) vid ifrågavarande företag, hvilka
arbeta i 8-timmars skift på 2 lag, kunna användas till arbete
under mer än 10 tim. af dygnet, dock ej öfver 12 tim. Dylika
minderåriga hafva redovisats till ett antal af 1,009, af hvilka
647 hade en nettoarbetsdag, öfverstigande 10 tim.
Frånräknas jämväl sistnämnda 647 arb. äfvensom 171 arb. vid
skogsbruk (hufvudsakligen flottning), hvilken yrkesgrupp ej torde
få anses tillhöra »industriellt yrke», skulle likväl 1,968 minderåriga finnas kvar, hvilka vid tiden för den här ifrågavarande undersökningen påträffats med en mot § 3 i den s. k. minderårighetslagen stridande nettoarbetsdag af mer än 10 tim. Den allra största
delen af dessa, nämligen 1,431, arbetade emellertid endast 7» timme
per dag utöfver den stadgade maximitiden, d. v. s. deras nettoarbetsdag utgjorde ÎO'A tim., och voro de företrädesvis att söka
inom grupperna trävaruindustri (355 arb.), textilindustri (334 arb.),
metallindustri (209 arb.), maskin- och skeppsbyggnadsindustri
(168 arb.), malmförädlingsindustri (92 arb.) o. s. v. Beträffande
de öfriga 537 belöpte sig arbetstiden-till 11 tim. netto per dag
för 371 (däraf 140 inom trävaruindustrien, 113 inom »annan
brytnings- och upptagningsindustri» o. s. v.), Il 1 /2 tim. för 69,
12 tim. för 94 och slutligen öfver 12 tim. för 3 minderåriga.
Betraktar man hela antalet minderåriga med en arbetstid
af mer än 10 tim. per dag, oafsedt huruvida sagda arbetstid
varit olaglig eller ej, finner man, att arbetsdagen räknade netto
IOV2 tim. för 1,775 arb. (4-0 %\ 11 tim. för 1,000 {2-2 %),
11 V» tim. för 149 (0'3 %), 12 tim. för 779 {Vi %) och öfver
12 tim. för 46 (0"l %). Vid arbetsställen med 1—10 arb. hade
18"0 % af de minderåriga en nettoarbetstid af mer än 10 tim.
per dag, vid arbetsställen med 10 arb. och däröfver 7 M %". Af
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de 46 minderåriga, för hvilka arbetstiden nådde öfver 12 tim.
per dag, voro 43 anställda vid arbetsställen af mera handtverksmässig natur (1—10 arb.).
Af resp. yrkesgrupper hade skogsbruk (flottning) att uppvisa
det relativt största antalet minderåriga med lång arbetstid (öfver
10 tim.), nämligen 32'9 X, och därnäst malmförädlingsindustri
(28-5 X), »annan brytnings- och upptagningsindustri» (15'9 X),
metallindustri (12-3 X) o. s. v. Lägst på skalan i anförda hänseende stodo kemisk-teknisk industri med 0-7 X och grafisk
industri med allenast 0.1 X.
Angående nettoarbetstiden per dag för speciellt kvinnliga.Kvinnliga ararbetare finnas uppgifter meddelade i tab. 8. Enligt hvad slut- betare.
summorna i anförda tab. utvisa, fördelade sig de kvinnliga arbetarna allt efter arbetsdagens längd på följande sätt.

För något öfver hälften utgjorde således nettoarbetstiden 10
tim. per dag. Mindre än 10 tim. hade sammanlagdt 247 X,
mer än 10 tim. 23l X och obestämdt antal tim. 1-8 X.
Huru den dagliga arbetstiden i stort sedt gestaltade sig för
kvinnliga arbetare inom olika yrkesgrupper, framgår af tab. S.
Inom textilindustrien, där de kvinnliga arbetarna äro
talrikast representerade, befinnes nettoarbetstiden hafva varit 10
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Ordinarie nettoarbetstid per dag för kvinnliga arbetare.

tim. för 47 7 X, under 10 tim. för 7-3 % och öfver 10 tim. för
45-0 X. Af de sistnämnda, som i absolut tal utgjorde 7,889,
hade 3,608 (20"6 X) 10V2 tim. och 4,198 (23-9 X) 11 tim. samt
återstoden (83 arb.) öfver 11 tim.
Inom beklädnadsindustrien, som näst textilindustrien
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räknade det största antalet kvinnliga arbetare, belöpte sig nettoarbetstiden per dag till 10 tim. för 4 I/o %, understeg 10 tim.
°/i.
för 46'9 % och öfversteg 10 tim. för 12-i
Hvad beträffar närings- och njutningsämnesindustrien,
dit jämväl ett relativt stort antal kvinnliga arbetare hörde, har
den dagliga arbetstiden uppgifvits utgöra 10 tim. för 49.2 %,
under 10 tim. för 37'5 % (hufvudsakligen arbeterskor vid tobaksfabriker och mejerier) samt öfver 10 tim. för 13-3 % (anställda
företrädesvis vid maltdrycksbryggerier och mälterier, råsockerbruk, bagerier o. s. v.).
I fråga om öfriga yrkesgrupper hänvisas till tab. 8 och
texttabell S. Påpekas må blott, att af de 449 kvinnliga arbetare,
som hade en nettoarbetsdag af 12 tim. och däröfver, voro 155
anställda inom tramasse- och pappersindustrien, 142 inom näringsoch njutningsämnesindustrien (bagerier, mejerier, konservfabriker,
bryggerier o. s. v.), 122 inom beklädnadsindustrien och återstående 30 inom flere olika yrkesgrupper.
Till belysning af huru nettoarbetstiden per dag växlade för
arbetare inom olika landsdelar meddelas följande procentiska
sammanställning.

Den högsta procentsiffran ifråga om arbetare med mindre
än 10 tim. per dag träffas för Stockholms stad (37'3) och
därnäst för Norra Sverige (243), den lägsta åter för Småland

Inom olika
landsdelar.
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och öarna (13'9). Det största antalet arbetare med en nettoarbetstid, öfverstigande 10 tim. per dag, förekom däremot, relativt sedt, i Östra Sverige (37'2 %), det minsta i Stockholms stad
(11.1 %)• En nettoarbetsdag af 8 tim. och därunder hade den
största utbredningen i Norra Sverige, af seende 11.7 % af arbetarne därstädes, men å andra sidan var den långa arbetstiden
af 12 tim. och däröfver per dag likaledes mest gängse i Norra
Sverige, där den tillkom 7-7 % af arbetarna I Stockholms stad
hafva endast antecknats 13 arbetare med en arbetsdag af 12
tim. och däröfver.
Skillnaden mellan städer och landsbygd ifråga om arbetstiden per dag torde tillräckligt tydligt framgå af de i ofvanstående tablå härom meddelade procenttalen. Tilläggas må blott,
att af de 20,414 arb., för hvilka nettoarbetstiden per dag uppgifvits till 12 tim. och däröfver, endast 1,713 eller 8'4 % hade
sitt arbete i städerna.

Kort nettoarbetstid perr
dag.

Rörande de arbetare, för hvilka iakttagits en ovanligt kort
(8 tim. och därunder) eller en ovanligt lång (12 tim. och däröfver) nettoarbetsdag, hafva uppgifterna härom sammanförts i en
särskild tabell (tab. T) med närmare fördelning af antalet arbetare, hvilkas arbetstid var mindre än 8 tim. eller mer än 12
tim. per dag.
Tillsammans hafva 22,281 arbetare, motsvarande 6 "5 % af
hela antalet, uppgifvits hafva en jämförelsevis mycket kort nettoarbetstid per dag eller högst 8 tim. För det stora flertalet af
dessa, nämligen 15,060 (4.4 %) räknade arbetsdagen jämnt 8 tim.
Af återstående 7,221 arb. (2-l %) hade ungefär hälften eller
3,621 en arbetsdag af 7 tim. netto. Vidare utgjorde arbetsdagen
7'A tim. för 1,978 arb., 6 tim. för 1,006 arb., 6 V» tim. för 315
och slutligen under 6 tim. för 301 arb.
Med afseende på de minderåriga arbetarne märkes, att
ifrågavarande korta arbetstid gällde för 3,856 (8.5 %), däraf 2,114
hade 8 tim. per dag. Ofver halfva antalet af de arbetare, för
hvilka arbetstiden belöpte sig till högst 6 tim. per dag, utgjordes
af minderåriga.

ORDINARIE ARBETSTID PER DAG.

Tab. T.
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Ovanligt kort och ovanligt lång nettoarbetstid per dag.

8
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Jämföras arbetsställen af olika storlek i bemälta afseende, finner man, att vid mindre arbetsställen (1—10 arb.) hade
6'1 X, vid större (10 arb. och däröfver) 65 X af resp. storleksgruppers arbetareantal en så kort arbetstid som 8 tim. och därunder.
Af de olika yrkesgrupperna har grufdrift att uppvisa
det såväl absolut som relativt största antalet arbetare med speciellt kort arbetstid, i det att ej mindre än 9,073 (62-i %') grufarbetare (hufvudsakligen arbetare under jord) befunnits hafva en
nettoarbetsdag af högst 8 tim. Närmaste platsen intager, absolut
sedt, jord- och stenindustri med 2,066 arb. (däraf 1,484 vid
glasbruk), och följa sedan i ordning närings- och njutningsämnesindustri med 1,943 arb. (däraf 1,260 vid mejerier), malmförädlingsindustri med 1,882, skogsbruk med 1,749 (uteslutande skogsafverkningsarbetare), trävaruindustri med 1,134, grafisk industri
1,039 o. s. v. Ur relativ synpunkt är däremot ordningen mellan
yrkesgrupperna annorlunda. Näst grufdrift kommer nämligen då
gruppen belysning och vattenledning m. m., inom hvilken 18-9X
af arbetarne hade den korta arbetstiden af 8 tim. och därunder,
hvarefter vidare följa grafisk industri (16'7 X), skogsbruk (125 %),
malmförädlingsindustri (9-7 X), jord- och stenindustri (6-2 X) o. s. v.
Lång nettoarbetstid per
dag.

En mycket lång nettoarbetstid per dag, bestigande sig till
12 tim. och däröfver, har konstaterats för 20,414 arb. (5 9 X),
hufvudsakligen skiftarbetare, hvilka, i saknad af regelbundna
raster, hafva sammanfallande netto- och bruttoarbetstid (jfr hvad
härom förut anförts å sid. 101*). Den stora massan af ifrågavarande arbetare, nämligen 19,591 (5-7 X) arbetade 12 tim. per
dygn och återstoden — 823 arbetare — följaktligen öfver 12
tim. Dessa sistnämnda fördelade sig sålunda, att en arbetsdag
af 1272 tim. gällde för 161 arb., 13 tim. för 199, 131/» tim.
för 25, 14 tim. för 395 och till sist öfver 14 tim. för 43 arb.
Främst ifråga om antalet arbetare med mycket lång nettoarbetstid per dygn stå, såväl absolut som relativt, grupperna
malmförädlingsindustri samt tramasse- och pappersindustri, inom hvilka grupper resp. 5,879 (30-2 X) och 5,321 (30'2X)
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arbetare hade en arbetsdag af minst 12 tim. netto. För endast
24 af anförda arbetare, samtliga inom malmförädlingsindustrien,
nådde emellertid arbetsdagen öfver 12 tim., utan var i öfrigt en
arbetstid af jämnt 12 tim. per dygn (i genomsnitt) den rådande.
— Afven inom närings- och njutningsämnesindustrien
förekom ett betydande antal arbetare med den långa nettoarbetstiden af 12 tim. och däröfver per dag, uppgående till 4,005
{1T2 %); och voro 2,694 af dessa (alla med 12 tim. per dygn)
anställda vid rasockerbruk, 568 vid kvarnar, företrädesvis mindre
sådana, 155 vid brännvinsbrännerier, 110 vid småbagerier, 108
vid bryggerier o. s. v. Beträffande särskildt de arbetare — till
antalet 186 — inom förevarande industri, hvilka hade mer än
12 tim. per dag, befinnes det, att endast 28 tillhörde större
arbetsställen (10 arb. och däröfver), under det att de öfriga 158
voro sysselsatta i mera handtverksmässig drift. — Inom beklädnadsindustrien har en mycket lång nettoarbetstid per dag
uppgifvits för 1,286 arb. (6-0 X), däraf 1,030 hade jämnt 12
tim. och 256 öfver 12 tim. De sistnämnda hade samtliga sin
plats inom handtverket, dels vid skrädderier (138 arb.) och dels
vid skomakerier (118 arb.). — En nettoarbetsdag af 12 tim.
per dygn har inom jord- och stenindustrien antecknats för
1,022 arb., hvarförutom 2 arb. angifvits hafva mer än 12 tim.
Flertalet (621 arb.) hade anställning som brännare vid tegelbruk.
— Med afseende på öfriga yrkesgrupper hänvisas till tab. T.
Dock må påpekas, att af de vid större arbetsställen befintliga
320 arbetare, för hvilka nettoarbetsdagen uppgifvits till mer än
12 tim., 269 voro sysselsatta med flottningsarbete.
Sammanlagdt hade 825 (1.8 %) af de vid undersökningen
redovisade minderåriga en nettoarbetstid af 12 tim. och däröfver per dygn. Jämnt 12 tim. var arbetsdagen för 779 och
mer än 12 tim. för 46. Öfver hälften af ifrågavarande minderåriga har påträffats inom malmförädlingsindustrien, där de i
regel arbetade i 8-timmars skift på två lag. Inom beklädnadsindustrien förekommo 145 minderåriga med så lång arbetstid,
«om här afses, och hade 33 af dem mer än 12 tim. per dag.
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Tab. U. Genomsnittlig arbetstid per dag (med frånräknande af raster)
inom olika yrkesgrupper.

') Den l ä n g r e arbetstiden for minderåriga beror ditrpå, att jämförelsevis få minderåriga redovisals vid skogsafverkning,
inom hvilken yrkesgren en relativt k o r t arbetstid Sr förhärskande, men
däremot ett afsevärdt större antal vid flottninyy där ett motsatt förhållande beträffande arbetstiden
äger rum.
2) Den l ä n g r e arbetstiden för k v i n n o r och minderåriga härleder sig ääraf, att vid en del större
tidningstryckerier,
där arbetsdagen är jämförelsevis mycket k o r t (8 tim.), k v i n n o r och minderåriga
äro ytterst fåtalig? representerade.

ORDINARIE ARBETSTID PER DAG.

117*

Den ordinarie nettoarbetstiden per dag har i genomsnitt (Genomsnittlig nettoarför samtliga redovisade arbetare beräknats utgöra precis 10 tim. betstid per
dag.
Särskildt för manliga arbetare utgjorde nettoarbetsdagen i medeltal likaledes lOo tim. och för kvinnliga arbetare 9'9 tim.; för
äldre arbetare (18 är och däröfver) 10"i tim. och för minderåriga (under 18 år) 9-7 tim. I fråga om arbetsställen med 1—10
arb. (handtverket) gifver en motsvarande beräkning till resultat
10l tim., för arbetsställen med 10 arb. och däröfver (industrien)
10-0 tim.
Af tab. U kan inhämtas den genomsnittliga nettoarbetsdagen
för arbetare inom olika yrkesgrupper. Den längsta arbetstiden
träffas för grupperna, tramasse- och pappersindustri samt malmförädlingsindustri, båda med 10-e tim.; därefter för textilindustri (10"3 tim.), närings- och njutningsämnesindustri (10-i tim.)
och trävaruindustri (10"i tim.). Kortast befinnes åter nettoarbetsdagen i medeltal vara för arbetare inom grupperna grufdrift (85 tim.)
och grafisk industri (9'1 tim.) samt vidare inom grupperna
skogsbruk (9"6 tim.), belysning och vattenledning m. m. (9.7 tim.),
»annan brytnings- och upptagningsindustri» (9'9 tim.), beklädnadsindustri (9-9 tim.) samt jord- och stenindustri (9-9 tim.). En genomsnittlig nettoarbetsdag af precis 10 tim. tillkom grupperna
läder-, hår- och gummivaruindustri, metallindustri, maskin- och
skeppsbyggnadsindustri, kemisk-teknisk industri och byggnadsindustri. För speciellt kvinnliga arbetare var arbetsdagen i
genomsnitt längst inom textilindustrien (10'3 tim.) samt trämasseoch pappersindustrien (10'1 tim.), för speciellt minderåriga inom
malmförädlingsindustrien (10i tim.). Beträffande skillnaden i
genomsnittlig arbetstid mellan större och mindre arbetsställen
inom de olika yrkesgrupperna, torde, under hänvisning i öfrigt
till tab. U, få erinras om, h vad härom förut anförts i ett annat
sammanhang, nämligen vid redogörelsen för nettoarbetstiden per
vecka (sid. 71* ff.).
En beräkning rörande den genomsnittliga nettoarbetstiden
per dag har äfven utförts för h varje särskild yrkesgren, och
hafva resultaten häraf sammanfattats i tab. V. Enligt anförda
tabell var nettoarbetsdagen i genomsnitt längst, uppgående till
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Tab. V.

ORDINARIE ARBETSTID PER DAG.

Genomsnittlig nettoarbetstid per dag inom olika yrkesgrenar.
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jämnt 11 tim., för arbetare vid flottning och vid råsockerbruk.
Närmast-därintill komiiio pappersbruk och pappfabriker med 109
tim., mjöl- och grynkvarnar (10'6 tim.), trämassefabriker (10"6 tim.),
järn- och stålverk (106 tim.), stärkelsefabriker (10"5 tim.), brännvinsbrännerier oeh jästfabriker (10-5 tim.) samt barberare och
perukmakare (10.5 tim.). Ofver 10, men under 107» tim. utgjorde den genomsnittliga nettoarbetstiden per dag inom 25,
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jämnt 10 tim. inom 23 och under 10 tim. inom 36 yrkesgrenar.
Den i medeltal kortaste arbetsdagen — 8-2 tim. — träffas för
arbetare vid mejerier, och nära därefter följa arbetare vid järngrufvor (8-3 tim.), stenkolsgrufvor (8'5 tim.),skogsafverkning(87tim.)
samt lito- och kemigrafiska anstalter (8"8 tim.).
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5.

Förkortning (eller förlängning) af arbetstiden.

Inom vissa yrken, företrädesvis säsongyrkena, inträffar det
regelbundet hvarje år, att den i normala fall gällande arbetstiden
(omfattande minst halfva antalet arbetsveckor per år) förkortas
eller — hvilket dock mera sällan äger rum — förlänges under
viss tid af året. För dessa förhållanden, hvilka merendels äga
sin grund i minskad (eller ökad) arbetstillgång eller kanske ännu
oftare äro beroende af dagsljusets varaktighet och klimatiska
faktorer, redogöres på ett ingående sätt i tab. 6. Där meddelas
nämligen särskilda uppgifter för arbetare inom resp. yrkesgrenar,
vid såväl större som mindre arbetsställen, angående dels I) antal
arbetsveckor per år med förkortad arbetstid och antal timmar
per vecka, hvarmed arbetstiden förkortas, dels II) ordinarie nettoarbetstid per vecka och dels III) ordinarie nettoarbetstid per dag,
under den tid förkortning af arbetet äger rum, hvarvid för jämförelses skull äfven angifves nettoarbetstiden per vecka och per
dag i normala. fall. Vidare förekomma i tab. 8 uppgifter för
speciellt kvinnliga arbetare rörande förkortning af arbetstiden
under viss del af året. Däremot har ingen särskild tabell utarbetats med afseende på de fåtaliga fall, då en förlängning af
den normala ordinarie arbetstiden äger rum, utan lämnas en
kortfattad redogörelse härför i slutet af detta kapitel. Hvad
åter angår den till sin natur mera tillfälliga förlängning af arbetstiden, som uppstår genom öfvertidsarbete, afhandlas detta spörsmål i tab. 14 och textledes i kap. 11. Slutligen må särskildt
framhållas^ att beträffande de fall, då förkortningen af arbetstiden
öfvergår i fullständig arbetslöshet, såsom tämligen regelbundet
äger rum under viss del af året inom säsongyrkena, redogörelse
härför, i den mån detta låtit sig göra, redan förut meddelats i
kap. 3 angående antalet arbetsveckor per år och att följaktligen
detta förhållande icke här kommer till synes.
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Tab. X.

Förkortning
af arbetstiden.

Förkortning af den

I det följande skola framläggas de viktigaste resultaten af de
i tab. 6 (och 8) sammanställda uppgifterna angående förkortning af
den ordinarie arbetstiden. Det torde emellertid böra förutskickas,
att dessa uppgifter i vissa fall grunda sig på medeltalsberäkning,
nämligen ifråga om sådana arbetsställen, hufvudsakligen inom byggnads- och målarefacket, där förkortningen i arbetstiden inträder
och upphör successive, oftast följande dagsljusets af- och tilltagande.
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ordinarie arbetstiden.

Hela antalet arbetare vid arbetsställen (eller delar däraf),
där den- ordinarie arbetstiden förkortas under viss del af året,
belöpte sig, enligt hvad tab. X utvisar, till 38,992, omfattande
11.3 % af samtliga vid förevarande undersökning anträffade arbetare. För 5,392 af dessa bestod dock förkortningen endast
däruti, att arbetstiden, företrädesvis under sommaren, minskades
å lördagar eller att det ordinarie söndagsarbetet bortföll. De
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återstående 33,600 fingo däremot sin arbetstid mer eller mindre
förkortad under alla veckans arbetsdagar.
Det är framför allt inom byggnadsindustrien som periodisk
förkortning af arbetstiden konstaterats, nämligen för 12,906 arb.
eller 62-4 %, och därnäst inom trävaruindustrien för 9,459 arb.
(16-!> %) samt inom jord- och stenindustrien för 5,155 arb.
(15"5 X). Mycket sällan, och då merendels med minskad arbetstid endast å lördagar, förekommer däremot dylik förkortning
inom textilindustrien (347 arb.), grafisk industri (254 arb.), kemisk-teknisk industri (135 arb.) samt läder-, hår- och gummivaruiudustri (6 arb.).
Af de kvinnliga arbetarna hade 1,983 (4.8 X) förkortad
arbetstid under viss del af året. Af dessa voro 658 att finna inom
beklädnadsindustrien, 222 inom tramasse- och pappersindustrien
(vid bokbinderier och albumfabriker m. m.), 187 inom metallindustrien (hufvudsakligen vid galvaniseringsfabriker), 174 inom textilindustrien o. s. v. — I fråga om minderåriga arbetare befinnes
det, att arbetstiden periodiskt förkortades för 3,879 (8'5 X), däraf
nära hälften (1,706) hade anställning inom trävaruindustrien. —
Vid mindre arbetsställen (1—10 arb.) skedde förkortning af
arbetstiden för 2,552 arb. (5.8 %) och vid större arbetsställen
(10 arb. och däröfver) för 36,440 (12-1 X).
Förkortnings-s_
periodens
längd.
rum,

Den period, under hvilken förkortning af arbetstiden äger
omfattade för det stora flertalet af hithörande arbetare eller
24,557 en tid af 21—26 veckor under året. Härvid minskades nettoarbetstiden i genomsnitt med 7—12 tim. per vecka,
motsvarande ungefär l1/» à 2 tim. per dag, för 11,370 arb.,
med 1—6 tim. per vecka (V2 à 1 tim. per dag) för 6,596 arb.,
med 13—18 tim. (2V2 à 3 tim. per dag) för 5,553 arb. och
med mer än 18 tim. per vecka för 1,038 arb.
För 11,229 arb. utgjorde motsvarande period 13—20 veckor,
under hvilken tid en förkortning af arbetstiden inträdde med i
genomsnitt 7—12 tim. per vecka för 4,859 arb., 1—6 tim. för
4,567, 13—18 tim. för 1,706 och öfver 18 tim. för 97 arb.
Slutligen hade 3,206 arb. förminskad arbetstid under den
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jämförelsevis korta perioden af 8 —12 veckor per år; och utgjorde ifrågavarande minskning 7—12 tim. per vecka för 1,841
arb., 1—6 tim. för 981, 13—18 tim. för 269 och öfver 18
tim. för 115 arb.
I tab. 6 n lämnas uppgifter — för arbetare inom olika Nettoarbetstid
per vecka.
yrkesgrenar och vid arbetsställen af olika storlek — angående
nettoarbetstiden per vecka såväl i normala fall som under den tid förkortning af arbetstiden äger rum. En sammanställning af slutsummorna ter sig på följande sätt.

Under det att sålunda af 38,992 hithörande arbetare endast
37 % i normala fall hade mindre än 54 tim. per vecka, uppgick
motsvarande procentsiffra under förkortningsperioden till 71 o
eller i absolut tal 28,020 arb. En närmare fördelning af dessa
sistnämnda, allt efter veckoarbetstidens längd, utvisar, att arbetsveckan räknade 48—51 tim. för 12,227 arb. eller 31-4 %,
51—54 tim. för 15-0 %, 42—45 tim. för 10-8 %, 45—48
tim. för 10/4 % och under 42 tim. för 4-3 %,.
Såsom redan förut påpekats, äro de flesta arbetare med förkortad arbetstid under viss del af året att söka inom byggnadsindustrien, trävaruindustrien samt jord- och stenindustrien. Vidkommande speciellt byggnadsindustrien, inom hvilken redovisats 12,906 dylika arbetare, må framhållas, att i normala fall
mer än hälften af dessa (52-2 %) hade 60 tim. och däröfver per
vecka, men att under förkortningsperioden arbetsveckan för nästan
samtliga (99'7 X) utgjorde mindre än 60 tim. och för tre fjärde-
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delar (743 X) understeg 51 tim. — Inom t r ä v a r u i n d u s t r i e n
har arbetstidsförkortning uppgifvits för 9,459 arb. Den normala
arbetstiden var för 83"3 X af dem 60 tim. och däröfver och
alltså för endast 16.7 X mindre än 60 tim. Under den tid förkortning ägde rum nådde däremot arbetsveckan till 60 tim. för
blott 40 X. men utgjorde 48—51 tim. för 3To X, 42—45 tim.
för 23-8 X, 54—57' tim. för 16-5 X, 45—48 tim. för 11-2 X
o. s. v. — Af de 5,155 arb. inom jord- och stenindustrien,
för hvilka periodisk förkortning af arbetstiden iakttagits, hade i
normala fall 87"3 X minst 57 tim. per vecka, men då förkortningen inträdde, sjönk anförda procentsiffra till 10-4 X, hvadan
följaktligen arbetstiden för 89'6 X gick under 57 tim. För
hälften af ifrågavarande arbetare (2,572), växlade arbetstiden under förkortningsperioden mellan 48 och 54 tim. — Med afseende
på öf riga yrkesgrupper hänvisas till tab. 6 ii för vinnande
af närmare kännedom angående nettoarbetstiden per vecka för
arbetare, hvilkas arbetstid regelbundet förkortas under någon
del af årejt1).
Nettoarbetstid<l
per dag.

Huru nettoarbetstiden per dag gestaltade sig i normala fall
och under den tid, förkortning af arbetstiden förekom, framgår
af tab. 6 ni. Vid en liknande sammanställning af slutsiffrorna
som beträffande arbetstiden per vecka erhålles nedanstående
resultat.

') Det må bär ännu en gång erinras därom, att för många arbetare, särskildt
inom säsongyrkena, fullständig arbetslöshet inträder, mer eller mindre regelbundet,
under viss del af året, men att upplysning härom står att vinna i föregående kap.
3 angående antalet arbetsveckor per år och följaktligen icke meddelas i detta
sammanhang.
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Tab. Y. Genomsnittlig nettoarbetstid per dag.
(I normala fall och under förkortningsperioden).

Medan sålunda tyngdpunkten i normala fall ligger på 10—
11 tim. per dag, förflyttas den vid förkortningsperiodens inträde
under 9 tim., hvarigenom arbetsdagen kommer att räkna 8—9
tim. för 49.7 % af här ifrågavarande arbetare, 7—8 tim. för
22.6 % och mindre än 7 tim. för 3-6 %.
Föc att underlätta jämförelsen har uträknats den genomsnittliga arbetstiden per dag dels i normala fall (säsongperioden)
och dels under förkortningsperioden, och hafva de härvid funna
talen för arbetare inom olika yrkesgrupper sammanförts i tab. Y.
Det visar sig då af anförda tabell, att nettoarbetstiden per dag
i genomsnitt för samtliga arbetare, hvilkas arbetstid företer peri-
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odisk förkortning, utgjorde i normala fall 10i tim., men under
tiden för arbetsminskningen 8"2 tim., hvadan alltså skillnaden var
c:a 2 tim. Vidkommande de olika yrkesgrupperna, träffas den
största differensen — 27 tim. — mellan normal och förkortad
arbetstid för 221 arb. inom gruppen skogsbruk, den minsta äter
— V» tim. — för 54 arb. inom kemisk-teknisk industri.
För 12,885 till byggnadsindustrien hörande arbetare har
nettoarbetsdagen under säsongperioden beräknats till jämnt 10
tim. och under icke-säsong till jämnt 8 tim. i genomsnitt. Inom
det egentliga byggnadsfacket (husbyggnadsarbeten) befanns arbetsdagen vid ett stort antal arbetsställen växla på följande sätt.
Under månaderna april—september (säsongperioden) gällde en
arbetstid af 10 tim. per dag, hvilken emellertid i oktober sjönk
till 9V2 tim., i november till 8 och under januari—december
utgjorde endast 7 för att i februari åter höja sig till 8 och i
mars till 9 V2 tim. — På liknande sätt förhöll det sig inom
målareyrket, ehuru förkortningen där framträdde ännu skarpare.
Sålunda räknade arbetsdagen under säsongen (april—sept.) i
vanliga fall 10 tim., men nedgick sedan successive till 8V2 tim.
(oktober), 7V2 tim. (november) och 6V2 tim. (dec.—jan.), hvarefter den småningom ökades till 7l/2 tim. (februari) och 8V2
tim. (mars)1).
Inom trävaruindustrien har den genomsnittliga nettoarbetstiden per dag befunnits för 8,789 arb. utgöra under normala
förhållanden 10"1 tim., men under förkortningsperioden 8'0 tim.
Det stora flertalet af ifrågavarande arbetare — 7,528 — hade
anställning vid sågverk, återstoden vid brädgårdsrörelse samt vid
snickerier och möbelfabriker. — För 4,754 arb. inom jord- och
stenindustrien räknade arbetsdagen i medeltal 10-l tim. under
säsong och 8.5 tim. under icke-säsong. Bemälta arbetare voro
företrädesvis sysselsatta vid steuhuggerier (2,170), tegelbruk (1,091),
cementfabriker och asfaltgjuterier (1,073) o. s. v. — Af öfriga
y r k e s g r u p p e r må här nämnas grufdrift, inom hvilken grupp
1,750 arb. (grufbyggare, skrädare, lafkarlar, byggnadssnickare,
smeder o. d.) hade en genomsnittlig arbetsdag af 9-7 tim. i
')Jfr not. 1 à sid. 126*.
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normala fall, men 7'9 tim. under förkortningsperioden; vidare
»annan brytnings- och upptagningsindustri» med 1,132 arbetare,
(hufvudsakligen vid stenbrott och torfupptagning), för hvilka
motsvarande siffror utgjorde resp. 10-0 tim. och 8"2 tim., näringsoch njutningsämnesindustrien med 844 arb. (resp. 10-6 och 9 l
tim.), tramasse- och pappersindustrien med 789 arb. (resp. 10'4
och 8.9 tim.), maskin- och skeppsbyggnadsindustrien med 614
arb. (resp. 10-3 och 8'6 tim.) o. s. v.
Den i normala fall gällande arbetstiden, för såvidt därmed
förstås samma arbetstid under minst halfva antalet af årets
arbetsveckor, företer någon gång äfven förlängning (ej att förblanda med öfvertidsarbete, för hvilket redogöres längre fram i
kap. 11). Antalet arbetare vid arbetsställen (eller delar däraf),
där så är förhållandet, framgår af nedanstående tablå.

Sammanlagdt 981 arbetare, däraf 53 minderåriga, fingo alltså
sin ordinarie arbetstid förlängd under viss del af året. För 402
arb. ägde dylik förlängning rum under 8—12 veckor, hvarvid
timantalet per vecka ökades med 13—18 tim. för 238 arbetare,
samtliga vid råsockerbruk, med 1—6 tim. för 144 arb., däraf
102 vid råsockerbruk och 42 inom trävaruindustrien, med 7—12
tim. för 18 arb. och med mer än 18 tim. för 2 arb.
9

Förlängning
af arbetstiden.
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Vidare hade 374 arbetare förlängd arbetstid under 13—20
veckor af året; och utgjorde ökningen per vecka 1—6 tim. för
183 arb. (50 inom tramasse- och pappersindustrien, 38 inom
trävaruindustrien, 26 inom malmförädlingsindustrien o. s. v.),
7—12 tim. för 172 arb. (däraf 114 inom trävaruindustrien),
13—18 tim. för 17 arb. och öfver 18 tim. för 2 arb.
Slutligen förekom förlängning af arbetstiden under 21—26
veckor för 205 arb., af hvilka 131 (80 vid rasockerbruk och
51 inom trävaruindustrien) ökade sin arbetstid med 1—6 tim.
per vecka, 59 arb. (däraf 57 vid glasbruk) med 7—12 tim.,
10 arb. med 13—18 tim. och 5 arb. med mer än 18 tim. per
vecka.
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6. Ordinarie arbetstid på lördag.
Mer och mer har det, särskildt inom industrien, blifvit en
regel, att arbetet afslutas tidigare å lördag, hvarigenom en mera
effektiv söndagshvila uppnås. Inom en del yrkesgrenar lägger
dock arbetets natur hinder i vägen för en förkortad arbetstid på
lördagar, och i vissa fall, ehuru jämförelsevis mycket fä, föreskrifves till och med längre arbetstid å ifrågavarande dag. På
grund af dessa förhållanden företer den ordinarie arbetstiden å
lördag i stort sedt ett helt annat utseende än å veckans öfriga
dagar och påkallar därför en särskild undersökning.
De i tab. 7 meddelade uppgifterna rörande ordinarie arbetstid å lördag haf va för arbetare inom olika yrkesgrupper sammanförts i texttabell Z. Särskiljas arbetare med oförändrad, med
kortare och med längre arbetstid å lördag i förhållande till
arbetstiden å veckans öfriga dagar, erhåller man följande resultat
(i relativa tal).
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Tab. Z.

Ordinarie

Större delen af de vid förevarande undersökning redovisade
arbetarne, nämligen 611 X, hade alltså ännu lika lång arbetstid
å lördag som â öfriga dagar i veckan, men antalet arbetare med
förkortad arbetstid å bemälta dag uppgick dock till 133,910
eller 3 8 "8 %. Förlängd arbetstid å lördagen hade däremot endast 452 arbetare (0i %).
En utpräglad skillnad i anförda hänseende gör sig gällande
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arbetstid på lördag.

mellan å ena sidan arbetsställen med 1—10 arbetare (handtverket) -och å den andra arbetsställen med 10 arb. och däröfver
(industrien). Vid de mindre arbetsställena hade nämligen ej mer
än 13"9 % af arbetareantalet kortare arbetstid å lördag, under
det att motsvarande procentsiffra för de större arbetsställena var
42-4; och af de 452 arb., för hvilka arbetstiden förlängdes å
lördagar, tillhörde 310 mindre och 142 större arbetsställen.
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Af de kvinnliga arbetarna hade 28,303 (53-0 X) förkortad
arbetstid â lördag (jfr tab. 8) och af de minderåriga 18,864
(41-5 X).
Vidkommande de olika yrkesgrupperna befinnes det, att
bestämmelsen om kortare arbetstid å lördag vunnit den största
utbredningen inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrien, i det
att 27,351 eller 8 3 2 X af samtliga dithörande arbetare afslutade
sitt arbete tidigare å lördagen. Närmast efter följde, relativt
sedt, textilindustrien med 70'3 X, metallindustrien (66'2 X), grafisk
industri (50-0 X), byggnadsindustrien (43-8 X), beklädnadsindustrien
(415 X) o. s. v. Ytterst sällan förekom däremot dylik förkortning inom gruppen skogsbruk (0.3 %") och mindre ofta inom
grupperna närings- och njutningsämnesindustri (16'9 X), grufdrift
(18-0 X), tramasse- och pappersindustri (19-0 X), samt »annan brytnings- och upptagningsindustri> (19"4 X).
Låter man i förevarande fall undersökningen sträcka sig
till de särskilda yrkesgrenarna inom resp. grupper, visar det sig,
att antalet arbetare med förkortad arbetstid å lördag var jämförelsevis störst vid galvaniseringsfabriker (97-6 X) och därnäst
vid elektriska apparatfabriker (96"5 X), margarin- och flottfabriker (96-3 X), mekaniska verkstäder med gjuterier (89"5 X), trikåoch strumpfabriker (79'6 X), bokbinderier och albumfabriker m. m.
(79'l X), ylle- och sidenfabriker (79-0 X), färgerier, blekerier och
appreteringsverk (74-3 X), tobaksfabriker (73-6 X), bomullsspinnerier och -väfverier (70.3 X) o. s. v. A andra sidan har förkortning af arbetstiden å lördagar icke uppgifvits för någon arbetare
inom följande yrkesgrenar: flottning, skogsodling och fröklängning,
råsockerbruk, brännvinsbrännerier och jästfabriker, gummivarufabriker och träkolsverk; och var antalet arbetare med sådan
förkortning mycket ringa vid skogsafverkning (0'4 X), mejerier
(0'6 X), maltdrycksbryggerier och mälterier (2-2 X), mjöl- och
grynkvarnar (2-7 X), kalciumkarbid- och kloratfabriker (3'0 X),
renhållningsverk (3 - oX), trämassefabriker (åi X), superfosfatoch andra gödningsämnesfabriker (3'5 X) o. s. v.
Förlängning af lördagsarbetet har, såsom förut nämnts, iakttagits för 452 arbetare. Ofver hälften af dessa, nämligen 248,
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hade anställning hos barberare och perukmakare. I fråga om
de öfriga hafva 137 påträffats vid destilleringsverk och punschbryggerier (lagerarbetare), 26 vid bagerier, 15 vid jutespinnerier
och -väfverier, 12 vid maltdrycksbryggerier och mälterier, 8 vid
>annan närings- och njutningsämnesindustri», 3 vid sömnadsfabriker och skrädderier samt likaledes 3 vid instrument- och
urfabriker.
Den»ordinarie arbetstidens längd â lördag framgår för arbetare
inom olika yrkesgrupper af tab. Z. Betraktar man först arbetareantalet i dess helhet och franräknas härvid alla, som angifvits
hafva obestämd arbetstid, ställer sig resultatet på följande sätt.

Mindre än 10 tim. var arbetstiden å lördagar för 504 %
af ofvanstående arbetare, men â veckans öfriga dagar för endast
193 X, jämnt 10 tim. för resp. 33-9 % och 53.6 % samt öfver
10 tim. för resp. 157 % och 27"i %.
Dessa proportioner växla emellertid högst betydligt inom de
särskilda yrkesgrupperna. Olikheterna härutinnan framträda bäst
vid en jämförelse mellan den genomsnittliga nettoarbetstiden å
lördagar och å veckans öfriga dagar, såsom tablån å nästföljande
sida utvisar.
I genomsnitt för samtliga af undersökningen berörda arbetare
har nettoarbetstiden beräknats till 9 tim. å lördagar mot 10 tim.
å veckans öfriga dagar eller jämnt 1 tim. kortare å lördagar.
Med undantag för gruppen skogsbruk, inom hvilken den genomsnittliga arbetstiden å lördagar visat sig vara alldeles densamma
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som å veckans öfriga dagar, har inom alla de andra yrkesgrupperna arbetstiden befunnits vara i medeltal kortare å lördagarna.
Starkast framträder ifrågavarande förkortning inom maskin- och
skeppsbyggnadsindustrien, i det att för dithörande arbetare den
genomsnittliga arbetstiden å lördagar beräknats till endast 76
tim., hvilket med nära 2lA tim. understiger arbetstiden å veckans
öfriga dagar. Äfven för de inom textilindustrien redovisade arbetarne var arbetstiden i medeltal mer än 2 tim. kortare på
lördagarna, och utgjorde motsvarande förkortning 1—2 tim. inom
metallindustrien, grafisk industri och beklädnadsindustrien. I
relativt ringa grad (med mindre än V» tim.) förkortas arbetstiden
å lördagar i genomsnitt för arbetare inom grupperna »annan
brytnings- och upptagningsindustri» (0'2 tim.), tramasse- och
pappersindustri (03 tim.), grufdrift, närings- och njutningsämnesindustri samt jord- och stenindustri (0.4 tim.).
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Hvad särskildt beträffar minderåriga arbetare, utgjorde
nettoarbetstiden å lördagar mindre än 10 tim. för 589 %, jämnt
10 tim. för 36-i % och mer än 10 tim. för 5o X, under det
att motsvarande procenttal ifråga om veckans öfriga dagar voro
resp. 25-1, 66o och 84 %.
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7. Raster. — Tiden för det dagliga arbetets
början och slut.
I tab. 9 redogöres för de dagliga rasterna äfvensom för tiden
för det dagliga arbetets början och slut. Dock gäller denna redogörelse endast icke-skiftarbetare. Hvad skiftarbetarne beträffar,
hafva i regel inga särskilda uppgifter erhållits vare sig ifråga om
rasternas antal och längd eller om tiden för resp. skifts början
och slut. Emellertid hafva, med ledning af uppgifterna rörande
skiftens längd och nettoarbetstiden per vecka, längden af rasterna
per skift (eller per dygn) kunnat beräknas, och äro dessa uppgifter
om rasterna för skiftarbetare införda i tab. 10 angående arbete på
skift och textledes refererade i nästföljande kap. 8. Den i detta
kap. lämnade redogörelsen afser sålunda uteslutande de i tab. 9
sammanställda uppgifterna om raster m. m. för icke-skiftarbetare.
Rasternas
antal.

A) Raster. För 298,233 af hela antalet icke-skiftarbetare
(303,872), som påträffats vid förevarande undersökning, hafva
uppgifter angående rasterna m. m. erhållits (eller kunnat beräknas); och fördelade sig dessa arbetare allt efter rasternas antal
per dag pä sätt nedanstående tablå gifver vid handen:

Af tab. Å framgår, huru förhållandena i ofvannämnda hänseende tedde sig inom de olika yrkesgrupperna. I fråga om 13
af anförda grupper befinnes det, att flertalet arbetare (öfver 50 X)
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hade två raster per dag, i regel en frukost- och en middagsrast.
Särskildt var detta fallet inom gruppen kemisk-teknisk industri,
där tvä raster per dag uppgifvits förekomma för 88.7 X af dithörande arbetare, vidare inom grupperna gransk industri (79-4 X),
belysning och vattenledning m. m. (79'0 X), byggnadsindustri
(76'5 X), metallindustri (72-5 X), maskin- och skeppsbyggnadsindustri (68-4 °4) o. s. v.
Tre raster dagligen hafva antecknats för 40-7 % af ickeskiftarbetare inom tramasse- och pappersindustrien, för 35-7 %
inom jord- och stenindustrien, 28"6 X inom trävaruindustrien o. s. v.
o

A andra sidan hade jämförelsevis mycket få arbetare så många
raster inom grupperna belysning och vattenledning m. m. (l-2 %),
kemisk-teknisk industri (3.1 X), grufdrift (4"0 X), grafisk industri
(4/2 X), maskin- och skeppsbyggnadsindustri (5-o X) o. s. v.
Endast en rast per dag förekom i relativt många fall (omfattande minst 25 X af icke-skiftarbetare) inom grupperna »annan brytnings-och upptagningsindustri» (3 Ti X), grufdrift (3 To X),
malmförädlingsindustri (30.4 X), maskin- och skeppsbyggnadsindustri (26-4 X) samt textilindustri (25-0 X).
För 3,652 icke-skiftarbetare har uppgifvits, att de hafva
inga raster, och anträffas ej mindre än 2,295 af dessa inom
gruppen grufdrift, beroende helt naturligt på den korta arbetstid,
som är rådande inom nämnda grupp och som för nära 3,000
arb. ej uppgår till 8 tim. per dag. Afven inom närings- och
njutningsämnesindustrien förekomma ej så få arbetare, som — i
regel på grund af arbetsdagens relativa korthet — icke hafva
några raster, och är flertalet af dessa arbetare att finna vid mejerier (753 arb.) samt vid mindre bagerier (155 arb.) och brännvinsbrännerier (102 arb.). Återstående arbetare, sammanlagdt
251 till antalet, b. vilkas arbetsdag ej afbry tes af någon rast, hafva
sin sysselsättning inom olika industrier, såsom beklädnadsindustrien (80 arb.), malmförädlingsindustrien (GO arb.), kemisk-teknisk industri (32 arb.) o. s. v.
Slutligen hafva 15,620 icke-skiftarbetare antecknats såsom
hafvande inga regelbundna raster, d. v. s. raster förekomma
visserligen under arbetets gång, men de äro ej reglerade till be-
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Antal raster per dag.
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stämda tidpunkter af dagen, utan tagas när det bäst passar sig
för arbetets skall. Största antalet arbetare med dylik anordning
af rasterna påträffas inom gruppen skogsbruk, nämligen 5,845
eller 51 "O % af samtliga till denna grupp hörande arbetare, och
voro 4,099 af dem anställda vid skogsafverkning samt 1,746
vid flottning. Af de 2,899 arbetare inom närings- och njutningsämnesindustrien, som hafva det ställdt på liknande sätt ifråga om
rasterna, äro 899 att finna vid mindre kvarnar, 642 vid bryggerier, 465 vid bagerier (hufvudsakligen småbagerier), 406 vid mejerier o. s. v. Inom jord- och stenindustrien hafva redovisats 2,251
arh. med obestämda raster, däraf 1,723 vid stenhuggerier, inom
beklädnadsindustrien 1,734 arb. (hufvudsakligen handtverksmässiga
skrädderier och skomakerier), inom trävaruindustrien 887 arb. o. s. v.
Tager man hänsyn till arbetsställenas storlek, befinnes
det, att vid de större arbetsställena (10 arb. och däröfver) flertalet icke-skiftarbetare (63-i X) hade två raster dagligen och att
därnäst tre raster förekommo oftast, nämligen för 17-0 X, under
det att motsvarande procenttal vid de mindre arbetsställena utgjorde resp. 3 9 "8 och 33-5. Inga raster eller inga regelbundna sådana hafva uppgifvits för 13.7 X af de i handtverksmässig drift sysselsatta arbetare, men endast för 5-3 X af ickeskiftarbetare i fabriksmässig drift.
Ifråga om minderåriga arbetare, som icke arbeta i skift,
hafva uppgifter angående rasterna meddelats för 42,173, fördelande sig på följande sätt allt efter rasternas antal:

Af de 262 minderåriga, hvilka uppgifvits icke hafva några
raster alls, arbetade 181 i grufdrift, och uppgick deras ordinarie
arbetstid per dag till högst 6 tim. Beträffande återstående 81
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minderåriga hade större delen anställning vid mindre bagerier
och mejerier med i regel mycket kort daglig arbetstid.
För 1,216 minderåriga hafva antecknats inga regelbundna
raster; och voro 396 af dem sysselsatta i skogsbruk, 197 inom
närings- och njutningsämnesindustrien (mindre kvarnar, bagerier,
mejerier o. s. v.), 152 inom jord- och stenindustrien (glasbruk,
stenhuggerier), 133 inom beklädnadsindustrien, 103 inom trävaruindustrien o. s. v.
Af minderåriga arbetare med endast en rast per dag återfinnas
de flesta inom grupperna textilindustri (1,143 arb.), maskin- och
skeppsbyggnadsindustri (853 arb.), metallindustri (510 arb.), malmförädlingsindustri (455 arb.), beklädnadsindustri (448 arb.) o. s. v.
Därjämte må påpekas, att det relativt största antalet minderåriga icke-skiftarbetare med två raster per dag förekom inom
kemisk-teknisk industri (86-0 X) och därnäst inom grafisk industri (80-6 X), belysning och vattenledning m. m. (73'5 X) o. s. v.
samt med tre raster per dag inom jord- och stenindustri (35o X),
tramasse- och pappersindustri (33.8 X), »annan brytnings- och
upptagningsindustri» (32-o X), trävaruindustri (26'6 X) o. s. v.
Rasternas
längd.

I tab. A hafva sammanställts uppgifter angående rasternas
längd. Hvad då först beträffar icke-skiftarbetare med endast en
rast per dag, finner man af nämnda tabell, att denna rast (i
regel middagsrast) varierat på följande sätt:

Liksom rasternas antal är gifvetvis äfven rasternas längd
i hög grad beroende af huru lång den dagliga arbetstiden är.
Sålunda befinnes det, att af ofvanstående arbetare de, som endast
hade en rast på mindre än 1 tim., nästan uteslutande tillhörde
yrkesgrupper eller -grenar med relativt kort bruttoarbetstid per
dag, nämligen i främsta rummet grufdrift samt vidare grafisk
industri, guld- och silfvervarufabriker, mejerier, tändsticksfabriker
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o. s. v. A andra sidan förekom en rast på 2 tim. och däröfver
hufvudsakligen för arbetare vid bagerier samt inom beklädnadsindustrien. För ej mindre än 38,326 icke-skiftarbetare, som blott
hade en rast per dag, belöpte sig denna rast till 1 à högst 1 3A
tim.; och träffas af dessa 8,520 inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrien, 6,904 inom textilindustrien, 2,665 inom malmförädlingsindustrien o. s. v.
I fråga om de arbetare, som hafva två raster per dag (i
regel en kortare frukostrast och en längre middagsrast), utgjorde
den sammanlagda längden af dessa raster:

Af ofvanstående tablå framgår, att för 533 arb. de två
rasterna tillsammans belöpte sig till mindre än 1 tim.; och voro
af dessa arbetare 400 anställda vid sömnadsfabriker och skrädderier. Of ver 100,000 arb. hade två raster om sammanlagdt
1 à 13A tim., vanligen en frukostrast på 72 tim. och en middagsrast på 1 tim. Inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrien gällde
detta för 6T8 X af samtliga icke-skiftarbetare, inom kemiskteknisk industri för 59-2 X, byggnadsindustrien 46"8 X, metallindustrien 42.0 X, belysning och vattenledning m. m. 40-2 X,
textilindustrien 33.6 X o. s. v. Jämnt 2 tim., däraf i regel 72 tim.
till frukostrast och 1 1k tim. till middagsrast, hade en relativt
stor del af icke-skiftarbetare inom gransk industri (53-8 X), trävaruindustrien (39~2 X), belysning och vattenledning m. m. (36"5 X),
metallindustrien (297 X), kemisk-teknisk industri (29-4 X), byggnadsindustrien (29-4 X) o. s. v. Hvad slutligen vidkommer de arbetare, som hade två raster om tillsammans öfver 2 tim., voro
dessa, såväl absolut som relativt, talrikast företrädda inom grafisk
industri, där ifrågavarande anordning af rasterna förekom för
18.8 X af icke-skiftarbetare.
För inalles 57,507 arb. förekommo, såsom redan påvisats,
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tre raster dagligen, hvilkas sammanlagda längd gestaltade sig
på följande sätt:

Ras-
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ternas längd.

I de flesta fallen bestodo ifrågavarande raster af en frukostrast på VÏ tim., en middagsrast på 1 à 1 V» tim. samt en eftermiddagsrast (kafferast) på V2 à 1/i tim. eller sammanlagdt af 2
à 2 l/i tim. De yrkesgrupper, inom hvilka en dylik anordning
af rasterna var relativt mest vanlig, voro tramasse- och pappersindustrien (för 37-l % af icke-skiftarbetare), jord- och stenindustrien (27"6 %), »annan brytnings- och upptagningsindustri»
10
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(19-6 X), trävaruindustrien (19"2 X) o. s. v. — Tre mycket
korta raster, sammanlagdt mindre än 11/2 tim., hafva antecknats
för 187 arb., däraf 110 vid glasbruk. — Till 3 tim. och däröfver belöpte sig å andra sidan rasterna för 7,361 arb., af h vilka
2,096 hade sysselsättning vid skogsbruk (hufvudsakligen flottning),
2,051 inom trävaruindustrien, 1,132 inom jord- och stenindustrien
(stenhuggerier, tegelbruk), 766 inom närings- och njutningsämnesindustrien (särskildt kvarnar och bagerier) o. s. v.
Genomsnittlig rastetid
per dag.

Vill man, med ledning af de förut (kap. 5) meddelade uppgifterna angående den genomsnittliga brutto- och nettoarbetstiden
per dag, göra en beräkning af den genomsnittliga rastetiden per
dag för samtliga arbetare (såväl skift- som icke-skiftarbetare)
inom de olika yrkesgrupperna, utfaller en dylik beräkning, på
sätt nedanstående tablå utvisar:

I genomsnitt för samtliga redovisade arbetare skulle alltså
den dagliga rastetiden utgöra något öfver 1 Va tim. Högst på
skalan komma, hvad de qlika yrkesgrupperna beträffar, gruppen
skogsbruk med en genomsnittlig daglig rastetid för dithörande

RASTER. — TIDEN FÖR D E T DAGLIGA ARBETETS BÖRJAN OCH SLUT.

147*

arbetare af 2-4 tim. och därnäst grafisk industri (1.9 tim.), beklädnadsindustri samt jord- och stenindustri (båda l-8 tim.). Den kortaste rastetiden åter hafva arbetarne inom grupperna grufdrift och
malmförädlingsindustri att uppvisa, nämligen resp. 0-8 och ()•!) tim.,
beroende, hvad den förra gruppen beträffar, på bruttoarbetsdagens
relativa korthet, och ifråga om den senare på den talrika förekomsten af skiftarbetare med inga eller inga regelbundna raster.
B) Tiden för det dagliga arbetets början och slut. Förutom
uppgifter angående rasterna meddelas i tab. 9 jämväl uppgifter
om, när det dagliga arbetet börjar och när det slutar, för ickeskiftarbetare. Beträffande öfver 19,000 af dessa arbetare hafva
emellertid inga bestämda uppgifter i sistnämnda hänseende
kunnat erhållas, och gäller detta i främsta rummet dels
sådana yrkesgrenar, t. ex. skogsafverkning, flottning, mindre
kvarnar, stenhuggerier o. s. v., där arbetstiden af förut anförda
orsaker (jfr kap. 3 och 4) i många fall är mer eller mindre
oregelbunden, dels företag af handtverksmässig natur. Sålunda
saknas uppgifter af ifrågavarande slag för 12-5 % af de vid smärre
arbetsställen (handtverkerier) anställde arbetare, men endast för
5-5 % af arbetarne vid större arbetsställen (industriföretag). För
c:a 284,000 icke-skiftarbetare hafva emellertid uppgifter stått att få
rörande tiden för det dagliga arbetets början och slut; och lämnas
i det följande en kortfattad redogörelse för dessa uppgifters innebörd
I tab. Ö hafva för arbetare inom olika yrkesgrupper och Tiden för det
dagliga arbevid arbetsställen af olika storlek sammanställts uppgifterna angå- tets början.
ende tiden för det dagliga arbetets början, och meddelas dessa
uppgifter i såväl absoluta som relativa tal. Ser man då först
till arbetareantalet i dess helhet, erhålles följande resultat:
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Tab. Ö.

Tiden för det

Majoriteten af arbetarne (öfver 50 X) började alltså sitt
arbete kl. 6—7 f. m., och var detta förhållandet inom samtliga
yrkesgrupper, utom beklädnadsindustri och grafisk industri, samt
framträdde mest utprägladt inom grupperna textilindustri, där
sagda tid gällde för 7iH X af arbetarne, grufdrift (76'2 X), kemisk-teknisk industri (75-7 X), trävaruindustri (73-6 %), belysning
och vattenledning m. m. (71.9 %), jord- och stenindustri (70'7 X)
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o. s. v. Hvad beklädnadsindustrien angår, var den vanligaste tiden
för arbetets början kl. 7—8 f. m., nämligen för 56.5 % af arbetarne,
och var detta i ännu högre grad fallet inom gransk industri (76.2 %).
Ovanligt tidigt eller före kl. 6 f. m. började sammanlagdt
3,139 arbetare sitt arbete, utgörande l-i % af alla icke-skiftarbetare. För 922 af dessa (0-3 X) ingick arbetsdagen redan före
kl. 5, och förekom denna tidiga arbetstimma nästan uteslutande
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inom närings- och njutningsämnesindustrien och särskildt vid
bagerier (för 657 arb.). Af ven ifråga om de arbetare, som hade
tiden för arbetets början förlagd till kl. 5 eller mellan kl. 5 och
6 gäller, att de till allra största delen äro att finna inom näringsoch njutningsämnesindustrien, speciellt vid mejerier, bagerier och
bryggerier.
Däremot inträdde tiden för arbetets början ovanligt sent
på dagen, nämligen först kl. 10 f. m. eller därefter, för 792 arb.,
af hvilka 564 hade sysselsättning vid stenhuggerier och 95 vid
bagerier.
Vid större a r b e t s s t ä l l e n (10 arb. och däröfver) var tiden
kl. 6-—7 f. m. den vanligaste för arbetets början, gällande för
64-7 X af arbetarne, och därnäst tiden kl. 7—8 (för 30;8 X),
under det att vid mindre arbetsställen (1 —10 arb.) flere
arbetare började sin dag kl. 7—8 (44"8 X) än kl. 6—7 (40-1 X).
o

A andra sidan finner man, med afseende på det jämförelsevis
ringa antal arbetare, för hvilka arbetet tog vid redan före kl. 6,
att 2,062 af dessa voro anställda vid företag af mera handtverksmässig natur och endast 1,077 i s. k. fabriksmässig drift.
Vidkommande särskildt minderåriga arbetare må här meddelas följande öfversikt:

Vid en jämförelse med motsvarande tablå rörande arbetareantalet i dess helhet finner man, att de minderåriga, i stört sedt,
började sin arbetsdag något senare. Dock gällde äfven för flertalet af dem (56.2 X), att tiden för arbetets början var förlagd
till kl. 6—7 f. m. I motsats till hvad lagen härom stadgar,
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började arbetsdagen före kl. 6 f. m. för 208 minderåriga, däraf
109 vid bagerier, 58 vid järngrufvor, 22 vid mejerier, 11 vid
tegelbruk o. s. v.
Uppgifterna om tiden för det dagliga ifrbetets slut hafva Tiden för det
dagliga arbelikaledes sammanställts från tab. 9 i en särskild texttabell (tab. tets slut.
AA). En öfversikt af dessa uppgifter rörande arbetareantalet i
dess helhet lämnas här nedan.

Flertalet icke-skiftarbetare (60-8 %) slutade följaktligen sin
dag kl. 6—7 e. m. Inom 13 yrkesgrupper var denna ordning
gällande för mer än 50 % af icke-skiftarbetarne, och var så fallet speciellt inom grupperna malmförädlingsindustri (85'6 %), kemisk-teknisk industri (81-8 %), belysning och vattenledning m. m.
(77.9 X), maskin- och skeppsbyggnadsindustri (75-0 X) o. s. v.
Med af seende på gruppen skogsbruk märkes, att 39'3 % af arbetarne, hufvudsakligen vid skogsafverkning, slutade kl. 6—7
e. ni. och 37.5 %, hufvudsakligen flottningsarbetare, kl. 8—9 e. m.
Inom gruppen grufdrift var arbetsdagen slut redan före kl. 5 e. inför 61.5 % af arbetarne. Af de inom grafisk industri anställde
arbetare slutade flertalet (57"5 %) sitt arbete kl. 7—8 e. m., i
vanliga ..fall precis kl. 7. H vad till sist beträffar grupperna
närings- och njutningsämnesindustri samt beklädnadsindustri, finner man, att inom den förra gruppen 46-9 % af icke-skiftarbetare
hade tiden för arbetets afslutande förlagd till kl. 6—7 e. m.
och 31-7 % till kl. 7—8 e. m. samt att beträffande den senare
gruppen motsvarande procenttal utgjorde resp. 31.2 och 35'3.
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Tab. AA.

Tiden för det

Ovanligt tidigt eller redan före kl. 5 e. m. slutade arbetsdagen, förutom, såsom nyss påpekats, för 61 '5 % af icke-skiftarbetare inom gruppen grufdrift, äfven för 1,324 arb. vid mejerier, 830 arb. vid glasbruk, 805 vid bagerier, 574 skogsafverkningsarbetare o. s. v.
Jämförelsevis sent, kl. 9 e. m. och därefter, slutade å
andra sidan 1,551 arb. sin dag. För 719 af ifrågavarande ar-

RASTER. —

TIDEN FÖR DET DAGLIGA ARBETETS BÖRJAN OCH SLUT.

153*

dagliga arbetets slut.

betare skedde detta kl. 9—10 e. m., nämligen för 525 arb. inom
beklädnadsindustrien (hufvudsakligen skrädderier och skomakerier),
133 arb. inom närings- och njutningsämnesindustrien (kvarnar,
bagerier, mejerier), 14 flottningsarbetare o. s. v. Precis kl. 10 e. m.
har arbetet uppgifvits sluta för 728 arb., däraf 564 hade sysselsättning vid stenhuggerier, 80 vid skrädderier och skomakerier,
33 vid bagerier, 21 vid mejerier o. s. v. Först efter kl. 10
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e. m. var arbetsdagen till ända för 104 arb., af hvilka 36 arbetade i stenkolsgrufvor (börjande sitt arbete kl. 3 à 4 e. m.), 29
vid bagerier, 12 vid elektricitetsverk, 10 vid mejerier o. s. v.
Af tab. AA framgår äfven, att arbetsdagen i allmänhet
slutade senare vid mindre arbetsställen (handtverk) än vid större
(industri). Före kl. 7 e. m. slutade sålunda 75-6 % af ickeskiftarbetare sitt arbete vid större arbetsställen, men endast 41.8 %
vid mindre arbetsställen; och beträffande antalet af dem, som
slutade kl. 9 e. m. eller senare, utgjorde detta 2.2 % vid mindre
arbetsställen mot 0-2 % vid de större.
Ifråga om minderåriga arbetare ställde sig tiden för det
dagliga arbetets slut på följande sätt:

Af de minderåriga, som hade tiden för arbetets slut förlagd
till kl. 7—8 e. m., af slutade den allra största delen sin arbetsdag
precis kl. 7. Ett jämförelsevis ringa antal, hufvudsakligen handtverkeriarbetare, slutade först kl. 72 8. För 1,008 minderåriga,
däraf 665 vid arbetsställen af mera handtverksmässig natur,
slutade det dagliga arbetet kl. 8—9 eller, med relativt få undantag, precis kl. 8. Af ifrågavarande 1,008 minderåriga hade 181
sysselsättning vid skogsbruk (fiottning), 177 vid skrädderier, 161
hos barberare och perukmakare, 89 vid skonåtlerier o. s. v.
Sammanlagdt 132 minderåriga hafva uppgifvits sluta sitt arbete
kl. 9 e. m. och senare; och skedde detta kl. 9—10 för 77 arb. (däraf
65 inom beklädnadsindustrien), kl. 10 precis för 53 arb. (däraf
39 vid stenhuggerier) samt efter kl. 10 för 2 arb.
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8. Arbete på skift.
Vid ett stort antal arbetsställen och särskildt vid sådana,
där arbetet fortgår hela dygnet eller större delen däraf, förekommer arbete på skift, d. v. s. vederbörande ' arbetare äro indelade
i två eller flera arbetslag, hvilka aflösa h varandra enligt en viss,
bestämd ordning, som dock kan vara väsentligt olika vid skilda
arbetsställen och för olika yrkesspecialiteter. En mera ingående
redogörelse för skiftarbetet har det i föreliggande fall icke varit
möjligt att åstadkomma, enär en sådan skulle hafva kraft en
alldeles särskild undersökning. De upplysningar, som stått att
vinna af de vanligtvis ofullständiga svaren på det i frågeformuläret framställda spörsmålet angående arbete på skift, hafva till
sina väsentliga delar sammanställts i tab. 10 och af se dels a)
olika skiftformer samt dels b) ordinarie arbetstid per vecka och
per dag äfvensom raster för skift-arbetare, med särskiljande af de
viktigaste skiftformerna. Däremot saknas i anförda tabeller helt
och hållet uppgifter om tiden för resp. skifts början och slut
samt om sättet för skiftväxlingen.

Arbete på skift har enligt förevarande undersökning befun- Antal
skiftarbetare.
nits förekomma, under hela året eller större delen däraf, vid
1,144 arbetsställen och för 43,157 arbetare, utgörande resp. 5.8 %
och 12.5 % af samtliga undersökta arbetsställen och redovisade
arbetare. Huru anförda skiftarbetare fördelade sig på de olika
yrkesgrupperna, framgår af efterföljande tablå:

156*

ARBETE PÅ SKIFT.

Såväl absolut som relativt träffas det största antalet skiftarbetare inom malmförädlingsindustrien och därnäst inom tramasse- och pappersindustrien. Afven inom grupperna grufdrift,
belysning och vattenledning m. m. (särskildt för maskinister och
eldare), närings- och njutningsämnesindustri (framför allt vid råsockerbruk, men äfven vid kvarnar, bagerier, sockerraffinaderier
o. s. v.) samt trävaruindustri äro skiftarbetarne jämförelsevis talrikt representerade. Mycket sällan synes däremot arbete på skift
förekomma inom grupperna skogsbruk, maskin- och skeppsbyggnadsindustri, textilindustri, läder-, hår- och gummivaruindustri
samt beklädnadsindustri; och inom grupperna »annan brytningsoch upptagningsindustri» samt byggnadsindustri har intet enda fall
af skiftarbete antecknats.
Af tab. 10 finner man, att bland minderåriga 2,926 arb.
eller 6-4 % varit indelade i arbete på skift, och af tab. 13, att dylik
anordning af arbetet uppgifvits för 749 kvinnliga arbetare (1-2 X).
Med afseende på de sistnämnda märkes, att 252 kvinnliga skiftarbetare hade anställning vid råsockerbruk och sockerraffinaderier,
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135 vid trämassefabriker, 129 vid bagerier, 93 vid sågverk och
hyflerier, 74 vid pappersbruk och pappfabriker o. s. v.
På grund af primärmaterialets ofullständighet har det erbjudit rätt stora svårigheter att åstadkomma en något så när öfverskådlig och på samma gång verklighetstrogen bild af de växlande
skiftformerna inom den svenska industrien. Ett försök i bemälta hänseende har emellertid gjorts, och hafva resultaten, såsom förut omnämnts, blifvit sammanförda i tab. 10 A) med angifvande för arbetare inom olika yrkesgrenar af antalet skift per
dygn, antalet arbetslag och antalet timmar per skift. I tab. 13
lämnas dessutom i mera sammanträngd form liknande uppgifter
för speciellt kvinnliga arbetare.

Olika
skiftformer.

För det stora flertalet skiftarbetare, nämligen 27,217 eller
63.1 %, var arbetet anordnadt i två skift per dygn. Särskildt
befinnes detta, enligt hvad texttabell BB utvisar, hafva varit
fallet inom närings- och njutningsämnesindustrien, där 95"i % af
dithörande skiftarbetare hade arbete i två skift, samt vidare inom
tramasse-och pappersindustrien (90-i %), trävaruindustrien (897 ,%),
grufdrift (78-2 %), jord- och stenindustrien (59- 7%). De mycket
fåtaliga skiftarbetarne inom textilindustrien, läder-, hår- och
gummivaruindustrien samt maskin- och skeppsbyggnadsindustrien
hafva samtliga, med undantag för 10 arb. inom sistnämnda industri, uppgifvits arbeta i två skift.
För icke mindre än 23,079 två-skiftesarbetare, motsvarande
53.5 % af hela antalet skiftarbetare, har skiftens längd i genomsnitt upptagits till 12 tim. per skift, hvilket förutsätter, att arbetet fortgår dygnet om. Härvid bör dock bemärkas, dels att i
ofvannämnda antal arbetare inräknats omkring 500 sågverksarbetare, för hvilka resp. skift omfatta endast 11 'A tim. brutto,
dels att 400 à 500 arb., hvilka, på grund af primäruppgifternas
otydlighet, blifyit förda till arbetare med 12-timmars skift, tilläfventyrs i verkligheten haft 11- eller 1 O-timmars skift. Med
anmärkta reduceringar kvarstå emellertid c:a 22,000 tvåskiftesarbetare med 12 tim. brutto per skift I regel voro för dessa arbetare de båda skiften lika långa, alltså hvartdera jämnt 12 tim., men

Två skift
per dygn.
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Tab. BB. Olika

undantag härifrån hafva likväl antecknats. Sålunda har för c:a 300
sågverksarbetare det ena skiftet (dagskiftet) befunnits utgöra 11 72
tim. och det andra (nattskiftet) 12 V2 tim., för c:a 200 arb. (däraf
156 vid trämassefabriker) har dagskiftet angifvits till 11 tim.
och nattskiftet till 13 tim.,, och slutligen hafva påträffats ett
20-tal kvarnarbetare med ett dagskift à 14 tim. qph ett nattskift
à 10 tim. Skiftens sammanlagda längd utgör dock i samtliga
dessa undantagsfall 24 tim. eller i genomsnitt 12 tim. per skift.
Af de olika yrkesgrupperna har tramasse- och pappersindustrien att uppvisa det absolut största antalet två-skiftesarbetare
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med i medeltal 12 tim. per skift, nämligen 7,469 eller 90-l %
af samtliga till ifrågavarande grupp hörande skiftarbetare; och
fördelade sig dessa med 3,794 på trämassefabriker och 3,675 på
pappersbruk och pappfabriker. — Inom närings- och njutningsämnesindustrien utgjorde antalet skiftarbetare med 12-timmars
skift 6,715 (94-8 %), däraf 5,084 vid råsockerbruk, 614 vid
kvarnar, 392 vid sockerraffinaderier, 205 vid bagerier, 127 vid
bryggerier (mältare, maskinister och eldare, arbetare i brygghus
och jäskällare o. s. v.), 117 vid brännvinsbrännerier och jästfabriker o. s. v. Vidkommande skiftarbetarne inom trävaruindustrien
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märkes, att 5,118 (86-2 %) arbetade i 12-timmars skift, och voro
af dessa 4,914 anställda vid sågverk. — Inom jord- och stenindustrien hade 1,182 eller 50"9 % af skiftarbetarne sitt arbete
ordnadt i två skift à 12 tim. Dit hörde i främsta rummet 565
arbetare vid tegelbruk (nästan uteslutande s. k. brännare) och 417
arbetare vid cementfabriker (ungssättare och cementutdragare, målnings- och stampningsarbetare, maskinister), hvaremot af skiftarbetarne vid glasbruk endast 43 hade 12-timmars skift. — För
skiftarbetarne inom malmförädlingsindustrien var, såsom vi längre
fram få tillfälle att se, arbete i tre skift det utan jämförelse
vanligaste; dock hade 698 (6"6 %) arbete i två skift à 12 tim.
(masungs- och brikettarbetare, krossare, anrikningsarbetare, skyttedrängar, slaggskjutare o. s. v.) — Hvad beträffar de vid grufdrift
anställde skiftarbetare, så har visserligen, enligt hvad förut påvisats, det stora flertalet arbete i två skift, men endast för 609
(11-9 %) äro skiften så långa som 12 tim.; och utgöras dessa sistnämnda i regel icke af egentliga grufarbetare, utan af, förutom
maskinister och eldare, arbetare vid förädlingsverk, som stå i
omedelbart samband med grufdriften, såsom anriknings- och brikettverk, hyttor o. s. v. — Slutligen torde, ifråga om öfriga skiftarbetare med 12-timmars skift, få påpekas, att 421 angifvits
vara anställda vid järn- och stålvarufabriker, 282 vid mekaniska
verkstäder med gjuterier, 143 vid superfosfat- och andra gödningsämnesfabriker, 101 vid gasverk, 87 vid elektricitetsverk o. s. v.
För sammanlagdt 4,138 arb. med arbete i två skift utgjorde
längden af resp. skift mindre än 12 tim. och alltså för båda
skiften tillsammans mindre än 24 tim., d. v. s. arbetet fortgick
icke oafbrutet hela dygnet. Af dessa arbetare var den ojämförligt största delen, nämligen 3,400, anställd vid grufdrift, och fördelade sig desamma, allt efter skiftens längd, på följande sätt:
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Med afseende på anförda siffror må dock observeras, dels
att det angifna timantalet per skift i några fall är ett genomsnittstal (så t. ex. kan 7 tim. per skift betyda, att . det ena
skiftet är 6 tim. och det andra 8 tim. o. s. v.), dels att till arbetare med 8, 9 eller 10 tim. per skift hänförts äfven de relativt
få arbetare, som hafva resp. 7 V2, 8 V2 eller 9 V2 tim. per skift.
I fråga om Öfriga tvåskiftes-arbetare med kortare skift än
12 tim, kan anföras, att 209 arb. vid bomullsspinnerier och -väfverier hade 8-timmars skift, 149 arb. vid glasbruk 9-timmars
skift, 23 arb. vid sten- och lergodsfabriker (generatorseldare)
6-timmars skift o. s. v.
I arbete på tre skift per dygn à 8 tim. per skift voro
sammanlagdt 12,760 arb. indelade, utgörande 29"6 % af hela antalet skiftarbetare. Arbetet fortgick alltså vid denna skiftanordning dygnet om, men en högst väsentlig skillnad ifråga om arbetstiden per dygn gjorde sig gällande mellan å ena sidan de
arbetare, som hade tre skift på endast 2 arbetslag, och å den
andra sidan de, som hade tre skift på tre lag. Under det att
nämligen de förre fingo arbeta 16 tim. ( = 2 skift) hvartannat
dygn och 8 tim. ( = 1 skift) hvartannat eller i genomsnitt 12
tim. per dygn, utgjorde motsvarande tid för de senare blott 8
tim. hvarje dygn.
Antalet arbetare med tre 8-timmars skift på två lag utgjorde
8,517 eller 19"7 % af samtliga skiftarbetare; och äro dessa, som
ofvan nämnts, med afseende på genomsnittlig arbetstid per dygn
likställda med arbetare, som hafva tvä skift à 12 tim. I regel
var skiftens längd precis 8 tim., men en del variationer hafva
dock antecknats. Sålunda har för nära 400 arb. vid järn- och
stålverk uppgifvits, att det första skiftet omfattade 7 tim., det
andra 8 -tim. och det tredje 9 tim., för 90 arb. vid järn- och
stålverk resp. 6, 8 och 10 tim., för 84 arb. vid »annan malmförädlingsindustri» resp. 6 V2, 7 V» och 10 tim., för ett 60-tal arb. vid
sågverk resp. 7, 7 och 10 tim., för ett 50-tal arb. vid sågverk
resp. 8, 7 och 9 tim., för 12 arb. vid mjölkmjölsfabrik resp. 10,
11

Tre skift
per dygn.
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8 och 6 tim. o. s. v. Det genomsnittliga antalet tim. per skift
utgjorde dock i samtliga fall 8 tim.
Af arbetare med tre skift på två lag hörde det ojämförligt
största antalet till malmförädlingsindustrien, nämligen 7,114, däraf
7,030 voro anställda vid järn- och stålverk och 84 vid »annan
malmförädlingsindustri>. Af ven bland de 491 arb. inom metallindustrien, som uppgifvits hafva ifrågavarande skiftanordning,
torde flertalet vara att hänföra till malmförädlingsindustrien, ehuru
närmare uppgifter härom saknas. Inom trävaruindustrien befinnes
379 och inom tramasse- och pappersindustrien 298 arb. hafva
sitt arbete ordnadt i tre 8-timmars skift på två lag. Hvad öfriga yrkesgrupper beträffar, förekom skiftarbete i anförda form
antingen icke alls eller i .mycket obetydlig utsträckning.
För 4,243 arb., motsvarande 9-8 % af alla påträffade skiftarbetare, har meddelats, att de arbetade i tre skift (à 8 tim.) på
tre lag, d. v. s. hvarje arbetare hade endast ett skift per dygn
eller en bruttoarbetstid af 8 tim.1) Af dessa arb. voro 1,122
sysselsatta inom malmförädlingsindustrien (däraf 900 vid järn- och
stålverk samt 222 vid »annan malmförädlingsindustri»), 1,069
vid grufdrift, 607 vid glasbruk (glasbläsare, synare, inbärare, gaseldare, sträckugnsarbetare o. s. v.), 430 vid belysning, vattenledning m. m. (hufvudsakligen maskinister och eldare), 364 vid trämassefabriker, 170 (uteslutande minderåriga) vid sågverk, 132 vid
kalciumkarbid- och kloratfabriker, 99 vid pappersbruk o. s. v.
Fyra skift
per dygn.

Arbete i fyra skift per dygn har uppgifvits förekomma för
1,272 arb. Den stora massan af dessa, nämligen 1,147, hade
6-timmars skift på två lag, d. v. s. hvartdera laget hade två skift
per dygn à 6 tim. eller i genomsnitt 12 timmars arbetsdag. Så
var fallet med 944 arb. vid järn- och stålverk, 141 arb. vid järnoch stålvarufabriker (hvilka arbetare dock rättast torde böra hänföras till järn- och stålverk), 52 arb. vid pappersbruk o. s. v
Hvad särskildt beträffar arbetarne vid järn- och stålverk (samt
vid järn- och stålvarufabriker), utgjordes dessa till större delen
') Denna skiftform torde emellertid, att döma af de under åren 1906 och 1907
ingångna kollektivaftalen, på senare tiden hafva vunnit en något större utbredning.
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af smältsmeder, hvilka arbetade i skift om 6 »smältor», motsvarande 6 à 7 tim. per skift.
För 105 arb. vid järn- och stålverk var arbetet ordnadt i
fyra 6-timmars skift på tre lag, hvarigenom alltså ett och samma
arbetslag fick en genomsnittlig arbetstid per dygn af endast 8 tim.
(hvart tredje dygn två skift = 1 2 tim., eljes ett skift à 6 tim.
per dygn). Till yrkesspecialiteten voro dessa arbetare uppsättare
och hyttdrängar.
Vid arbete i fyra skift på två lag förekom äfven — för 20
maskinsättare vid boktryckerier — att längden af resp. skift utgjorde blott 4 tim., hvilket betyder, att arbetet fortgick endast
16 tim. af dygnet med två skift eller 8 tim. per dygn för hvartdera arbetslaget.
Från några få arbetsställen har meddelats, att arbetet för ett
mindretal arbetare — sammanlagdt 96 — varit anordnadt i fem
skift per dygn på tre lag, hvarvid skiftlängden utgjort 5 tim. för
fyra af skiften och 4 tim. för det femte. Liksom för alla arbetare, hvilka äro indelade i tre lag för arbete hela dygnet, blir
äfven i detta fall den genomsnittliga bruttoarbetstiden 8 tim. per
dygn. Af här ifrågavarande 96 arbetare voro 78 glasarbetare
och 18 uppsättare eller kolfatare vid järn- och stålverk.

Fem skift
per dygn.

Slutligen har för 376 arb. uppgifvits, att de arbeta i sex
skift per dygn à 4 tim. per skift. Beträffande 353 af dessa arbetare, samtliga anställda vid järn- och stålverk såsom uppsättare,
krossare, hopslagare, koldragare e. d., gäller, att arbetet var indeladt på tre lag och att alltså bruttoarbetstiden per dygn utgjorde 8 tim. — Återstående 23 arb., däraf 21 smältsmeder och
2 kvarnarbetare, hade sex skift på två lag, hvarigenom bruttoarbetstiden belöpte sig till 12 tim. per dygn.

Sex skift
per dygn.

Förutom de i föregående redogörelse angifna skiftarbetare
hafva emellertid antecknats ytterligare 1,436 arb. med arbete på
skift, hvilka dock ej kunnat inrangeras under någon bestämd
skiftform, utan därför i tab. 10 upptagits under rubriken »annan

Annan
skiftanordning.
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skiftanordning». Hit höra 310 arb. vid boktryckerier, 238 arb.
vid järn- och stålverk, 209 arb. vid bagerier, 200 arb. vid flottning, 139 arb. vid glasbruk, 114 arb. vid elektricitetsverk o. s. v.
I fräga om speciellt minderåriga arbetare befinnes det, att
största delen, nämligen 1,867 eller 63"8 % af samtliga minderåriga
skiftarbetare, hade sitt arbete ordnadt i tre skift per dygn à 8
tim., men att af dessa 1,109 (37'9 %) voro indelade på två lag
med en genomsnittlig bruttoarbetstid per dygn af 12 tim., under
det att 758 (25-9 X) arbetade i tre lag och alltså i medeltal hade
endast 8 tim. brutto per dygn. Den förra skiftformen, tre skift
på två lag, har uppgifvits förekomma för 621 minderåriga arbetare
vid järn- och stålverk, 308 vid sågverk, 105 vid trämassefabriker,
22 vid pappersbruk o. s. v. Den senare skiftformen, tre skift på
tre lag, har åter antecknats för 183 minderåriga vid trämassefabriker, 170 vid sågverk, 132 vid glasbruk, 105 vid järn- och
stålverk, 65 vid järn- och stålvarufabriker, 60 vid pappersbruk
o. s. v.
I två skift per dygn arbetade, enligt hvad som framgår af
förevarande undersökning, sammanlagdt 756 minderåriga. För
403, däraf 238 vid sågverk, 48 vid järn- och stålvarufabriker
(e.ller rättare vid järn- och stålverk), 38 vid pappersbruk, 33 vid
trämassefabriker o. s. v., utgjorde längden af resp. skift 12 tim.
och följaktligen bruttoarbetstiden 12 tim. i sträck per dygn. Af
öfriga tvåskif tesarbetare hade 127 minderåriga vid järngrufvor
och 30 vid bomullsspinnerier och väfverier 8-timmars skift, 78
minderåriga vid järngrufvor och 68 vid glasbruk 9-timmars skift,
32 vid järngrufvor 10-timmars skift o. s. v.
Till sist må, med afseende på de minderåriga, påpekas, att
120 arb. vid järn- och stålverk arbetade i sex skift på tre lag
och att 166 minderåriga, däraf 56 sågverksarbetare, 50 flottningsarbetare o. s. v., upptagits i tab. 10 under rubriken »annan skiftanordning».
Såsom närmare framgår af tab. 13, hafva vid undersökningen anträffats 749 kvinnor med arbete på skift, hvilket motsvarar 1-4 % af samtliga redovisade kvinnliga arbetare. Flertalet af
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dem voro anställda vid råsockerbruk och sockerraffinaderier (252),
trämassefabriker (135), bagerier (129), sågverk och hyflerier (93),
pappersbruk (74) o. s. v. Ej mindre än 626 eller 836 % af de
kvinnliga skiftarbetarna hade 12-timmars skift.

I tab. 10 B) hafva, med särskiljande af de viktigaste skift- perArbetstid
vecka och
formerna, införts uppgifter rörande den ordinarie arbetstiden per per dygn
samt raster.
vecka och per dygn samt raster för skiftarbetare. På grund af
skiftarbetets natur, som gör, att arbetstiden för en och samma
arbetare kan ställa sig väsentligt olika det ena dygnet mot det
andra, den ena veckan mot den andra, hafva ifrågavarande uppgifter i de flesta fall karaktären af beräknade medeltal. Därjämte torde bemärkas, hvad redan förut blifvit påpekadt, nämligen att bland arbetare med två skift à 12 tim. inräknats äfven
sådana, som hafva 11 Va-timmars skift, samt dessutom ett mindretal arbetare med 11- och 1 O-timmars skift, hvadan de i tabellen meddelade uppgifterna angående nettoarbetstid och raster
icke alltid korrespondera mot en bruttoarbetstid af 12 tim. per
dygn. Detsamma gäller äfven, af liknande anledning, beträffande
arbetare med 3 skift (à 8 tim.).
Vid arbete i två skift à 12 tim. ställde sig nettoarbetstiden
per vecka för dithörande arbetare på följande sätt:

Huru förhållandena i anförda hänseende gestaltade sig inom
olika industrier, framgår närmare af tab. 10 B). Här må dock
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lämnas några uppgifter ifråga om de yrkesgrenar, där arbete i
12-timmars skift spelade en mera framträdande rol.
Af de 5,084 skiftarbetare, som voro sysselsatta vid råsockerbruk och hvilka samtliga arbetade i två skift à 12 tim., hade
2,973 eller 58.5 % en nettoarbetstid i genomsnitt per vecka af
mer än 72 tim., varierande mellan 73 och 83 tim. för 1,579
arbetare och utgörande jämnt 84 tim. för 1,394 arb. Denna långa
arbetstid torde dock numera, på grund af införandet af regelbundna raster, för ett flertal af anförda arbetare ställa sig åtskiU
ligt kortare. Hvad angår återstående skiftarbetare vid råsockerbruk var den genomsnittliga nettoarbetstiden per vecka 61—71
tim. för 1,330 arb., 60 tim. för 648 och 72 tim. för 133 arb.
Vid sågverk och hyflerier befanns nettoarbetstiden per
vecka för arbetare med 12-timmars skift vara relativt kort och
icke för någon arbetare gå upp till 72 tim. samt endast för 38
arb. öfverstiga 65 tim. Den stora massan af sågverksarbetare
med ifrågavarande skiftanordning, nämligen 2,286, hade i medeltal 60 tim. per vecka, och för 1,013 arb. utgjorde motsvarande
arbetstid 61—65 tim. Slutligen har för ett betydande antal
arbetare, uppgående till 1,577, veckoarbetstiden uppgifvits till
mindre än 60 tim., men torde flertalet af dessa arbetare vara att
räkna till dem, om hvilka förut påvisats, att de egentligen hafva
IIV2-, 11- eller 10-timmars skift.
Inom tramasse- och pappersindustrien hafva redovisats
sammanlagdt 7,469 arb. med 12-timmars skift, däraf 4,205
(56-3 %) hade i genomsnitt 72 tim. netto per vecka och 1,544
(20-7 %) jämnt 60 tim. Öfver 72 tim. kommo 758 arb.
Bland öfriga yrkesgrenar, inom hvilka arbete i 12-timmars
skift ägde rum, må i detta sammanhang äfven nämnas järnoch s t å l v e r k samt tegelbruk. Vid de förra hafva anträflats
684 dylika skiftarbetare; och utgjorde den beräknade nettoarbetstiden per vecka 84 tim. för flertalet af dessa eller 380 arb. och
därnäst 72 tim. för 178 arb. — Beträffande de 565 arb. vid
tegelbruk (nästan uteslutande s. k. brännare), hvilka angifvits arbeta i två skift à 12 tim., hade ej mindre än 505 en genomsnittlig arbetstid per vecka af 84 tim.
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Nettoarbetstiden per dygn har för arbetare med 12-timmars
skift visat sig i genomsnitt utgöra:

Vid r å s o c k e r b r u k e n hade 2,694 skiftarbetare 12 tim.
netto per dygn, och förekommo alltså för dessa inga regelbundna
raster1). För öfriga dithörande skiftarbetare hafva däremot raster
uppgifvits, växlande frän 1 till 2 tim. per skift, hvarigenom
nettoarbetstiden per dygn beräknats utgöra 10 Va tim. för 1,679
arb., 10 tim. för 648 och 11 tim. för 63 arb. — Af 4,914 arbetare med 12-timmars skift vid sågverk befunnos 3,315 hafva
en nettoarbetstid per dygn af 10 tim. och 1,010 af 10 Vi tim.,
hvadan rasterna för ifrågavarande arbetare belöpte sig till resp2 och 1 V2 tim. per skift. Endast 35 arb. saknade helt och hållet raster, d. v. s. hade 12 timmars nettoarbetsdygn. — Vidkommande arbetarne med 12-timmars skift inom tramasse- och
pappersindustrien finner man, att ej mindre än 5,031 eller
67-4 % arbetade 12 tim. per dygn utan några regelbundna raster.
Af de återstående hade 1,650 (22-i %) raster om sammanlagdt
2 tim. per skift och följaktligen 10 timmars arbetstid per dygn.
— Vid järn- och stålverk samt vid tegelbruk var det för
de arbetare, som hade 12-timmars skift, mindre vanligt, att arbetet afbrëts af regelbundna raster, utan fortgick detsamma i det
stora flertalet fall 12 tim. i sträck.
För arbetare med tre skift (à 8 tim.) på två lag växlade
nettoarbetstiden per vecka på sätt följande tablå utvisar:
1) Raster hafva dock numera införts för flertalet skiftarbetare vid råsockerbruk (jfr sid. 209* och 215*).

Tre 8-timmars skift
på två lag.
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Den utan jämförelse största delen af ofvanstående arbetare,
nämligen 7,030 eller 85"5 X, hade anställning vid järn- och
stålverk.
Nettoarbetstiden per dygn för arbetare med ifrågavarande
skiftanordning utgjorde:

Jämför man dessa siffror med motsvarande, förut angifna tal
för arbetare med 12-timmars skift, finner man, att ehuru bruttoarbetstiden per dygn är i båda fallen densamma, den genomsnittliga nettoarbetstiden i allmänhet ställer sig längre, då arbetet är
ordnadt i tre 8-timmars skift på två lag, beroende helt naturligt
därpå, att i sistnämnda fall raster äro mindre behöfliga och äfven
förekomma i mindre utsträckning. Så t. ex. hade af arbetarne i
12-timmars skift 52-3 % raster om 1 V» à 2 tim. per dygn och
44-7 % inga regelbundna raster, under det att för arbetare i
8-timmars skift på två lag motsvarande procentsiffror utgjorde
resp. 22-3 % och 58-9 %.
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Vid arbete i tre skift få 8 tim.) på tre lag har nettoarbetstiden per vecka befunnits i medeltal utgöra:

Inom malmförädlingsindustrien hade sammanlagdt 1,122
arbetare ifrågavarande skiftanordning, och belöpte sig nettoarbetstiden per vecka för 696 af dem (62.0 %) till 56 tim., för 258 till
43—47 tim., för 118 till 48 tim. o. s. v. — Af 1,069 vid grufdrift
anställda arbetare, som arbetade i tre skift på tre lag, hade 779
(72-9 %) en nettoarbetstid per vecka af 48 tim. — Vid glasbruk
förekom 8-timmars skift på tre lag för 607 arb., af hvilka 520
hade i genomsnitt per vecka 37—41 tim. netto. — Inom gruppen
belysning och vattenledning m. m. var motsvarande arbetstid
56 tim. för 350 arb. med dylik skiftindelning, inom trämasseoch pappersindustrien 48 tim. för 173 arb. och 56 tim. för
124 arb., vid sågverk 37—41 tim. for 152 arb. (samtliga minderåriga) o. s. v.
En sammanställning af siffrorna rörande nettoarbetstiden per
dygn vid arbete i tre 8-timmars skift på tre lag gifver följande
resultat:

Tre 8-timmars skift
på tre lag.
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I regel var alltså netto- och bruttoarbetstiden per dygn lika,
d. v. s. inga regelbundna raster förekommo. Undantag härifrån
göra i främsta rummet skiftarbetarne vid glasbruk, af hvilka 381
hade 1 timmes rast och följaktligen en nettoarbetstid af 7 tim.
per dygn samt 157 arb. resp. 11U timmes rast och 6 V» timmars
arbetsdag, under det att blott för 69 arb. nettoarbetstiden uppgick
till 8 tim. Till samma kategori höra äfven 181 arb. vid grufdrift, 170 arb. vid sågverk, 104 arb. vid trämassefabriker o. s. v.,
hvilka alltså hafva regelbundna raster och som följd häraf kortare nettoarbetsdag än 8 tim.
Annan
skiftanordning.

Samtliga arbetare, uppgående till 7,318, hvilka icke falla
under någon af de tre i det föregående angifna hufvudformerna
af skiftarbete, hafva i tab. 10 B) sammanförts under rubriken
»annan skiftanordning», och hänvisas till bemälta tab. (sid. 186—
189) för närmare upplysning om nettoarbetstiden för dessa arbetare. Beträffande vissa yrkesgrupper, inom hvilka arbetare med
»annan skiftanordning» räknas i relativt stort antal, torde dock
här några särskilda uppgifter böra meddelas.
Ensamt vid grufdrift hafva redovisats 3,427 dylika arbetare, hvilka visserligen arbeta i två skift per dygn, men hafva
kortare skift än 12 tim., i. de flesta fall 8- och 9 timmars skift
(jfr sid. 160*). Då härtill kommer, att 2,248 af ifrågavarande
grufarbetare hade raster, ställde sig nettoarbetstiden jämförelsevis
kort, nämligen mindre än 48 tim. per vecka för 2,425 arb., 48
tim. för 840, 49—53 tim. för 132 och däröfver för blott 30
arb. Likaså har arbetstiden per dygn befunnits utgöra mindre
än 8 tim. för 1,325, jämnt 8 tim. för 1,947 och öfver 8 tim
för 155 arb.
Vid järn- och stålverk förekommo 1,664 arb. med »annan
skiftanordning» (än två skift à 12 tim. eller tre skift à 8 tim.).
För flertalet af dessa var arbetet ordnadt i fyra eller sex skift
per dygn med växlande nettoarbetstid, allt efter som det arbetades på två eller tre lag. Sålunda utgjorde den genomsnittliga
arbetstiden per dygn å ena sidan endast 8 tim. netto för 477
arb., men å den andra 12 tim. för 522 och 11 tim. för 461 arb.
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Största deltn, nämligen 1,087 arb., hade inga regelbundna
raster.
Af 370 arb. vid glasbruk voro 177 i saknad af raster.
Nettoarbetstiden utgjorde 8 à 8V2 tim. per dygn för 266 arb.,
10 tim. för 62 och. mindre än 8 tim. för 42 arb. — Vid boktryckerier hafva uppgifvits 355 arb. med »annan skiftanordning», af hvilka 329 icke hade några raster. Den genomsnittliga nettoarbetstiden per dygn var 8 tim. för 258 och 9 tim. för
89 arb.
Såsom redan i början af detta kap. anförts, hafva, på grund
af primärmaterialets ofullständighet, inga uppgifter kunnat tabellariskt sammanställas rörande tiden och sättet för skiftombytet.
Med ledning af de upplysningar, som härutinnan erhållits, skola
emellertid i det följande meddelas några mera typiska exempel
på skiftarbetets anordnande i bemälta hänseende.

Skiftväxlingen.

Hvad då först beträffar arbete i två skift à 12 tim., hafva
antecknats, bland andra, nedanstående fall.

12-timmars
skift.

Ex. 1. Den ena veckan 6 dagakift, börjande måndag kl. 6 f. m. och slutande
lördag kl. 6 e ra., den andra veckan 5 nattskift, börjande måndag kl. 6 e. m. och
slutande lördag kl. 6 f. m. Bruttoarbetstiden blir den ena veckan 72 tim. och den
andra 60 tim., eller i genomsnitt 66 tim. Om inga raster förekomma, är nettoarbetstiden lika med bruttoarbetstiden ; i annat fall ställer sig nettoarbetstiden kortare i mån af antalet raster och deras längd, så att densamma i genomsnitt per
vecka kan utgöra 63 tim., 60 tim., 55 tim. o. s. v. En sammanhängande söndagshvila af 48 tim. inträder hvarje vecka.
Ex. 2. Den ena veckan 6 dagskift, börjande måndag kl. 6 f. m. och slutande
lördag kl. 6 e. m., den andra veckan 6 nattskift med början söndag kl. 6 e. m. och
slut lördag kl. 6 f. m. Bruttoarbetstiden = 72 tim. per vecka; nettoarbetstiden =
72 tim., 66 tim., 63 tim., 60 tim. o. s. v., allt efter den utsträckning, i hvilken
raster förekomma. 1 ) Söndagshvilan blir bvarannan gång 24 tim. och hvarannan
48 tim.
Med samma skiftanordning i öfrigt som ofvan angifna kan nattskiftet i stället börja måndag e. m. och sluta söndag f. m.
Ex. 3. Den ena veckan 6 dagskift (6 f. m.—6 e. ni. från måndag till lördag),
den andra veckan 7 nattskift (6 e. m.—6 f. m. från söndag till söndag). Om inga
l
) Understundom lörekomma raster endast under dagskiftet, så att nettoarbetstiden kan den ena
veckan vara t. ex. 60 tim. och den andra 72 tim. eller i genomsnitt 60 tim.
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raster förekomma, blir nettoarbetstiden den ena veckan 72 tim. oeh den andra 84
tim. eller i medeltal 78 tim. Åtnjuta arbetarne regelbundna raster, kan nettoarbetstiden växla på flera sätt, t. ex. resp. 60 och 70 tim. (medeltal 65 tim.) vid 2
timmars raster per skift, resp. 63 och 73 tim. (medeltal 68 tim.) vid 1 \ 2 timmars
raster per skift o. s. v. Söndagshvilan blir alltid 24 tim.
Ex. 4. Arbetet fortgår utan afbrott alla dagar i veckan, äfven söndag, med
hvarannan vecka dag- och hvarannan vecka nattskift, alltså en genomsnittlig bruttoarbetstid af 84 tim. Ombytet från dag- till nattskift kan ske på flera sätt, af hvilka
följande torde böra särskildt omnämnas:
a) dagskiftet, som arbetar från t. ex. kl. 6 f. m. till kl. 6 e. m. från måndag
t. o. m. söndag, fortsätter ytterligare från söndag kl. 6 e. m. till måndag kl. 6 f. m.,
d. v. s. 24 tim. i sträck (s. k. långskift); arbetar sedan såsom nattskift fr. 6 e. m.
måndag med slut 6 f. m. söndag. Nettoarbetstiden blir alltså, om inga regelbundna
raster förekomma, den ena veckan 96 tim. och den andra 72 eller i medeltal 84 tim.
Vid 2 timmars raster per skift under dagen, men inga raster under natten blifva
motsvarande tal för nettoarbetstiden resp. 80, 72 och 76 tim., vid 2 timmars raster
per skift såväl dag som natt resp. 80, 60 och 70 tim. o. s. v. En sammanhängande
söndagshvila inträffar hvarannan vecka under 24 tim.;
b) dagskiftet arbetar fr. kl. 6 f. m. till 6 e. m. från måndag t. o. m. söndag;
fortsätter ytterligare fr. söndag kl. 6 e. m. till kl. 12 midnatt, alltså 18 tim. i sträck;
därefter vidtager föregående veckas nattskiftslag fr. 12 midnatt till kl. 6 e. m. måndag, likaledes 18 tim. i sträck, hvarmed ombytet från dag- till nattskift är verkställdt. Nettoarbetstiden blir, om inga raster förekomma, den ena veckan 90 tim.
och den andra 78 tim. eller i medeltal 84 tim. Sammanhängande söndagshvila
hvarannan vecka 18 tim.;
c) dagskiftet arbetar 6 f. m.—6 e. m. fr. söndag t. o. m. fredag samt på lördag fr. 6 f. m.—12 middagen; den andra hälften af lördagens dagskift, 12 midd.—
6 e. m., fullgöres af veckans nattskiftlag, hvarefter dagskifteslaget kl. 6 e. m. lördag
öfvertager nattskiften för kommande vecka. På detta sätt undvikas långskiften à
24 eller 18 tim. Arbetstiden blir, med inräknande af möjligen förekommande
raster, 78 tim. den ena veckan och 90 tim. den andra, alltså fortfarande i genomsnitt 84 tim. Egentlig sammanhängande söndagshvila hvarannan vecka 12 tim.

I fråga om samtliga ofvan anförda fall gäller naturligtvis,
att klockslaget för skiftombytet kan vara ett annat än kl. 6, men
torde i allmänhet tiden för resp. skifts början och slut vara förlagd till kl. 6 à 7 f. m. resp. 6 à 7 e. m. Likaså inträffar understundom, att lördagens dagskift förkortas en eller annan timme.
Tre 8-timmars skift
på två lag.

Vid arbete i tre skift à 8 tim. på två lag har hvartdera
laget hvartannat dygn två skift à sammanlagdt 16 tim. och hvartannat ett skift à 8 tim. eller i genomsnitt 12 tim. brutto per dygn.
Såsom förut påpekats (sid. 161*—162*), är icke alltid längden af
resp. skift precis 8 tim., utan kan växla på flera sätt, så att t. ex.
det första skiftet utgör 7 tim., det andra 8 och det tredje 9 tim.
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etc., dock att det genomsnittliga antalet timmar per skift alltid blir
8 tim. Såsom exempel på den närmare anordningen af arbetet
vid ifrågavarande skiftgång må följande fall anföras (livarvid
någon hänsyn ej tagits till förekommande raster).
Ex. 1. Arbetet fortgår från måndags morgon till lördags kväll med skiftombyte t. ex. kl. 6 i. m., kl. 2 e. m. och kl. 10 e. m. Nettoarbetstiden blir, under
förutsättning att inga raster förekomma, 72 tim. den ena veckan och 64 tim. den
andra eller i genomsnitt 68 tim. per vecka. Sammanhängande söndagshvila inträder hvarannan vecka med 40 tim. och hvarannan med 32 tim.
Med samma skiftanordning i öfrigt som ofvanstående händer ej så sällan, att
arbetet slutar tidigare å lördagar, vanligen kl. 6 e. m., i hvilket fall arbetstiden
kommer att utgöra den ena veckan 72 tim. och den andra 60, medeltal 66 tim. —
Äfven har iakttagits, att det första skiftet å måndagen bortfaller och arbetet i stället börjar kl. 2 e. m., då arbetstiden följaktligen hvarje vecka blir 64 tim. med en
sammanhängande söndagshvila af 48 tim. — A andra sidan är understundom ett
skift tillagdt, antingen så att arbetet börjar redan kl. 10 e. m. på söndag, eller så
att arbetet slutar först kl. 6 f. m. å söndag, hvarigenom arbetstiden per vecka i
båda fallen blir 72 tim. Söndagshvilan blir hvarannan vecka 40 tim. och hvarannan 24 tim. — Slutligen inträffar, att två skift äro tillagda, då arbetet börjar
söndag kl. 10 e. m. och slutar söndag kl. 6 f. m. med en arbetstid af 80 tim. den
ena veckan och 72 tim. den andra eller i genomsnitt 76 tim. Söndagshvilan blir
hvarje vecka 24 tim.
Ex. 2. Arbetet fortgår oafbrutet hela veckan, äfven söndag, med skiftombyte
t. ex. kl. 4 f. m., 12 middag och 8 e. m. Den genomsnittliga bruttoarbetstiden per
vecka är 84 tim. Skiftväxlingen från den ena veckan till den andra förmedlas i
allmänhet på följande sätt:
a) genom att hvartdera arbetslaget hvarannan vecka arbetar 16 tim. i oafbruten följd. Bruttoarbetstiden blir den ena veckan 88 tim. och den andra 80,
medeltal 84 tim.; sammanhängande söndagshvila hvarannan vecka 16 tim. och hvarannan 8 tim.; eller
b) genom uppdelning af ett 8-timmars skift, så att hvartdera laget en gång
hvarje vecka får arbeta 12 tim. i sträck. Bruttoarbetstiden blir då hvarje vecka
84 tim. och längsta sammanhängande söndagshvilan 12 tim.

Vid arbete i tre sh'ft à 8 tim. på tre lag har helt naturligt hvarje arbetare en genomsnittlig bruttoarbetstid per dag af 8
tim. Några typiska exempel på den närmare anordningen af
arbetet "vid ifrågavarande skiftgång (med bortseende dock från
möjligen förekommande raster eller arbetets tidigare af slutande å
lördagar o. s. v.) följa här nedan.
Ex. 1. Arbetet fortgår från måndags morgon till lördags kväll med skiftombyte t. ex. kl. 6 f. m., 2 e. m. och 10 e. m. Bruttoarbetstiden blir den första
veckan 48 tim., den andra 48 tim. och den tredje 40 tim., medeltal c:a 45 tim.

Tre 8-timmars skift
på tre lag.

174*

ARBETE PÅ SKIFT.

Oafbruten söndagshvila förekommer hvarje vecka med 48 tim. Det skiftlag, som
börjar arbetet sist på måndagen (kl. 10 e. m.), inträder nästföljande vecka först (kl.
6 f. in.), hvarigenom alla skiften blifva framflyttade ett steg.
Ex. 2. Arbetet fortgår från söndags kväll (kl. 10 e. m.) till lördags kväll
(kl. 10 e. m.) med skiftombyte kl. 6 f. m., 2 e. ni. och 10 e. m. Bruttoarbetstiden = 48
tim. hvarje vecka. Söndagshvila = 48 tim. den första, 48 tim. den andra och 24
tim. den tredje veckan. Skiften regleras från vecka till vecka, på sätt i ex. 1 är
visadt.
Med enahanda skiftanordning i öfrigt kan, med tillägg af ett skift, arbetet
antingen börja redan söndag kl. 2 e. m. eller sluta först söndags morgon (6 f. m.) ;
och blir i båda fallen bruttoarbetstiden per vecka resp. 56, 48 och 48 tim. (medeltal 51 tim.) med resp. 24, 48 och 24 timmars söndagshvila.
Ex. 3. Arbetet börjar kl. 4 e. m. söndag och slutar kl. 8 f. ni. söndag med
skiftombyte kl. 6 f. m., 2 e. m. och 10 e. m. Härvid kan arbetet anordnas på
två sätt:
a) det första laget arbetar fr. 4 e. m. söndag till 6 f. m. måndag, d. v. s. 14
timmar i sträck, hvarefter arbetet fortgår i omväxlande 8-timmars skift till lördag
kl. 10 e. m., då det första laget har veckans sista skift till kl. 8 f. m. söndag eller
10 tim. i sträck. Bruttoarbetstiden blir alltså resp. 64, 48 och 48 tim. (medeltal 53
tim.) med resp. 22, 48 och 18 timmars söndagshvila;
b) det första laget arbetar fr. 4 e. m. söndag till 10 e. m. söndag eller 6 tim.,
hvarefter arbetet fortgår i omväxlande 8-timmars skift till lördag kl. 10 e. m., då
det andra laget får veckans sista skift till kl. 8 f. m. söndag eller 10 tim. Bruttoarbetstiden blir då resp. 54, 58 och 48 tim. (medeltal 53 tim.) med oafbruten söndagshvila i resp. 24, 22 och 26 tim.
Ex. 4. Arbetet fortgår utan afbrott alla veckans dagar, äfven söndag, med
skiftombyte kl. 6 f. m., 2 e. m. och 10 e. m. Skiftväxlingen från vecka till vecka
förmedlas därigenom, att hvarje arbetslag har hvar tredje vecka ett långskift om
16 tim. Bruttoarbetstiden blir alltså under tre på hvarandra följande veckor resp.
64, 48 och 56 eller i genomsnitt 56 tim. med en sammanhängande söndagshvila af
resp. 16, 24 och 24 tim.

Öfriga
skiftformer.

Hvad angår öfriga skiftformer, som spela någon egentlig
rol inom den svenska industrien, må här meddelas några uppgifter rörande skiftombytet äfven vid arbete i två skift à 8 tim.,
i två skift à 9 tim. och i fyra skift à 6 tim. på två lag.
Arbete i t v å 8 - t i m m a r s s k i f t förekommer hufvudsakligen vid grufvor och
förutsätter, att driften är i gång endast 16 tim. af dygnet. För nära hälften af
dithörande arbetare (1,158) har det ena skiftet uppgifvits vara förlagdt till M. 4
f. m.—12 midd., och af dessa hade 527 det andra skiftet fr. kl. 1 e. m.—9 e. m.,
497 fr. kl. 2 e. m.—10 e. m. och 134 fr. kl. 12 midd.—8 e. m. Vidare hafva 380
arbetare befunnits hafva resp. skift mellan kl. 6 f. ni.—2 e. m. och 2 e. m.—10 e. m.,
206 arb. mellan kl. 5 f. m.—1 e. m. och 1 e. m.—9 e. m., 138 arb. mellan kl. 5
f. m.—1 e. m. och 2 e. m.—10 e. m. o- s. v.
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Vid arbete i t v å s k i f t à 9 tim., som likaledes nästan uteslutande förekommer vid grufdrift, har iakttagits, att för 1,040 arb. (91 %) resp. skift inföllo mellan
kl. 3 f. m.—12 midd. och 12 midd.—9 e. m.
Såsom redan i det föregående påpekats, utgöres större delen af de arbetare,
som hafva f y r a s k i f t à 6 t i m . p å t v å l a g , af smältsmeder vid järn- och stålverk, hvilka arbeta i skift om 6 »smältor», motsvarande 6 à 7 tim. per skift. Några
bestämda klockslag för skiftombytet kunna därför i de flesta fall ej stipuleras.
Från några arbetsställen har framhållits, att den genomsnittliga bruttoarbetstiden
för ifrågavarande smältsmeder egentligen borde upptagas till endast hälften af hvad
som angifvits (t. ex. 321j„ tim. per vecka istället för 65 tim.), enär arbetet tillgår
så, att en man gör en smälta (c:a 1 tim.), och näste man gör den andra, hvarunder
den förste hvilar o. s. v., det vill säga smältarne arbeta under skiftet hvarannan timme.
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9. Ordinarie nattarbete.
I det för primäruppgifternas inhämtande använda formuläret
förefanns ingen särskild fråga rörande nattarbete, utan hafva de
i tab. 11 förekommande uppgifterna härutinnan sammanställts
med ledning af de meddelade svaren angående dels arbete på skift,
dels tiden för det ordinarie arbetets början och slut. Ifrågavarande uppgifter kunna möjligen på grund häraf icke göra anspråk
på att vara fullt uttömmande, men torde likväl i stort sedt gifva
en god bild af nattarbetets utbredning inom industrien och handtverket. Dock må observeras, att här endast afses ordinarie nattarbete, alltså icke mera tillfälligt nattarbete på öfvertid. Därjämte
torde uppmärksammas, att med nattarbete förstås i efterföljande
framställning, jämlikt lagen den 20 november 1909 angående
förbud mot kvinnors användande till arbete nattetid i vissa industriella företag, arbete under de timmar, som infalla mellan
kl. 10 e. m. och 5 f. m. eller under den i bemälta lag
föreskrifna oafbrutna ledighet af 11 tim. hvarje natt.
Antal
ordinarie
nattarbetare. .

Enligt hvad tab. 11 och texttabell CC (som utgör ett sammandrag af förstnämnda tabell) gifva vid handen, förekom ordinarie nattarbete vid 2,875 arbetsställen och för 48,618 arb., utgörande 14/1 X af samtliga vid undersökningen redovisade arbetare. Inom den egentliga industrien (arbetsställen med 10 tim.
arb. och däröfver) var detta fallet beträffande 1,105 arbetsställen
och 44,157 arb. (146 %), inom den mera handtverksmässiga
driften (arbetsställen med 1—10 arb.) beträffande 1,770 arbetsställen och 4,461 arb. (10-2 X).
Af de olika yrkesgrupperna har malmförädlingsindustrien
att uppvisa det såväl absolut som relativt största antalet ordinarie
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nattarbetare, nämligen 10,603 eller mer än hälften (54"4 X) af de
till anförda grupp hörande arbetare. Därnäst komma, relativt
sedt, tramasse- och pappersindustrien med 4 7'2 X, grufdrift (30'8 X),
belysning och vattenledning m. m. (30-4 X), närings- och njjatningsämnesindustri (26'2 X), skogsbruk (156 X), trävaruindustri
o

(11.4 X) o. s. v. A andra sidan har ordinarie nattarbete antecknats för endast 0.1 X af arbetarne inom textilindustrien (42 st.),
0-5 X inom »annan brytnings- och upptagningsindustri», 0-9 X
inom läder-, här- och gummivaruindustri, 1.1 X inom maskin- och
skeppsbyggnadsindustri, 2-o X inom byggnadsindustri o. s. v.
Går man till de särskilda yrkesgrenarna, befinnes det, att
råsockerbruken räknade det relativt största antalet ordinarie nattarbetare, uppgående till 78-4 X, vidare trämassefabriker (63'3 X),
järn- och stålverk (55o X), »andra malmgrufvor» (50'0 X), hvarjämte inom följande industrigrenar regelbundet nattarbete uppgifvits förekomma för mellan 50 och 25 X af arbetarne, nämligen
pappersbruk och pappfabriker (46"8 X), »annan malm förädlingsindustri», kalciumkarbid- och kloratfabriker, bagerier, konditorier
och käxfabriker, flottning, elektricitetsverk, gasverk, järngrufvor,
träkolsverk, superfosfat- och andra gödningsämnesfabriker, brännvinsbrännerier och jästfabrikes, mjöl- och grynkvarnar samt »annan
närings- och njutningsämnesindustri » (25-5 X). Däremot voro
mindre än 1 X af arbetarne sysselsatta i ordinarie nattarbete
inom nedanstående yrkesgrenar: mineralvatten- och läskedrycksfabriker, brädgårdsrörelse, fabriker för tillverkning af elektriska
apparater m. m. (samtliga med 0-8 X), sand-, grus-, 1er-, märgel och torfupptaguing (0'7 %), tobaksfabriker (0'6 X), målning och
glasmästerirörelse (06 X), porslins-, kakel och fajansfabriker (0-5 X),
vagnfabriker (0"3 X), ylle- och sidenfabriker (0-2 X) samt slutligen (med endast 0-i X) bomullsspinnerier och -väfverier, guldoch silfyervarufabriker, instrument- och urfabriker äfvensom tändsticksfabriker.
Af tab. 13 framgår, att sammanlagdt 1,360 kvinnor, motsvarande 25 X af hela antalet vid undersökningen anträffade kvinnliga arbetare, haft ordinarie nattarbete. De yrkesgrenar, inom
12
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Tab. CC. Ordinarie

hvilka kvinnligt nattarbete förekom i mera nämnvärd utsträckning, voro mejerier, bagerier, räsockerbruk och sockerraffinaderier,
trämassefabriker, sömnadsfabriker och skrädderier, sågverk och
hyflerier, pappersbruk och pappfabriker o. s. v.
I fråga om minderåriga arbetare märkes, att 3,262 eller
7'2 % hade ordinarie nattarbete; och träffas af dessa 883 vid järn-
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nattarbete.

och stålverk, 784 vid sågverk och hyflerier, 323 vid trämassefabriker,
223 vid järngrufvor, 216 vid glasbruk, 189 vid flottning o. s. v.
Af samtliga 48,618 ordinarie nattarbetare hade ej mindre än
41,614 eller 85'6 % arbete, på skift. Vidkommande skiftens anordning, hvaraf vissa slutsatser kunna dragas rörande nattarbetets

Ordinarie
nattarbete
i skift.
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omfattning, har särskild redogörelse, grundad pä de i tab. 10 meddelade uppgifterna, redan lämnats i näst föregående kap., till hvilket torde fä hänvisas. Då emellertid nattarbetet, allt efter ifrågavarande skiftanordning, växlar från vecka till vecka och ofta
äfven från dygn till dygn, har, för vinnande af något gemensamt
mått å intensiteten af nattarbetet i skift, en beräkning, hvilken
dock måst blifva tämligen summarisk, utförts beträffande den
genomsnittliga nattarbetstiden per dygn under en arbetsvecka.
Resultaten häraf återfinnas i tab. 11 och (i sammandrag för yrkesgrupperna) i tab. CC.
Af nyssnämnda tabeller framgår, att den ordinarie nattarbetstiden i genomsnitt per dygn för skiftarbetare ställt sig
på följande sätt:

Hvad da först beträffar den stora gruppen af skiftarbetare,
uppgående till 32,823, för hvilka den ordinarie nattarbetstiden är
i genomsnitt 3 tim. och däröfver per dygn under en arbetsvecka,
utgöras dessa till största delen eller 23,079 af arbetare i 12-timmars skift. Utgående frän den ofvan lämnade definitionen pd
nattarbete, finner man, att nattarbetstiden för sistnämnda arbetare
varierade mellan lägst 3 V» och högst 4 V» tim. i medeltal per
dygn, allt efter skiftens förläggning till olika delar af dygnet. Då
emellertid, såsom i näst föregående kap. påpekats, uppgifter i regel icke meddelats om tiden för resp. skifts början och slut, kan
någon närmare specifikation af skiftarbetarne ifråga om antalet
nattarbetstimmar ej utföras. Vidkommande särskildt arbetarne i
12-timmars skift torde dock med visshet få antagas, att de i flertalet fall hade sina skift förlagda mellan kl. 6 à 7 f. m.—6 à 7
e. m. resp. 6 à 7 e. m.—6 à 7 f. m., och skulle då den beräknade nattarbetstiden per dygn blifva 4 à 4 'A tim.
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Till nyssberörda grupp af skiftarbetare med en genomsnittlig
nattarbetstid per dygn af 3 tim. och däröfver böra äfven arbetare i tre 8-timmars skift på två lag, af hvilka flertalet torde
hafva haft 4 Va à 5 timmars nattarbete i medeltal per dygn, samt
arbetare i fyra 6-timmars skift på tvä lag och i sex. 4-timmars
jskift pä tvä lag, för hvilka båda sistnämnda kategorier nattarbetstiden beräknats variera mellan 5 och 5 Vs tim. per dygn.
Af de 5,015 skiftarbetare, som hade 2—3 timmars nattarbete i genomsnitt per dygn, voro 4,243 indelade i tre 8-timmars
skift på tre lag; och belöpte sig nattarbetstiden för dem, närmare bestämdt, till 2 1/s tim., hvilket gäller jämväl öfriga skiftarbetare, som arbeta dygnet om i tre lag.
Slutligen må, beträffande skiftarbetare med en nattarbetstid
af mindre än 1 tim. eller 1—2 tim. per dygn, påpekas, att dessa
utgjordes till allra största delen af grufarbetare, hvilka hade två
skift per dygn à 8 eller 9 tim.
I »annat ordinarie nattarbete» (ej skiftarbete) befunnos
sammanlagdt 7,004 arbetare vara sysselsatta, däraf 1,725 vid
flottning, 1,014 vid bagerier, 569 vid sömnadsfabriker och skrädderier, 551 vid skofabriker och skonåtlerier, 417 vid mejerier,
309 vid mjöl- och grynkvarnar, 315 vid sågverk och hyflerier
o. s. v. Nattarbetstiden per dygn utgjorde:

Till ofvanstående tablå må endast fogas den upplysningen,
att af arbetarne med den längsta nattarbetstiden (3 tim. och däröfver) hade 384, däraf 25 minderåriga, anställning vid bagerier,
37 inom beklädnadsindustrien, 36 vid mejerier, 32 vid brännvinsbrännerier o. s. v.

Annat
ordinarie
nattarbete.
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Af arbetare med »annat ordinarie nattarbete» tillhörde 3,815
arbetsställen med 1—10 arb. (handtverket), utgörande 87 %
af samtliga vid dessa arbetsställen redovisade arbetare. Motsvarande tal för större arbetsställen (industrien) voro 3,189 arb.
och l-i X.
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10. Ordinarie sön- och helgdagsarbete.
På det i frågeformuläret framställda spörsmålet rörande sönoch helgdagsarbete hafva i allmänhet ej inkommit så fullständiga
och korrekta svar som önskvärdt hade varit. Särskildt gäller
detta skiftarbetarne, beträffande hvilka i flera fall antalet arbetstimmar å sön- och helgdagar måst beräknas med ledning af de
meddelade uppgifterna om arbetstiden per vecka och om skiftens
anordning. Afven ifråga om ett mindretal öfriga arbetare har pä
liknande sätt en beräkning af söndagsarbetet ägt rum. De sålunda på ena eller andra vägen erhållna uppgifterna hafva sammanställts i tab. 12, med särskildt angifvande af söndagsarbetet
vid A) arbetsställen med 1—10 arb. och B) arbetsställen med 10
arb. och däröfver.
Liksom ifråga om nattarbetet afse jämväl de här föreliggande
uppgifterna rörande sön- och helgdagsarbete å ena sidan endast
ordinarie arbetstid, alltså icke tillfälligt söndagsarbete på öfvertid, och å den andra sidan bruttoarbetstid, d. v. s. arbetstiden
med inräknande af möjligen befintliga raster. Därjämte må, för
en riktig värdering af siffrorna, noga ihågkommäs, att med sönoch helgdagsarbete förstås här arbete under den oafbrutna
hvila af 24 tim., som eljes i regel förekommer vid sönoch helgdagar.
Enligt hvad som framgår af tab. DD, som i sammandragen
form meddelar resultaten af tab. 12, förekom ordinarie sön- och
helgdagsarbete vid 1,877 arbetsställen och för 17,521 arbetare,

Antalet
ordinarie
söndagsarbetare.
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Tab. DD.

Ordinarie sön-
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och helgdagsarbete.
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utgörande 5"l X af samtliga redovisade arbetare. Speciellt vid
mindre arbetsställen ( h a n d t v e r k e t ) var detta fallet med 3,081
arb. (7'1 X ) och vid större arbetsställen ( i n d u s t r i e n ) med 14,440
arb. (4-8 X ) .
Af de olika yrkesgrupperna hade närings- och njutningsämnesindustrien att uppvisa det absolut taget största antalet söndagsarbetare, nämligen 7,559, och följde närmast därefter malmförädlingsindustrien med 3,737, tramasse- och pappersindustrien
1,450, jord- och stenindustrien 1,381, belysning och vattenledning 973 o. s. v. Relativt sedt kommer däremot den sistnämnda
yrkesgruppen (belysning och vattenledning) främst på skalan,
i det att 3 6'5 X af dithörande arbetare hade ordinarie söndagsarbete, och intagas de närmaste platserna af närings- och njutningsämnesindustrien med 21'2 X, malmförädlingsindustrien
19'2 X, tramasse- och pappersindustrien 8'2 X o. s. v. I ytterst
obetydlig utsträckning förekom â andra sidan ordinarie söndagsarbete inom textilindustrien, »annan brytnings- och upptagningsindustri», maskin- och skeppsbyggnadsindustri, trävaruindustri samt läder-, hår- och gummivaruindustri, för hvilka
samtliga yrkesgrupper antalet söndagsarbetare ej ens nådde upp
till 1 X .
Vidkommande de speciella y r k e s g r e n a r n a må påpekas,
att den högsta procentsiffran ifråga om ordinarie söndagsarbetare
träffas för barberare och perukmakare, nämligen jämnt 99 X ,
samt vidare för mejerier (86'0 X), råsockerbruk (58.5 X ) ,
gasverk (41'9 X), elektricitetsverk (41.0 X), j ä r n - och stålverk (18-8 %), trämassefabriker (15'l X), bagerier (11'6 X)
o. s. v.
I tab. 13 redovisas särskildt för kvinnliga arbetare, som
hafva ordinarie sön- och helgdagsarbete; och finner man, att så
var förhållandet ifråga om 1,621 kvinnor, motsvarande 3'0 % af
hela antalet vid undersökningen påträffade kvinnliga arbetare.
Det är egentligen vid mejerier, som kvinnligt söndagsarbete
befunnits komma till användning i någon större grad, nämligen för 1,308 arbeterskor.
I ofritt hafva antecknats 100
kvinnliga arb. med ordinarie söndagsarbete vid råsockerbruk,
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56 vid bagerier, 53 vid pappersbruk, 24 vid trämassefabriker
o. s. v.
Af minderåriga
arbetare hafva endast 674 eller T5 % uppgifvits såsom ordinarie söndagsarbetare. Dessa voro hufvudsakligen att söka inom malmförädlingsindustrien samt inom tramasse- och pappersindustrien.
Ej mindre än 12,379 eller 70'7 X af samtliga arbetare
med ordinarie sön- och helgdagsarbete hade arbete få
skift;
och gällde detta helt naturligt i främsta rummet söndagsarbetarna inom de yrkesgrenar, där skiftarbetet spelar en mera dominerande rol, såsom järn- och stålverk, råsockerbruk, trämasseoch pappersfabriker, gas- och elektricitetsverk o. s. v. Af ickeskiftarbetare med söndagsarbete träffas flertalet vid mejerier.

Enligt hvad tab. DD utvisar, fördelade sig de ordinarie
söndagsarbetarne allt efter antal söndagar per år på följande
sätt:

Öfver hälften af ifrågavarande arbetare hade alltså ordinarie sön- och helgdagsarbete hela året om; och var detta fallet
med 76'9 % af söndagsarbetarne inom malmförädlingsindustrien
och 74'0 X inom tramasse- och pappersindustrien. A andra
sidan hade 4,738 arb. (27.1 X ) ordinarie arbete endast 1—20
söndagar på året, hvilket i främsta rummet afser 3,624 arb.
vid råsockerbruk och 402 arb. vid skogsafverkning och flottning,
alltså säsongarbetare.

Antal
arbetssöndagar
per år.
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Antal
arbetstimmar
per söndag.
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Nedanstående tablå utvisar för arbetare med ordinarie söndagsarbete antalet arbetstimmar per söndag.

Erinras må till en början, att här afses b r u t t o a r b e t s t i d e n .
Densamma betinnes dä utgöra 12 tim. (och däröfver) per söndag
för 2,669 arb. vid råsockerbruk eller 70'4 % af dithörande söndagsarbetare, för 2,560 arb. vid järn- och stålverk (72"9 %), för
694 arb. vid tegelbruk (nästan uteslutande s. k. brännare) o. s. v.
Det är hufvudsakligen arbetare i 12-timmars skift och i tre
8-timmars skift eller fyra 6-tiinmars skift på två lag, hvilka
arbeta utan afbrott veckan igenom, som hafva ifrågavarande
arbetstid om söndagarna. — Af de 3,507 söndagsarbetare, som
arbeta 6—8 tim. per söndag, utgöres jämväl större delen af
skiftarbetare (särskildt vid råsockerbruk och trämassefabriker),
för hvilka arbetet icke fortgår mer än halfva söndagsdygnet och
följaktligen antalet arbetstimmar icke blir mer än 6. Hit höra
dessutom, bland andra, 718 arb. vid mejerier. — Till den grupp
af söndagsarbetare, som hafva 8—10 arbetstimmar per söndag,
äro i främsta rummet att hänföra, förutom 671 arb. vid mejerier, ett stort antal skiftarbetare, som arbeta dygnet om på tre
lag alla dagar i veckan och alltså hafva i genomsnitt 8 tim.
h var tredje söndag. Dessa sistnämnda arbetare äro företrädesvis
sysselsatta vid j ä r n - och stålverk samt vid gas- och elektricitetsverk. — Hvad slutligen beträffar söndagsarbetare med mindre
än 6 tim. per söndag, hade 507 anställning hos barberare och
perukmakare, 359 vid mejerier, 333 vid bryggerier, 285 vid
bagerier o. s. v.
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Det mest intensiva söndagsarbetet träffas gifvetvis för de
arbetare, som hafva 12 tim. och däröfver itnder alla eller så
godt som alla söndagar under året; och har så uppgitvits vara
fallet ifråga om 2,911 arb., däraf 1,972 tillhörde malmförädlingsindustrien.
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11.

Öfvertidsarbete.

Såsom redan i inledningen (sid. 6*) framhållits, skulle den
här föreliggande specialundersökningen, enligt särskilda kommitterades förslag, inskränka sig till att närmast afse den o r d i n a r i e
arbetstiden. Emellertid infördes, jämlikt Kommerskollegii beslut,
i det för primäruppgifternas inhämtande använda formuläret
äfven en fråga rörande öfvertidsarbete, hvarvid för erhållande af
det fullständigare material, som en undersökning af dithörande
spörsmål kräfver, det ansågs nödvändigt att begära upplysning
om förekomsten af öfvertidsarbete under åtminstone tre år. I
många fall har dock frågan om öfvertidsarbete blifvit antingen
ofullständigt eller icke alls besvarad; och har i regel såsom skäl
härför anförts, att man icke velat ikläda sig de med dessa uppgifters afgifvande förenade besvär och kostnader. I den mån
användbara uppgifter erhållits, hafva emellertid desamma blifvit
föremål för bearbetning, hvarefter resultaten sammanställts i
tab. 14; och torde de i anförda tabell meddelade siffrorna, trots
primärmaterialets ofullständighet, gifva en tämligen god föreställning om öfvertidsarbetets utbredning inom olika yrkesgrenar.

Antal arbetsAf
ställen och
arbetare med går, att
öfvertidssvarande
arbete.

tab. EE, som utgör ett sammandrag af tab. 14, framöfvertidsarbete förekommit vid 2,387 arbetsställen, mot12"0 % af samtliga undersökta arbetsställen. Att så
varit fallet i betydligt högre grad inom den egentliga industrien
än inom handtverket, finner man däraf, att öfvertidsarbete u p p gifvits äga rum vid 28"7 % af större arbetsställen (10 arb. och
däröfve»), men endast vid 6.8 % af de mindre (1 —10 arb.).
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Ifråga om de olika yrkesgrupperna märkes, att största procenten
af arbetsställen med öfvertidsarbete anträffats inom grafisk industri, nämligen 51'5 X , och att därnäst följa i ordning tramasse- och pappersindustri (37'0 X), belysning och vattenledning
m. m. (33.6 X), grufdrift (25'0 X), kemisk-teknisk industri
(22"9 X), maskin- och skeppsbyggnadsindustri (22'3 X ) o. s. v.
Mindre än 10 X af arbetsställena hade å andra sidan öfvertidsarbete inom grupperna »annan brytnings- och upptagningsindustri», beklädnadsindustri, läder, hår- och gummivaruindustri,
trävaruindustri, metallindustri och bvegnadsindustri.
"

J CD

Af större betydelse är emellertid att äga kännedom om
antalet arbetare, som i genomsnitt under den efterfrågade treårsperioden haft öfvertidsarbete. Af de 2,387 arbetsställen, vid
hvilka, såsom ofvan nämnts, öfvertidsarbete förekommit, h afva
dock endast 1,642 lämnat uppgifter rörande antalet arbetare,
som deltagit däri. Detta antal belöper sig till 35,557 arb. eller
10'3 % af hela det redovisade arbetareantalet. I betraktande af
att vid flertalet arbetsställen, från hvilka upplysning ej meddelats om antalet arbetare på öfvertid, dylikt arbete synes hafva
utförts i relativt obetydlig utsträckning, torde måhända nyssnämnda siffror ej få anses så synnerligen mycket för låga. I
hvarje fall äro de af värde såsom angifvande en nedre gräns
för frekvensen af öfvertidsarbete inom industrien och handtverket.
Går man till de olika y r k e s g r u p p e r n a , befinnes det, att
grafisk industri äfven ifråga om antalet arbetare med öfvertidsarbete intager det, relativt sedt, främsta rummet med 34"4 X,
men a-tt sedan ordningen mellan yrkesgrupperna blir väsentligt
annorlunda, än när det gällde antalet arbetsställen. Sålunda
kommer nu närmast efter grafisk industri gruppen belysning
och vattenledning m. m. med 30'8 %" samt vidare maskin- och
skeppsbyggnadsindustri (26'2 X), närings- och njutningsämnesindustri (24"3 X), tramasse- och pappersindustri (12"4 X), byggnadsindustri (10'5 X), kemisk-teknisk industri (10'0 X) o. s. v.
Den lägsta procentsiffran utvisar, däremot »annan brytnings- och
upptagningsindustri», nämligen Oti X, och därnäst jord- och
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Tab. EE.

Öfver-

stenindustri (2'4 X), läder-, har- och gummivaruindustri (2"6 X),
malmförädlingsindustri (2'8 X), metallindustri (4'0 X), grufdrift
(4-9 X), trävaruindustri (4-9 X ) o. s. v.
Låter man undersökningen utsträcka sig till de speciella
y r k e s g r e n a r n e , bennnes det, att vid råsockerbruken (hufvudsakligen under den s. k. kampanjen) öfvertidsarbete utfördes i
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tidsarbete.

den största utsträckningen, hvad arbetareantalèt beträffar, nämligen af ej mindre än 5 3'4 % af dithörande arbetare, och att
närmast efter kommo margarin- och flottfabriker med 43"8 %
samt karamell-, konfekt- och chokladfabriker (42'8 X). Mellan
30 och 40 % af arbetarne hade öfvertidsarbete inom följande
yrkesgrenar: mineralvatten- och läskedrycksfabriker (39"7X),
13
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brädgårdsi i örelse, skeppsvarf och båtbyggerier, bro-, hamn-,
kanal- och dammbyggnadsarbeten, gasverk, bokbinderier, boktryckerier, lito- och kemigrafiska samt klichéanstalter, krutbruk, ammunitions- och sprängämnesfabriker samt sist maltdrycksbryggerier och mälterier (30"2,%'). Därjämte må påpekas,
att mekaniska verkstäder med gjuterier hade att uppvisa det,
absolut taget, största antalet öfvertidsarbetare, nämligen 6,502
eller 27"6 % af de inom denna yrkesgren redovisade arbetare.
Af minderåriga arbetare hafva 1,371 eller 3 - oX uppgifvits
hafva öfvertidsarbete. Det är särskildt inom grafisk industri,
som öfvertidsarbete befunnits förekomma i någon större utsträckning för minderåriga, nämligen för 319 eller 22'3 %. I öfrigt
hafva inom trävaruindustrien påträffats 186 minderåriga öfvertidsarbetare, inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrien 164,
inom tramasse- och pappersindustrien 152 o. s. v.
I det för primäruppgifternas insamlande använda formuläret
förekom' icke någon fråga rörande öfvertidsarbetet för särskildt
kvinnliga arbetare, men på hemställan af den i januari 1905 af
K. Maj:t tillsatta s. k. yrkesfarekommittén har i sammanhang
med förevarande undersökning af Kommerskollegii afdelning för
arbetsstatistik verkställts en utredning angående, bland annat,
n a t t a r b e t e på ö f v e r t i d för k v i n n o r , och torde det vara på
sin plats att här meddela de viktigaste resultaten af bemälta
utredning, som i sin helhet återfinnes, i form af fem tabellbilagor, i det af yrkesfarekommittén den 4 november 1907 afo-ifna »Förslag till lag angående förbud mot kvinnors användande till arbete nattetid i vissa industriella företag» (se anförda publikation, sid. 35—51).
Omfattningen af nattarbete på öfvertid för kvinnliga arbetare framgår af tablån
å följande sida.
lîortser man från dem, för hvilka antalet nattarbetsveekor per år uppgifvits
såsom obestämdt, rinner man, att endast ett jämförelsevis obetydligt antal kvinnor
eller summa 67 (3 %) hafva nattarbete pä öfvertid under så lång tid af året som (5
månader och däröfver. För det stora flertalet, 904 kvinnor (44 %), inskränker sig
motsvarande tid till 3 à 5 månader, för 535 kvinnor (20 %) till 1 à 2 månader och
slutligen för 71 (3 %) till mindre an 1 månad. Vid bokbinderier pågår nattarbetet
på öfvertid fiir kvinnliga arbetare i regel 2 till 4 månader om året, vid boktryckerier
2 à 3 månader iför 52 kvinnor dock <> månader, bryggerier omkring 5 månader, mineralvatten- och läskedrycksfabrikcr omkring 3 månader, karamellfabriker och dyl. 2 ii 4
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månader, tvättinrättningar 1 à 2 måriader, sömnadsfabriker och skrädderier 3 ii 4
månader o. s. v.
Antalet nattarbetstimmar på öfvertid i genomsnitt per dygn, under den tid
nattarbetet pågår, har för mer än hälften af vederbörande kvinnliga arbetare (55 %)
beräknats till 1 à 1 '/. timmar. För 465 kvinnor (23 %) utgjorde motsvarande tal
endast '/., timme, för 463 (22 %) däremot 2 timmar och däröfver, af hvilka 111 nådde
ända till 4 timmar och däröfver, hvilket för dem betyder en natthvila af endast 7
timmar och mindre.
Af 258 kvinnliga arbetare vid bokbinderier hade 210 nattarbete på öfvertid
under i genomsnitt 1—2 tim. per dygn, de öfriga 1/, timme. H vad boktryckerierna
beträffar, var motsvarande tal för ungefär hälften af deras nattarbeterskor 1—2 timmar
och för den andra hälften 2 timmar. Vid bryggerierna hade nattarbeterskorna i regel
omkring 1 timmes nattarbete på öfvertid per dygn, vid karamellfabrikerna 1—2 timmar, vid bagerierna 2 timmar, vid sömnadsfabriker och skrädderier 1—2 timmar, vid
pappersbruken 4 timmar och däröfver o. s. v. Förutom för 64 kvinnor vid pappersbruk uppgick antalet nattarbetstimmar på öfvertid per dygn till 4 och däröfver för
31 kvinnliga arbetare vid konservfabriker och risksalterier samt för 16 vid tvättinrättningar.

Vidkommande den årstid, under hvilken öfvertidsarbetet- Tid på året
för öfvertidsf ö r e t r ä d e s v i s infallit, lämnas för arbetareantalet i dess helhet arbetet.
följande procentiska fördelning:
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Omkring en tredjedel af de arbetare, för h vilka särskilda
uppgifter meddelats i berörda hänseende, hade alltså öfvertidsarbete » h e l a å r e t » , det vill här säga, att de icke hade någon
egentlig säsong, utan att deras öfvertidsarbete var mera jämnt
fördeladt öfver hela året. Så befinnes hafva varit förhållandet
med samtliga redovisade öfvertidsarbetare vid grufdrift och för
mer än 50 X af öfvertidsarbetarne inom grupperna, belysning
och vattenledning m. m., malmförädlingsindustri samt maskinoch skeppsbyggnadsindustri.
Af de olika årstiderna hade eljes h ö s t e n att uppvisa det
största antalet öfvertidsarbetare, i det att, äfven bortsedt från
arbetare med öfvertid både vår och höst, 20'6 X af samtliga här
ifrågavarande öfvertidsarbetare angifvits hafva detta sitt arbete
företrädesvis förlagdt ensamt till hösten.
Särskildt förekom
öfvertidsarbete i relativt stor utsträckning under hösten för
arbetarne inom närings- och nj utningsämnesindustrien (42"4 X),
beklädnadsindustrien (41"2X), kemisk-teknisk industri (37'8 X),
trävaruindustrien (36'9 X), metallindustri (30'9 X) o. s. v. Äfven
inom byggnadsindustrien ( 1 6 ' 7 X ) och textilindustrien (16'3X)
ägde öfvertidsarbete ej så sällan rum under hösten.
Hvad speciellt trävaruindustrien beträffar, var det nästan
uteslutande arbetare vid snickerier och möbelfabriker, som hade
öfvertidsarbete företrädesvis under hösten. Inom närings- och
njutningsämnesindustrien gällde detsamma framför allt för arbetare
vid råsockerbruk, karamell-, konfekt- och chokladfabriker, konservfabriker, bagerier och kvarnar, inom beklädnadsindustrien för arbetare vid handsk-, möss- och pälsvarufabriker samt sömnadsfabriker och skrädderier, inom byggnadsindustrien för målare o. s. v.
Företrädesvis till v i n t e r n har öfvertidsarbetet uppgifvits vara
förlagdt för 65'3 X af öfvertidsarbetarne inom grafisk industri,
51 '8 X inom tramasse- och pappersindustrien (hufvudsakligen vid
bokbinderier och pappersbruk), 33"9 X inom malmförädlingsindustrien, 29.0 X inom textilindustrien, 26"3 X inom metallindustrien,
2 2 ' 0 X inom gruppen belysning och vattenledning m. m.
Inom följande yrkesgrupper förekom arbete på öfvertid
relativt mest under s o m m a r e n : skogsbruk (för 60"0X af dit-
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hörande öfvertidsarbetare), byggnadsindustrien (42"1 X), jord- och
stenindustri (36'6 X ) . Inom trävaruindustrien hade öfvertidsarbetarne vid sågverk och brädgårdsrörelse sitt arbete hufvudsakligen
koncentreradt till sommarmånaderna, och var detta inom näringsoch njutningsämnesindustrien fallet med samtliga öfvertidsarbetare
vid mineralvatten- och läskedrycksfabriker äfvensom med relativt
många arbetare vid maltdrycksbryggerier och mälterier.
Under v å r e n har öfvertidsarbetet befunnits äga rum för
3 8 ' 2 X af öfvertidsarbetarne inom gruppen skogsbruk, för 2 9 ' 4 X
inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrien, 16'8X inom textilindustrien, 14"6X inom beklädnadsindustrien, 11'5 "4 inom metallindustrien och 10'3X inom trävaruindustrien. Hvad öfriga yrkesgrupper beträffar, förekom arbete på öfvertid under våren antingen
icke alls eller i mycket obetydlig utsträckning.
Slutligen har för 8'0 X af öfvertidsarbetarne uppgifvits,
att deras arbete företrädesvis varit förlagdt till v å r och h ö s t ;
och gäller detta i främsta rummet för öfvertidsarbetarne iiiom
beklädnadsindustrien (31'9X) samt därnäst inom textilindustrien
(19'4X), närings- och njutningsämnesindustrien (12'6 X), kemiskteknisk industri (12'4 X), grafisk industri (8'2 X) o. s. v. Inom närings- och njutningsämnesindustrien är det hufvudsakligen vid råsockerbruk, som öfvertidsarbete uppgifvits förekomma vår och höst.
Öfvertidsarbetarnes procentiska fördelning, allt efter antalet
öfvertidstimmar i genomsnitt per år under den efterfrågade treårsperioden, framgår af nedanstående tablå.

Antal öfvertidstimmar
per år.
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Omkring en tredjedel hade alltså mindre än 50 timmars
öfvertidsarbete i genomsnitt per år, ungefär en tredjedel 50—100
tim. och den återstående tredjedelen 100 tim. och däröfver.
Vidkommande de olika y r k e s g r u p p e r n a märkes, att öfvertiden belöpte sig i genomsnitt per år till mindre än 50 tim. för
öfver 50 % af öfvertidsarbetarne inom följande grupper: »annan
brytnings- och upptagningsindustri (100'oX), jord- och stenindustri, metallindustri, beklädnadsindustri och byggnadsindustri
(54'9X). Nära därintill kommo trävaruindustrien med 4 9 ' ö X
och skogsbruk med 45"l X .
En öfvertid af 50—100 tim. pr år tillkom öfver 50 X af
öfvertidsarbetarne inom grupperna inalmförädlingsindustri och
grufdrift.
Närmast stod här trävaruindustrien med 42'9 X .
Den relativt långa öfvertiden af 100 tim. och däröfver per
år hade mer än 50 X af öfvertidsarbetarne inom grupperna
läder-, hår- och gummivaruindustri, kemisk-teknisk industri samt
belysning och vattenledning m. m.
Återstående 4 yrkesgrupper, hvilka just intaga de främsta
platserna ifråga om antalet öfvertidsarbetare, förete större växlingar vid beräkningen af öfvertiden per år. Hvad först beträffar
n ä r i n g s - och n j u t n i n g s ä m n e s i n d u s t r i e n , utgjorde det genomsnittliga antalet öfvertidstimmar per år mindre än 50 tim. för
23"4X af dithörande öfvertidsarbetare, 50—100 tim. för 35'3 X
samt 100 tim. och däröfver för 40'6 X, hvartill kommo 0'7 X
med »obetydligt antal tim.». — Inom m a s k i n - och s k e p p s b y g g n a d s i n d u s t r i e n belöpte sig öfvertiden i genomsnitt per
år till mindre än 50 tim. för 33'5 X, 50—100 tim. för 27-9 X
samt 100 tim. och däröfver för 38"6X. — Med afseende på
öfvertidsarbetarne inom t r a m a s s e - och p a p p e r s i n d u s t r i e n har
antalet öfvertidstimmar beräknats utgöra i genomsnitt per ar:
mindre än 50 tim. för 3G"8X, 50—100 tim. för 33.4 X, 100
tim. och däröfver för 20'1 X samt »obetydligt antal tim.» för
9"7 X . — Vidkommande slutligen g r a f i s k i n d u s t r i utgjorde
öfvertiden mindre än 50 tim. för 35"2X, 50—100 tim. för
23"9X samt 100 tim. och däröfver för 35'9 X. Härtill kommo
5'uX med »obetydligt antal tim.»
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För 2,996 öfvertidsarbetare (9'6 %) har öfvertiden beräknats uppgå ända till 2 0 0 t i m . och d ä r ö f v e r i genomsnitt per
är och arbetare. Af ifrågavarande arbetare träffas 533 vid
skeppsvarf och båtbyggerier, 448 vid mekaniska verkstäder,
435 vid maltdrycksbrj'ggerier och mälterier, 210 vid sockerraffinaderier, 141 vid kvarnar, 110 vid råsockerbruk o. s. v.
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12. Semester. — Ledighet den 1 maj.
Semester.

Med semester förstås i efterföljande framställning ledighet
från arbetet under viss bestämd tid af året m e d b i b e h å l l a n d e
— h e l t e l l e r d e l v i s — af l ö n e f ö r m å n e r . De härom inkomna uppgifterna hafva, efter verkställd bearbetning, sammanställts i tab. 15 för olika yrkesgrenar och för arbetsställen af
olika storlek.
Enligt anförda tabell har semester förekommit vid 737
arbetsställen och för 8,958 arbetare, motsvarande 2'6 % af hela
antalet redovisade arbetare. Vid arbetsställen med 1—10 arb.
( h a n d t v e r k e t ) åtnjöts semester af 1,347 arb. (3'1 X) och vid
arbetsställen med 10 arb. och däröfver ( i n d u s t r i e n ) af 7,611
arb. (2-5 X ) .
I hvilken utsträckning semester ägde rum inom de olika
y r k e s g r u p p e r n a , framgår af de i nedanstående tablå meddelade siffrorna.

') Från DomnarfTets järnverk (1,586 arb.) har meddelats: »Af bolagets (Stora
Kopparbergs bergslags aktb.) läkare föreslagna personer åtnjuta nödig semester jämte
understöd för hälsans vårdande vid badanstalter eller sanatorier».
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Beträffande grupperna skogsbruk, grufdrift samt »annan
brytnings- och upptagningsindustri» har intet enda fall af
semester antecknats.
Ifråga om de speciella y r k e s g r e n a r n a märkes, att öfver
25 X af arbetarne uppgifvits hafva semester vid färg- och fernissfabriker (43'2 X), boktryckerier (42'8 X), destilleringsverk
och punschbryggerier (38'3 X),margarin- och flottfabriker (36'3 X),
»annan beklädnadsindustri» (35'0 X), karamell-, konfekt- och
chokladfabriker (25.5 % ), lito- och kemigrafiska samt klichéanstalter
(25'4 X); och mycket nära därintill kommo maltdrycksbryggerier
och mälterier med 24"4 X , ljus-, tvål- och parfymfabriker med
2 3 "7 X samt barberare och perukmakare med 2 2 "4 X .
Såsom man kunde vänta, är semester ojämförligt mycket
vanligare i s t ä d e r n a än på l a n d s b y g d e n . Under det att sålunda af samtliga påträffade arbetare med semester 8,070 uppgifvits från städerna, utgörande 5'7 X af hela antalet redovisade
stadsarbetare, voro motsvarande tal för landsbygden endast 888
arb. och 0"4 X . I Stockholm hafva 3,223 arb. (11'3 X ) befunnits åtnjuta semester.
Angående semesterns längd, meddelas jämväl vissa uppgifter i tab. 15. Däraf inhämtas, rörande arbetareantalet i dess
helhet, att semestern utgjorde:

Enligt de inkomna uppgifterna skulle ledighet utan lön
(hvari inbegripes en sammanhängande ledighet af minst 3 dagar)
hafva förekommit vid 431 arbetsställen och för 13,086 arbetare
eller 3 "8 X af hela arbetareantalet. Vid ungefär hälften af
dessa arbetsställen inträffade dylik ledighet, som j u icke är att
jämställa med semester i vanlig bemärkelse, mellan j u l och nyår,
och åtnjöt då i allmänhet hela personalen ledighet, i det att
driften låg helt och hållet nere.

Ledighet
utan lön.
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Ledighet
den 1 maj.

SEMESTER. —

L E D I G H E T DEN 1 M A J .

De yrkesgrupper, inom hvilka ledighet utan lön hade den
relativt största utbredningen, voro beklädnadsindustrien, där
8"9 % af de redovisade arbetarne åtnjöto ledighet af ifrågavarande slag, gransk industri (8"4 ?4), malmförädlingsindustri
(8-4 %), metallindustri (7"0 %\ textilindustri (4-9 %), trävaruindustri (4r"6 %) O. S. V.
Den sista af bihangstabellerna (tab. 16) afser ledighet den
1 maj.
Vid ej mindre än G,014 arbetsställen och för 170,641
arb., eller nära hälften (49"4 X ) af samtliga vid undersökningen
redovisade arbetare har sådan ledighet uppgifvits förekomma,
och omfattade densamma hela dagen för 71,242 arb. (20.6 %),
men endast en del af dagen för 99,399 arb. (28.8 X). Vid
arbetsställen med 10 arb. och däröfver ( i n d u s t r i e n ) åtnjöto
52'2 % af arbetarne ledighet den 1 maj, vid arbetsställen med
1—10 arb. ( h a n d t v e r k e t ) däremot blott 30"3 %.
Inom de olika y r k e s g r u p p e r n a ägde ledighet rum den 1
maj i den omfattning, som nedanstående tablå utvisar:
L e d i g h e t den 1 maj.

SEMESTER. — LEDIGHET DEN 1 MAJ.
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Vid en närmare granskning af denna tablå finner man, att
inom sådana industrier, som äro förlagda förnämligast till landsbygden, ledighet den 1 maj i allmänhet förekommeri relativt mindre
utsträckning. Exempel härpå äro skogsbruk, »annan brytniugsoch upptagningsindustri », trävaruindustri, tramasse- och pappersindustri samt jord- och stenindustri. Afven beklädnadsindustrien, inom hvilken det handtverksmässiga elementet spelar en
stor rol, hade en jämförelsevis låg procentsiffra.
A andra sidan
kunde grafisk industri, kemisk- teknisk industri samt maskinoch skeppsbyggnadsindustri uppvisa de högsta procenttalen. Att
belysnings och vattenledningsarbetarne, hvilka väl så godt som
uteslutande tillhöra städerna, ej nådde högre än till 52 % får
gifvetvis tillskrifvas detta arbetes natur, som ej tillåter mer än
ett begränsadt antal arbetare att på en gång vara frånvarande.
Häraf torde äfven den omständigheten förklaras, att af de arbetare inom sistnämnda yrkesgrupp likasom inom grafisk industri,
hvilka åtnjuta ledighet den 1 maj, endast en mycket obetydlig
del hade ledigt hela dagen.
Till ytterligare belysning af, huru olika förhållandena i
bemälta hänseende äro i s t ä d e r n a och på l a n d s b y g d e n , meddelas följande tablå.
L e d i g h e t den 1 maj.

Häraf framgår, i hvilken betydligt större utsträckning ledighet den 1 maj förekommer i städerna än på landsbygden. Anmärkningsvärd är dock den jämförelsevis låga siffran från Göteborg.
Man finner äfven, hurusom på landsbygden, i den mån
1-majledighet förekommer, densamma i flertalet fall räcker hela
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LEDIGHET DEN 1 MAJ.

dagen, under det att ett motsatt förhållande gör sig gällande
med afseende på städerna. I Stockholm hafva dock något
flere arbetare ledighet hela dagen än en del af dagen, men så
mycket lägre äro i stället de procenttal, som utvisa, i hvilken
utsträckning ledighet åtnjutes hela dagen af arbetarne i Malmö
och framför allt i Göteborg.
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13. Äldre arbetstidsundersökningar.— Kollektivaftalsundersökningen af år 1907.
De undersökningar af äldre datum, som företagits i Sverige Äldre arbetstidsundersökrörande arbetstidens längd och som äro likartade med den här ningar.
föreliggande, d. v. s. icke inskränka sig till en enstaka yrkesgren, utan söka omfatta industrien (och handtverket) i dess
helhet, stå i samband med vissa kommittéutredningar och afse
åren 1885 och 1891 (se dels »Betänkande af arbetareförsäkringskommittén af år 1888, III. Statistiska undersökningar», dels
»Betänkande af år 1892 af kommittén för revision af förordningen 18 nov. 1881 angående minderårigas användande i arbete vid fabrik, handtverk eller annan handtering»). Båda dessa
undersökningar, som för öfrigt endast upptaga några få spörsmål rörande arbetstiden till behandling, äro visserligen byggda
på ett vida mindre material än den nu afslutade, i det att den
första af dem omfattar 116,702 och den andra 111,955 arbetare,
men detta material synes dock i båda fallen vara tillräckligt
stort, för att en jämförelse mellan resultaten af de olika årens
undersökningar skall, på de punkter där en sådan öfverhufvud
taget låter sig göra, med fördel kunna anställas.
Af nedanstående tablå framgår, huru nettoarbetstiden per dag
ställde sig för det redovisade arbetareantalet i dess helhet under
hvart och ett af åren 1885, 1891 och 1905 (1906).
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Det tvära hoppet ifråga om 12-timmars dagen från 28'6 %
år 1885 till 13"G % år 1891 beror ej så mycket på en faktisk
nedgång i arbetstiden som fastmera därpå, att malmförädlingsindustrien, där det stora flertalet arbetare hade 12 tim., det
förra året representerades af 22,376 arb., men det senare af
endast 1,434. I detta fall liksom äfven i öfrigt äro siffrorna för
åren 1885 och 1905—06 mera jämförbara, på grund af att de
olika yrkesgrupperna äro proportionsvis mera likartadt företrädda. Det visar sig då, att under det år 1885 endast 7'2 %
af arbetarne hade mindre än 10 tim. och 27'7 % jämnt 10 tim.,
men 65'1 % arbetade mer än 10 tim., voro motsvarande procenttal
år 1 9 0 5 ( 1 9 0 6 ) resp. 19'3, 65'2 och 15'5 %• En så lång arbetstid som 12 tim. och däröfver tillkom år 1885 ej mindre än
31-6 X, men år 1905 (1906) blott 6'l %•
Det är äfven möjligt att beträffande flertalet af de olika
y r k e s g r u p p e r n a kunna jämföra den genomsnittliga nettoarbetstiden per dag åren 1885 och 1905—06. En sådan jämförelse
utfaller på följande sätt.

Minskningen i arbetstiden sedan år 1885 skulle alltså i
genomsnitt belöpa sig till något öfver 1 timme. Starkast synes
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minskningen hafva gjort sig gällande inom grupperna gasverk,
grafisk industri, malmförädlingsindustri, kemisk-teknisk industri
och byggnadsindustri.
Förutom de båda ofvannämnda, industrien i dess helhet
omfattande undersökningarna från åren 1885 och 1891, föreligga äfven ganska ingående utredningar rörande arbetstiden för
vissa enskilda yrkesgrenar, nämligen bagerier, tobaksindustrien,
mekaniska verkstadsindustrien och tryckerier, i de statistiska monografier öfver anförda yrkesgrenar, som under åren 1899—1908 utarbetats inom Komraerskollegium.
Medan ännu föreliggande undersökning var under arbete, Kollektivaftalsunderhade, jämlikt nådiga brefvet den 18 okt. 1907, en annan spe-jsökningen år
1907.
cialutredning, angående i riket gällande kollektivaftal, blifvit påbörjad inom Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik; och
hafva sedermera tvänne delar af denna utredning offentliggjorts,
hvarjämto en tredje del, afseende »arbetslönens storlek och arbetstidens längd inom olika näringsgrenar enligt gällande kollektivaftal ar 1907», föreligger afslutad och utkommer inom den
närmaste tiden. Då alltså genom bemälta aftalsundersökning
vissa uppgifter stå att erhålla rörande arbetstidens längd inom
industrien och handtverket för ett senare år, har det synts
lämpligt att, i den mån dessa uppgifter äro ägnade att komplettera den här publicerade arbetstidsundersökningen, lämna en
kortfattad redogörelse för deras innebörd.
Aftalsundersökningen lämnar för hvarje särskild yrkesgren
upplysning om antalet är 1907 gällande kollektivaftal, huru
många arbetare (och arbetsgifvare) hvarje aftal omfattar samt
huruvida någon särskild arbetstid och i så fall hvilken (per dag,
per vecka eller bådadera) är i aftalet stipulerad. Föreskrifvas i
aftalet olika arbetstider för olika kategorier af arbetare, har endast upptagits arbetstiden för hufvudgruppen af arbetare. Gifvet
är, att om af dessa aftalsuppgifter några slutsatser skola kunna
dragas rörande den genomsnittliga arbetstiden för en viss yrkesgren i dess helhet, vederbörande aftal för denna yrkesgren måste omfatta en synnerligen stor procent af dithörande arbetare
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och hälst sträcka sig öfver hela riket. I hvarje fall torde man
dock, om hänsyn tages endast till de under åren 1906 och
1907 ingångna aftalen, af deras bestämmelser rörande arbetstiden, jämförda med resultaten af 1905 års undersökning, kunna
erhålla en uppfattning om, i hvad mån utvecklingen tenderat
till en ytterligare förkortning af arbetstiden.
Efter dessa inledande anmärkningar följa här nedan, yrkesgren för yrkesgren, vissa uppgifter från aftalsundersökningen
rörande arbetstidens längd, hvarvid emellertid först några erinringar med afseende på dessa uppgifters rätta innebörd torde
vara på sin plats. Till en början må då påpekas, att uppgifterna om arbetstiden i regel afse nettoarbetstid, d. v. s. arbetstiden med frånräknande af raster. Vidare bör noga observeras,
dels att siffrorna angående arbetareantalet afse hela antalet arbetare,
som beröras af resp. aftal, och icke antalet arbetare, som hafva den
enligt aftalet uppgifna arbetstiden, hvilken j u , såsom förut
framhållits, ofta gäller endast hufvudgruppen af de aftalsberörda
arbetarne, dels att i flera fall den meddelade arbetstiden per dag
eller per vecka icke uttryckligen stipulerats i aftalet, utan (indirekt) beräknats, hvilket måhända icke alltid gifvit ett med
verkliga förhållandet fullt öfverensstäramande resultat. Slutligen
får, beträffande de för hvarje yrkesgren inom parentes anförda
uppgifterna, påpekas, att de gälla den genomsnittliga arbetstiden för vederbörande yrkesgren enligt föreliggande arbetstidsundersökning och alltså i regel hänföra sig till år 1905.
Skogsbruk.

Grufdrift.

Flottning (genomsnittlig arbetstid: 11'o tim. pr dag, 66'7 tim. pr vecka). — Genom
4 aftal, alla af år 1907 och berörande sammanlagdt G92 arb., regleras arbetstiden till
10 tim. p r d a g . Enligt 2 af dessa aftal (232 arb.) skulle arbetstiden p r v e c k a utgöra 59 tim., enligt 1 aftal (210 arb.) 58 7» tim.
Stenkoltgrufvor (genomsnittlig arbetstid: 8'5 tim. pr dag). — 1 5 aftal af åren
1906 och 1907, berörande 2,200 arb., är arbetstiden vid arbete under jord bestämd
till 8 tim. pr dag (vid arbete o/van jord 10 tim.)
Malmgntfvor (genomsnittlig arbetstid: 8'3 tim. per dag för järngrufvor, 9'0 tim.
för andra malmgrafvor). — Arbetstiden är i 4 aftal af åren 1906 och 1907, omfattande
716 arb., stipulerad till 8 tim. för hufvndgmppen af arbetare.

Kvarnar (genomsnittlig arbetstid: 10'6 tim. pr dag). — Af 19 aftal, ingångna
Närings- och
njutnings- under åren 1906 och 1907 samt berörande 840 arb., hafva 13 aftal (572 arb.,) arbetsämnestiden pr dag reglerad till 10 tim. I 3 aftal (206 arb.) stipuleras 10 '/t tim- oc^ i 3
industri.
aftal (62 arb.) 11 tim.
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Bagerier och konditorier (genomsnittlig arbetstid: 9'9 tim. pr dag, 59'7 tim. pr
vecka). — För åren 1906 och 1907 redovisas 64 kollektivaftal, berörande 1,653 arb.,
med bestämmelser om arbetstiden. I det stora flertalet af dessa aftal, omfattande
1,495 arb., var arbetstiden reglerad till 10 tim. p r dag. Enligt 6 aftal (104 arb.)
utgjorde arbetstiden 9 tim., enligt 2 aftal (42 arb.) 10 7 , tim. och enligt 2 aftal (12
arb.) 11 tim. — Arbetstiden p r v e c k a var genom 52 aftal, berörande 1,442 arb.,
bestämd till 60 tim., genom 6 aftal (104 arb.,) till 54 tim., genom 3 aftal (51 arb.)
till 63 tim., genom 1 aftal (38 arb.) till 57 tim., genom 1 aftal (15 arb.) till 58 tim.
och slutligen genom 1 aftal (3 arb.) till 66 tim.
Karamell- choklad och käxfabriker (genomsnittlig arbetstid: 10'1 tim. pr dag,
58'7 tim. pr vecka). — Af 10 aftal, träffade under åren 1906 och 1907 samt berörande
747 arb., hade 7 aftal (620 arb.) arbetstiden p r d a g reglerad till 10 tim. och 3 aftal
(127 arb.) till 10 Vt tim. Arbetstiden p r v e c k a utgjorde enligt 5 aftal (244 arb.) 59
tim., enligt 1 aftal (227 arb.) 57 7 , tim., enligt 2 aftal (161 arb.) 57 tim. och enligt
2 aftal (115 arb.) 60 tim.
Såsockerbruk och sockerraffinaderier (genomsnittlig arbetstid: 110 tim. pr dag
för råsockerbruk och 10'2 tim. för sockerraffinaderier). — Hela antalet redovisade
kollektivaftal med bestämmelser om arbetstiden uppgick till 23, omfattande ej mindre
än 7,651 arb., och voro samtliga dessa aftal, med undantag af 2 (berörande 755 arb.),
afslutade under åren 1906 och 1907. Enligt 19 aftal, omfattande 6,415 arb., utgjorde
arbetstiden p r s k i f t 10 tim. och enligt 4 aftal (1,236 arb.) 12 tim. — Af detta högst
betydande material synes man med fog kunna draga den slutsatsen, att arbetstiden
för skiftarbetarne numera (genom införandet af regelbundna raster) är i regel 10 tim.
och att följaktligen den genomsnittliga arbetstiden vid råsockerbruken torde vara
närmare 10 än 11 tim. pr dag, närmare 60 än 70 tim. pr vecka.
Snusfabriker och tobaksspinnerier (genomsnittlig arbetstid för tobaksfabriker,
inkl. cigarrfabriker: 9'5 tim. pr dag, 55 tim. pr vecka). — Af 5 aftal (åren 1906
och 1907), omfattande 203 arb., hade 1 aftal (126 arb.) arbetstiden p r dag reglerad
till 9 V, tim., 2 aftal (60 arb.) till 10 tim. och 2 aftal (17 arb.) till 9 tim. Arbetstiden pr v e c k a var genom 2 aftal (131 arb.) bestämd till 54 tim., genom 1 aftal
(40 arb.,) till 56 Vt tim., genom 1 aftal (20 arb.) till 58 tim. och genom 1 aftal (12
arb.) till 52 V» tim.
Brännvinsbrännerier, jästfabriker och destilleringsverk (genomsnittlig arbetstid
10"5 tim. pr dag). — Antal redovisade aftal, ingångna 1906 och 1907, utgjorde 7, berörande 151 arb. Arbetstiden var reglerad till 10 tim. pr dag i samtliga utom 1 (14
arb.), där 11 tim. voro stipulerade.
Bryggerier, mälterier och läskedrycksfabriker (genomsnittlig arbetstid: 10'3 tim.
pr dag för bryggerier och mälterier, 9"9 tim. för läskedrycksfabriker). — Enligt 31
aftal, omfattande 1,906 arb., är arbetstiden bestämd till 10 tim. pr dag, i 3 aftal
(176 arb.) till 10 V, tim. och i 2 aftal (104 arb.) till 11 tim. Samtliga dessa aftal äro
ingångna under åren 1906 och 1907.
Margarinfabriker (genomsnittlig arbetstid : 10'1 tim. pr dag, 587 tim. pr vecka).
— I samtliga aftal, ingångna 1906 och 1907 samt berörande 355 arb., är arbetstiden
p r d a g reglerad till 10 tim. Arbetstiden p r v e c k a angifves i 1 aftal (148 arb.) till
58 Vt tim., i 1 aftal (112 arb.) till 56 tim., i 1 aftal (54 arb.) till 57 tim. och i 1 aftal
(41 arb.) till 58 tim.
Slakterier och charkuterier (genomsnittlig arbetstid: 59'S tim. pr vecka). — Af
16 aftal, träffade åren 1906 och 1907 samt berörande 651 arb., hade 10 aftal (540 arb.)
arbetstiden pr vecka reglerad till 60 tim. och 6 aftal (111 arb.) till 59 tim.
14
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Textilindustri (genomsnittlig arbetstid : 10'3 tim. pr dag, 60'0 tim. pr vecka). —
Hela antalet inom textilindustrien redovisade kollektivaftal med bestämmelser om
arbetstiden utgjorde 58, berörande ej mindre än 11,036 arb. och samtliga ingångna
1906 och 1907. Enligt 27 af dessa aftal, omfattande 6,589 arb., ntgjorde arbetstiden
p r d a g 10 VJ tim., enligt 27, omfattande 3,563 arb., 10 tim., enl 1 (376 arb.) 11 tim.,
enligt 1 (333 arb.) 10 7« tim. och slutligen enligt 2 (175 arb.) 10 Vi tim. Arbetstiden
pr v e c k a är i 44 aftal, omfattande 9,516 arb., reglerad till 60 tim. och i 5 aftal
(566 arb.) till 59 tim. Af återstående aftal hade 7 (929 arb.) mindre än 59 tim. (från
58 '/« till 55 tim.) och endast 2 (25 arb.) öfver 60 tim. Man synes af dessa siffror
kunna draga den slutsatsen, att den genomsnittliga arbetstiden pr vecka för textilindustrien numera torde något understiga 60 tim.

Sömnadsfabriker och skrädderier (genomsnittlig arbetstid: 9'9 tim. pr dag). —
Beklädnadsindustri.
Af 58 aftal, ingångna under åren 1906 och 1907 samt berörande 3,810 arb., hade
41, omfattande 3,079 arb., arbetstiden pr dag bestämd till 10 tim. Öfriga aftal företedde en mera växlande anblick med afseende på arbetstiden. Sålunda var i 5 aftal
tal (344 arb.) arbetstiden reglerad till 10 7, tim., i 2 (136 arb.) till 9 7« tim., i 1 (83
arb.) till 10 1/i tim., i 4 (59 arb.) till 12 tim., i 2 (51 arb.) till 9 7, tim., i 2 (50 arb.)
till 11 tim. och slutligen i 1 (8 arb.) till 12 7, tim.
Skofabriker och skonåtlerier (genomsnittlig arbetstid : 10o tim. pr dag, 58 7 2 tim. pr
vecka). — Antalet under 1906 och 1907 ingångna kollektivaftal med arbetstidsbestämmelser utgjorde 32, berörande 2,225 arb. I 13 aftal, omfattande 960 arb., var arbetstiden p r d a g reglerad till 9 tim., i 14 aftal, berörande 904 arb., till 10 tim., i 3
aftal (232 arb.,) till 9 7 , tim., i 1 aftal (90 arb.) till 9 7 4 tim. och i 1 aftal (39 arb.)
till 10 7s tim. Arbetstiden p r v e c k a utgjorde enligt 16 aftal, omfattande 1,181 arb.,
54 tim., enligt 4 (742 arb.) 56 7 2 tim., enligt 10 (170 arb.) 60 tim. och enligt 2 (132
arb.) 57 resp. 58 tim. Det vill af dessa uppgifter synas, som om genom 1906 och
1907 års aftal arbetstiden inom skoindustrien blifvit något förkortad. Man bör dock
härvid ihågkomma, att aftalsuppgifterna hufvudsakligen afse skofabriker, under det
att vid 1905 års arbetstidsundersökning äfven redovisats ett jämförelsevis stort antal
handtverksrörelser inom branschen, för hvilka arbetstiden i regel ställer sig afsevärdt
längre.
Handskmakerier och handskfabriker, bundtmakerier och pälsvarufabriker (genomsnittlig arbetstid: 9'7 tim. pr dag, 56'8 tim. pr vecka). — Genom riksaftal år 1907,
berörande 316 arb., är arbetstiden för h a n d s k m a k e r i e r och h a n d s k f a b r i k e r reglerad till 10 tim. p r d a g och 56 tim. p r vecka. Beträffande b u n t m a k e r i e r och
p ä l s v a r u f a b r i k e r förefinnes ett aftal af år 1907, omfattande 24 arb., hvari stadgas
54 tim. p r v e c k a , motsvarande 9 tim. p r dag.
Rakstugor (genomsnittlig arbetstid: 10'5 tim. pr dag, 65'4 tim. pr vecka). —
Antalet redovisade aftal, samtliga ingångna år 1907, utgjorde 6 och omfattade 389
arb. I 3 aftal, berörande 360 arb., är arbetstiden p r d a g bestämd till 11 tim., i 2
aftal (23 arb.) till 10 7 , tim. och i 1 (6 arb.) till 9 7 . tim. Arbetstiden p r vecka,
har enligt 1 aftal (300 arb.) beräknats till 68 tim., enligt 2 (59 arb.) till 67 7, tim.
och enligt 3 (30 arb.) till resp. 66, 63 och 60 tim.
Garfverier och läderfabriker (genomsnittlig arbetstid: 10'1 tim. pr dag, 59'9 tim.
Läder-, håroch gummi pr vecka). Af 23 aftal, träffade åren 1906 och 1907 samt berörande 829 arb., hade
varuindustri.•18, omfattande 589 arb., arbetstiden p r d a g reglerad till 10 tim., 3 aftal (127 arb.)
till 10 7, tim., 1 (83 arb.) till 9 tim. och 1 (30 arb.) till 9 ' / 4 tim. Arbetstiden p r
v e c k a var genom 9 aftal, omfattande 290 arb., bestämd till 60 tim. och genom öfriga
aftal (539 arb.) till mindre än 60 tim., växlande från 59 till 54 tim.
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Gummivanifabriker (genomsnittlig arbetstid: 9'9 tim. pr dag). — I samtliga
redovisade kollektivaftal med bestämmelser om arbetstiden är densamma angifven till
10 tim. pr dag. Ifrågavarande aftal, som äro ingångna under åren 1906 och 1907,
utgjorde till antalet 4, omfattande 1,149 arb.
Sågverk och hyflerier (genomsnittlig arbetstid: 10'0 tim pr dag, 59'7 tim. pr
vecka). — Hela antalet redovisade aftal, ingångna 1906 och 1907, utgjorde 43 och
omfattade 8,271 arb. I 34 af dessa aftal, berörande 6,386 arb., var arbetstiden p r
d a g reglerad till 10 tim., i 6 aftal (1,620 arb.) till 10 '/, tim., i 1 aftal (98 arb.) till
9 tim., i 1 aftal (93 arb.) till 10 '/« tim. och i 1 aftal (74 arb.) till 9 7, tim. Arbetstiden pr v e c k a utgjorde enligt 20 aftal, berörande 4,374 arb., 60 tim., enligt 20
aftal (3,693 arb.) mindre än 60 tim., växlande från 59 Vi till 50 tim., och enligt 3
aftal (204 arb.) mer än 60 tim., dock högst 63 tim.

Trävaruindustri.

Brädgårdar (genomsnittlig arbetstid: 9'9 tim. pr dag, 58'9 tim. pr vecka). — Af
samtliga redovisade aftal, ingångna 1906 och 1907 samt berörande 1,200 arb., hade
2 aftal, omfattande 577 arb., en arbetstid p r dag af 9 tim., 13 aftal (426 arb.) 10 tim.
och 2 aftal (197 arb.) 9 '/> tim. Genom 9 aftal, omfattande 894 arb., var arbetstiden
p r v e c k a mindre än 60 tim., varierande mellan 59 och 51 Vs, och genom 8 aftal
306 arb.) jämnt 60 tim.
Snickerier och möbelfabriker (genomsnittlig arbetstid : 10'2 tim. pr dag, 59'6 tim. pr
vecka). — Antal redovisade aftal, ingångna 1906 och 1907, utgjorde 91 och omfattade
5,886 arb. Arbetstiden p r d a g var i 88 aftal, berörande 5,803 arb., reglerad till 10
tim., i 1 aftal (44 arb.) till 10 7 , tim. och i 2 aftal (39 arb.) till 9 '/. resp. 9 tim.
Enligt samtliga aftal, utom 2 (42 arb.), var arbetstiden p r v e c k a mindre än 60 tim.
och ntgjorde enligt 33 aftal (1,806 arb.) 57 tim., enligt 12 aftal (1,192 arb.) 56 tim.,
enligt 18 aftal (1,040 arb.) 58 tim., enligt 10 aftal (623 arb.) 59 tim., enligt 7 aftal
(527 arb.) 55 tim. o. s. v. Synbarligen har alltså utvecklingen sedan 1905 gått i riktning mot en förkortning af arbetstiden pr vecka (genom arbetets tidigare afslutande
å lördagar).
Korkfabriker (genomsnittlig arbetstid: 9'5 tim. pr dag, 54'6 tim. pr vecka). —
Genom 2 aftal, ingångna 1907 och berörande 110 arb., har arbetstiden blifvit reglerad
till 9 tim. p r d a g och 50 tim. p r v e c k a .
Trämassefabriker och pappersbruk (genomsnittlig arbetstid: 10'6 tim. pr dag för 'Trämasse- och
pappersträmassefabriker, 10'9 tim. för pappersbruk). — Samtliga redovisade kollektivaftal med
arbetstidsbestämmelser utgjorde till antalet 29, omfattande 6,876 arb., och voro in- industri.
gångna 1906—1907. I 25 aftal, berörande 5,635 arb., var arbetstiden angifven till 12
tim. p r skift, i 2 aftal (638 arb.) till 10 tim. och i 2 aftal (603 arb.) till 8 tim.
Bokbinderier, kartongfabriker m. fl., (genomsnittlig arbetstid : 9'8 tim. pr dag,
56'7 tim. pr vecka.) — I 18 aftal, berörande 3,121 arb. och samtliga ingångna 1906
—1907, är arbetstiden pr v e c k a fastställd till 55 Vä tim., motsvarande en beräknad
arbetstid p r d a g af 9 Vi tim. En bestämd förkortning af den genomsnittliga arbetstiden, åtminstone pr vecka, för bokbinderiyrket synes alltså hafva ägt rum sedan 1905.
Järn- och stålverk, zink- och blyhyttor, kopparverk m. m. (genomsnittlig arbetstid : Malmföräd64"8 tim. pr vecka och 10'6 tim. per dag för järn- och stålverk samt 60'5 tim. pr lingsindustri.
vecka och 97 tim. pr dag för »annan malmförädlingsindustri»). — Enligt riksaftal,
berörande c:a 24,300 arb., hvilket aftal dock trädde i kraft först å r 1908, är arbetstiden för icke skiftgående arbetare reglerad till 10 tim. pr dag med undantag för
lördag och dag före helgdag, då den är 8 tim. För skiftgående arbetare beräknas
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den ordinarie arbetstiden sålunda: a) för arbetare, sysselsatta i valsverk och smedjor
samt i de öfriga verk, som icke här nedan under b) och c) omnämnas, räknas
såsom ordinarie arbetstid hela veckan med 38 timmars stillestånd för sön- och
helgdagshvila ; b) för arbetare, sysselsatta i martinverk och vid ugnar, hörande
till manufakturverk, räknas såsom ordinarie arbetstid hela veckan med 24 timmars
stillestånd för sön- och helgdagshvila; c) för arbetare, sysselsatta vid hyttor och
bessemerverk, äfvensom för elektriker och maskinister samt deras hjälpare räknas
såsom ordinarie arbetstid hela veckan (dock att för sön- och helgdagsarbete betalas
ett tillägg af 50 % å timpenningen).
Därjämte stadgas i aftalet, att förändring från tvåskift till treskift bör äga
rum, där så ske kan utan anställning af flere arbetare och utan minskning af produktionen.
Metallindustri.

Järn- och stålvarufabriker (genomsnittlig arbetstid: 10'0 tim. pr dag, 58'8 tim.
pr vecka.) — Af 23 af tal, ingångna 1906—07 och berörande 2,493 arb., hade 16 aftal
(1,601 arb.) en arbetstid pr d a g af 10 tim., 6 aftal (807 arb.) mindre än 10 tim., växlande från 9 Vi till 8 3/« tim., och 1 aftal (85 arb.) 10 Vi tim. Arbetstiden p r v e c k a
utgjorde enligt samtliga aftalen mindre än 60 tim. och var genom 6 aftal (718 arb.)
reglerad till 57 tim., genom 2 aftal (559 arb.) till 50 Vi tim., genom 3 aftal (454 arb.)
till 59 tim., genom 7 aftal (414 arb.) till 56 tim. o. s. v.
Bleck-, plåt- och kopparslagerier (genomsnittlig arbetstid: 10'2 tim. pr dag, 59'2
tim. pr vecka). — Antal redovisade aftal, ingångna 1906—07, utgjorde 37 och omfattade 1,141 arb. I 25 aftal, berörande 947 arb., var arbetstiden pr dag reglerad
till 10 tim. och i 12 aftal (194 arb.) till 10 Vi tim. Enligt samtliga aftal utom 1
(23 arb.) var arbetstiden p r v e c k a mindre än 60 tim., utgörande 58 tim. enligt 21
aftal (377 arb.), 57 tim. enligt 5 aftal (322 arb.), 56 tim. enligt 5 aftal (205 arb.),
56 7, tim. enligt 3 aftal (188 arb.) o. s. v.
Guld- och silfvervarufabriker (genomsnittlig arbetstid: 9'6 tim. pr dag, 56'0 tim.
pr vecka). — I l aftal (år 1907), omfattande 299 arb., är arbetstiden angifven till
52 V? tim. p r vecka, motsvarande en beräknad arbetstid p r dag af 9 tim., och i 1 aftal
(år 1907) till 49 tim. p r v e c k a och 8 Vi tim. p r dag.
Galvaniseringsfabriker (genomsnittlig arbetstid: 9'7 tim. pr dag, 56'1 tim. pr
vecka). — Antal redovisade aftal utgjorde 6, omfattande 506 arb. och samtliga
ingångna år 1907. Arbetstiden p r d a g var i 3 aftal (347 arb.) bestämd till 10
tim., i 2 aftal (119 arb.) till 10 Vi tim. och i 1 aftal (40 arb.) till 9 '/, tim. Arbetstid
p r v e c k a utgjorde enligt samtliga aftal utom 1 (44 arb.) mindre än 60 tim. och var
i 1 aftal (229 arb.) reglerad till 58 tim., i 1 (77 arb.) till 57 '/, tim., i 1 (75 arb.) till
59 tim., i 1 (41 arb.) till 57 tim. och i 1 (40 arb.) till 55 tim.

Mekaniska verkstäder (genomsnittlig arbetstid: 10'1 tim. pr dag, 57'9 tim. pr
Maskin- och
skeppsbygg- vecka). — Hela antalet redovisade kollektivaftal med arbetstidsbestämmelser, gällande
nadsindustri. år 1907, utgjorde 65 och berörde 18,018 arb. I 53 af dessa aftal, omfattande ej mindre
än 17,096 arb., var arbetstiden fastställd till 10 tim. pr dag och 57 tim. p r v e c k a .
Man kan af detta betydande material sluta, att en förkortning af arbetstiden pr vecka
(genom införande af kortare arbetstid å lördag) ägt rum sedan år 1905, och torde
numera den genomsnittliga arbetstiden p r v e c k a för mekaniska verkstäder få sättas
till omkring 57'0 tim.
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Skeppsvarf och bâtbyggerier (genomsnittlig arbetstid : 10'0 tim. pr dag, 58'8 tim.
pr vecka). — 1 4 aftal af åren 1906—07, omfattande 177 arb., är arbetstiden p r d a g
reglerad till 10 tim. Arbetstiden p r v e c k a utgjorde enligt 1 aftal (135 arb.) 57 tim.
och enligt de 3 öfriga (sammanlagt 42 arb.) resp. 60, 59 och 58 tim.
Vagnfabriker (genomsnittlig arbetstid: 10l tim pr dag, 58'8 tim pr vecka). —
Af 5 aftal, ingångna 1906—07 och berörande 209 arb., hade 1 aftal (154 arb.) en
arbetstid pr v e c k a af 56 tim., motsvarande en beräknad arbetstid pr dag af 9 Vi t>moch de 4 öfriga (55 arb.) 58 resp. 59 tim. pr vecka och 10 tim. pr dag.
Instrument- Och urfabriker (genomsnittlig arbetstid: 10'0 tim. pr dag, 58'4 tim.
pr vecka). — Antal redovisade aftal af åren 1906—07 utgjorde 9 och omfattade 469
arb. Enligt 5 aftal (284 arb.) var arbetstiden p r d a g bestämd till 10 tim. och enligt 4
aftal (185 arb.) till 9 V» tim. Arbetstiden p r v e c k a växlade mellan 58 och 54 tim., men
var dock enligt 8 aftal (447 arb.) mindre än 58 tim.
Stenbrott och stenhuggerier (genomsnittlig arbetstid: 9'9 tim. pr dag för stenbrott, Jord- och
10'1 tim. för stenhuggerier). — Genom 45 aftal (åren 1906—07), omfattande 4,748 arb., stenindustri.
var arbetstiden pr dag reglerad till 10 tim. I 5 aftal (264 arb.) var arbetstiden angifven till 9 tim.
Kalk- och kritbruk samt cementfabriker (genomsnittlig arbetstid: 10'0 tim. pr dag
för kalk- och kritbruk, 10'2 tim. för cementfabriker). — I samtliga under åren 1906—07
träffade aftal, omfattande 1,170 arb., var arbetstiden reglerad till 10 tim. pr dag.
Glasbruk (genomsnittlig arbetstid: 9'1 tim. pr dag). — Arbetstiden är i 6 aftal,
omfattande 1,285 arb., angifven till 9 '/a tim. pr dag för hufvudgruppen af arbetare,
i 1 aftal (54 arb.) till 8 tim. och i 1 (37 arb.) till 8 '/, tim. Samtliga aftal voro
ingångna 1906—07.
Sten- och lergodsfabriker (genomsnittlig arbetstid : 9'8 tim. pr dag). — Genom
5 aftal, ingångna 1906—07 och berörande samnianlagdt 1,633 arb., var arbetstiden
reglerad till 10 tim. pr dag.
Tegelbruk (genomsnittlig arbetstid : 10'2 tim. pr dag). — Antalet redovisade aftal
med arbetstidsbestämmelser utgjorde 38, omfattande 1,748 arb. och ingångna under
åren 1906—07. I 32 af dessa aftal, berörande 1,497 arb. föreskrifves en arbetstid pr
dag af 10 tim., i 2 aftal (95 arb.) 11 tim., i 2 aftal (85 arb.) 9 l/, tim. och i 2 aftal
(71 arb.) 10 V, tim.
Ljus-, tvål- och parfymfabriker
(genomsnittlig arbetstid: 9'9 tim. pr dag, 587 Kemisk-tekindustri.
i
tim. pr vecka). — Af 16 aftal (åren 1906—07), omfattande 635 arb., hade 13 (411 arb.) nisk
en arbetstid p r d a g af 10 tim., 1 aftal (120 arb.) 9 tim., 1 (72 arb.) 10 '/, tim. och
1 (32 arb.) 91/.» tim. Arbetstiden p r v e c k a var enligt samtliga aftal utom 3 (121 arb.)
mindre än 60 tim. och utgjorde enligt 5 aftal (338 arb.) mindre än 58 tim.
Sprängämnesfabriker (genomsnittlig arbetstid för krutbruk, ammunitions- och
sprängämnesfabriker: 10o tim. pr dag). — Genom 1 aftal (1907), omfattande 151 arb.,
var arbetstiden pr dag fastställd till 9 V» tim. och genom 2 aftal ^likaledes af år 1907),
berörande 145 arb., till 10 tim.
Karbid- och kloratfabriker (genomsnittlig arbetstid: 9'4 tim. pr dag). — I 2 aftal, ingångna 1906—07 och berörande 314 arb., föreskrifves en arbetstid pr dag af
10 tim.
Gödningsämnes- och svafvelsyrefabriker (genomsnittlig arbetstid : 10i tim. pr dag).
— 1 8 aftal, ingångna 1906—07 och omfattande 755 arb., föreskrifves en arbetstid af
10 tim. pr dag.
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Tändsticksfabriker (genomsnittlig arbetstid : 10o tim. pr dag). — Af 8 aftal, ingångna 1907 oeh berörande 4,881 arb., hade 7 aftal, omfattande 4,788 arb. en arbetstid af 10 tim. pr dag. I 1 aftal (93 arb.) är arbetstiden stipulerad till 101/«tim.
Musbyggnadsarbeten (genomsnittlig arbetstid: 10'1 tim. pr dag, 59'8 tim. pr
Byggnadsinvecka). — Härunder innefattas aftalen för murare, byggnadsträarbetare, byggnadsgrofdustri.
arbetare oeh kakelungsmakare. Hela antalet redovisade kollektivaftal, gällande år
1907, utgjorde 155, omfattande ej mindre än 31,415 arb. Af dessa hade 145 aftal,
berörande 29,739 arb., arbetstiden p r d a g reglerad till 10 tim., 3 aftal (1,077 arb.)
till 9 1 / 2 tim. och 7 aftal (599 arb.) till 10 1 /, tim. Arbetstiden p r v e c k a utgjorde
enligt 30 aftal, omfattande 19,186 arb., 57 tim., enligt 48 aftal (5,950 arb.) 58 tim.,
enligt 41 (3,131 arb.) 59 tim., enligt 31 (2,492 arb.) 60 tim. och enligt 5 (656 arb.)
56 tim.
Af ofvanstående siffror att döma har sedan 1905 en förkortning af arbetstiden
pr vecka (genom tidigare afslutande af lördagsarbetet) ägt rum och torde numera den
genomsnittliga veckoarbetstiden för ifrågavarande byggnadsarbetare ligga mellan 57
och 58 tim., med tyngdpunkten på 57 tim.
Målning och glasmästerirörelse (genomsnittlig arbetstid: 9'9 tim. pr dag, 58'5
tim. pr vecka). — Af 59 aftal, till allra största delen ingångna 1906—07 och berörande
8,416 arb., hade 52 aftal, omfattande 6,931 arb., arbetstiden p r d a g reglerad till 10
tim., 4 aftal (1,290 arb.) till 9 tim. och 3 aftal (195 arb.) till 1 0 ' / , tim. Arbetstiden
p r v e c k a företedde en växlande anblick, men kan lämpligen sammanfattas sålunda:
enligt 15 aftal (3,717 arb.) 58 tim., enligt 16 aftal (3,213 arb.) mindre än 58 tim.,
varierande från 57 till 51, och enligt 28 aftal (1,486 arb.) mer än 58 tim., dock högst
60 tim.
Afven dessa siffror synas tyda på en förkortning sedan 1905 af arbetstiden pr
vecka, som väl numera torde i genomsnitt för yrket ligga snarare under än öfver 58 tim.
Skorstensfejare (genomsnittlig arbetstid : 9'0 tim. pr dag, 52'9 tim. pr vecka). —
Genom 3 aftal af åren 1906—08, omfattande 142 arb., är arbetstiden reglerad till 9
tim. p r d a g . Enligt 1 aftal (74 arb.) skulle arbetstiden pr v e c k a utgöra 54 tim.,
enligt 1 (49 arb.) 50 V, tim. och enligt 1 (19 arb.) 50 tim.
Gatu- och byggnadsarbeten (genomsnittlig arbetstid för vägbyggnads- och gatuläggningsarbeten : 10'0 tim. pr dag, 59'9 tim. pr vecka). — I 20 aftal, ingångna 1906
—07 och omfattande 5,411 arb., föreskrifves en arbetstid af 10 tim. p r dag. Arbetstiden p r v e c k a utgjorde mindre än 59 tim. enligt 10 aftal (3,718 arb.), däraf 4 aftal
(3,366 arb.) reglerade arbetstiden till 57 tim. Den genomsnittliga veckoarbetstiden
för ifrågavarande yrke torde, af dessa siffror att döma, nu vara kortare än hvad 1905
års undersökning utvisar.
Gas-, elektricitets- och vattenledningsverk
(genomsnittlig a r b e t s t i d : resp. 9'4, 9'9
Belysning ochIi
vattenlednings; och 9'9 t i m . p r dag). — I 10 aftal af 1906—07, berörande 1,909 arb., föreskrifves en
m. m.
arbetstid af 8 tim. pr dygn för arbete p å skift.
Renhållningsverk (genomsnittlig arbetstid : 9'9 tim. pr dag). — 1 5 aftal af åren
1906—07, omfattande 1,036 arb., är arbetstiden reglerad till 10 tim. pr dag.

Söker man sammanfatta intrycken af de sålunda meddelade
aftalsuppgifterna, ställda i belysning af 1905 års siffror, torde
som resultat framgå, att i 1906 och 1907 års aftal en allmän
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tendens till förkortning af arbetstiden per vecka gjort sig gällande
(förnämligast genom arbetets tidigare afslutande å lördag) och att
detta särskildt synes hafva inverkat på den genomsnittliga veckoarbetstiden för följande yrkesgrenar: snickerier och möbelfabriker, bokbinderier, mekaniska verkstäder, husbyggnadsarbeten,
målning och glasmästerirörelse samt vägbyggnads- och gatuläggningsarbeten. Afven inom textilindustrien har samma tendens
visat sina verkningar. Beträffande råsockerbruken har, genom
införande af regelbundna raster, en förkortning ägt rum såväl
af arbetstiden per dag som per vecka. För öfrigt hänvisas till
de här ofvan under hvarje yrkesgren lämnade uppgifterna.
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14. Arbetstidsundersökningar i utlandet.
Uppgifter rörande arbetstidens längd inom industrien och
handtverket föreligga visserligen i ganska stor omfattning från
främmande länder, men dessa uppgifter äro till största delen
icke af den beskaffenhet, att de lämpa sig för internationella
jämförelser. I de flesta fall äro vederbörande arbetstidsundersökningar begränsade till en särskild yrkesgrupp eller speciell
gren inom en sådan eller ock till ett visst lokalt område (t. ex.
en stad, ett distrikt) och kunna följaktligen icke gifva en samlad
bild af arbetstiden inom industrien (och handtverket) i dess
helhet. Dock hafva äfven i några länder företagits mera omfattande undersökningar, liknande den här föreliggande svenska
utredningen, ehuru på långt när ej så ingående i sin behandling af arbetstidsfrågan. I det följande skall lämnas en kortfattad exposé af de viktigaste resultaten ifråga om arbetstiden
per dag eller per vecka, som framgått särskildt af nyssnämnda,
industrien (och handtverket) i dess helhet berörande undersökningar, hvarvid emellertid hänsyn kommer att tagas väsentligen
endast till sådana undersökningar, som ägt rum under det
senaste årtiondet eller närmare bestämdt från och med år 1900.
Finland.

Den senaste undersökningen rörande arbetstiden inom ett
helt lands industri (och handtverk) torde vara den finska} Denna
undersökning, som utförts på en mycket kort tid, är gifvetvis
på den grund tämligen summarisk och behandlar för öfrigt
endast några få af hithörande spörsmål, men uppgifter stå
emellertid att erhålla för 82,301 industri- och handtverksarbetare
rörande bland annat n e t t o a r b e t s t i d e n p e r vecka.
1
Arbetsstatistik IX. Undersökning af arbetstiden i Finlands industrier och
handtverkerier. Helsingfors 1910.
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Undersökningen skiljer på 1) arbetare med endast dagarbete; 2) arbetare med arbete i två skift; och 3) arbetare med
arbete i tre skift, samt lämnar för hvar och en af dessa kategorier särskilda uppgifter om arbetstiden per vecka, d. v. s.,
hvad skiftarbetarne beträffar, för den sammanlagda arbetstiden
under två, resp. tre veckor. Sammanföras ifrågavarande kategorier till en och uträknas för skiftarbetarne den genomsnittliga
arbetstiden per vecka, finner man, att arbetstiden inom Finlands
industri och handtverk gestaltade sig på följande sätt (i relativa tal):
Antal arbetare.

Den vanligast förekommande arbetstiden faller alltså mellan
57 och 60 tim., utgörande —- enligt hvad i texten till undersökningen framhålles — i de allra flesta fall jämnt 60 tim.
Därnäst följer arbetstiden 54—57 tim., som i de flesta fall
angifvits vara jämnt 57 tim. Dessa båda arbetstider äro så
öfvervägande i förhållande till alla de andra, att de omfatta
nära 70 % af samtliga arbetare.
I sammanhang med handtverks- och industriräkningen den
12 juni 1906 i Danmark införskaffades äfven uppgifter angående n e t t o a r b e t s t i d e n p e r d a g för de af räkningen berörda
arbetare, hvilka uppgifter sedermera särskildt bearbetades och
publicerades. 1 Antalet arbetare, för hvilka dylika uppgifter sålunda erhöllos, belöpte sig till c:a 207,000.
1
Statistiske Meddelelser (4:c Kœkke, 28 Bind, 2 Hœfte). Arbejdstiden i Industriel!, ifelge Haandvserks og industritœllingen af 12 juni 1906. Kebenhavn 1908.

Danmark.
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Bortser man från arbetare med obestämd eller ej angifven
arbetstid, kommer den procentiska fördelningen af Danmarks
industri- och handtverksarbetare, allt efter arbetstidens längd per
dag, att te sig på följande sätt.

Omkring 30 % af de danska arbetarne hade alltså mindre
än 10 tim. netto per dag, c:a 60 % jämnt 10 tim. och inemot
10 % mer än 10 tim.
En beräkning af den genomsnittliga arbetstiden per dag för
olika yrkesgrupper har gifvit det resultat nedanstående tablå
utvisar.

Af anförda sammanställning synes, huru starkt den genomsnittliga siffran för riket i dess helhet påverkas af siffrorna för
städerna och speciellt Köpenhamn. Men också komino af hela
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det redovisade arbetareantalet 72 % på städerna, däraf 38 %
ensamt på Köpenhamn. Till jämförelse må erinras, att motsvarande svenska procentsiffror voro för städerna (inkl. köpingar)
40-7 % och för Stockholm 8'2X.
Att arbetstiden i Danmark visat sig vara i genomsnitt något
kortare än i Sverige, förklaras äfven i sin mån däraf, att just
de industrier, t. ex. råsockerbruk, trämassefabriker, pappersbruk,
j ä r n - och stålverk o. s. v., vid hvilka i Sverige, i form af skiftarbete, den längsta arbetstiden är till finnandes, i relativt mycket
obetydlig utsträckning äro representerade i Danmark.
I Österrike företogs år 1906 en specialundersökning rörande
arbetstidens längd 1 ), hvilken undersökning dock endast omfattade
i n d u s t r i e n , alltså icke handtverket. Uppgifter införskaffades
för ej mindre än 1,037,601 arb., däraf 106,671 voro sysselsatta
i kontinuerlig drift (skiftarbetare). Den procentiska fördelningen
af ifrågavarande arbetare, allt efter nettoarbetstidens längd p e r
d a g , utfaller på följande sätt:

Då maximiarbetstiden i Österrike genom lag är fastställd
till 11 tim. med undantag för sådana arbetsställen, där driften
är kontinuerlig, följer häraf, att ofvanstående 10 % af arbetarne
med mer än 11 tim. i regel hade anställning i kontinuerlig
drift. Den allra största delen af dem arbetade i 12-timmars
skift och hade alltså 12 tim. per dygn, hvari dock raster, när
sådana förekommo, äro inräknade.
') Die Arbeitszeit in den Fabriksbetrieben Oesterreichs. Dargestellt vem K. K.
Arbeitsstatistischen Amte im Handelsministerinm. Wien 1907.

Österrike.
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Beträffande Ungern föreligga uppgifter rörande nettoarbetstiden p e r d a g för c:a 243,000 arb., hvilka uppgifter inhämtades
i sammanhang med den allmänna folkräkningen år 1900 1 ) och
i motsats till de österrikiska sträcka sig till såväl industrien
som handtverket. De afse dock endast arbetare öfver 16 år.
Enligt ifrågavarande uppgifter ställde sig den dagliga arbetstiden för Ungerns industri- och handtverksarbetare år 1900,
relativt sedt, sålunda:

Vid beräkningen af de i ofvanstående tablå meddelade
siffrorna hafva arbetare med obestämd eller ej angifven arbetstid
icke medtagits.

Nederländerna.

För Nederländerna hafva år 1904 genom fabriksinspektörerna
åstadkommits uppgifter angående den d a g l i g a nettoarbetstiden
för inalles 120,000 arb.') Dessa uppgifter omfatta emellertid
endast v u x n a m ä n inom den egentliga industrien, alltså icke
handtverksarbetare. Huru anförda arbetare procentiskt fördelade
sig efter arbetstidens längd per dag, framgår af efterföljande sammanställning:
') Dénombrement de la population des pays de la couronne hongroise en 1900.
6:me partie. Publié par l'office central de statistique du royaume de Hongrie. Budapest 1905.
!
) » Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over 1903 on 1904.» (Jfr: Third abstract ot foreign labour statistios. Board
of trade, Labour department. London 1906).
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Dessa siffror tyda på en relativt ganska lång arbetstid inom
den nederländska industrien.
På liknande sätt som i Nederländerna, genom fabriksinspektionens försorg, har äfven i Schweiz år 1901 verkställts en
undersökning rörande arbetstidens längd för industriarbetare 1 ).
Enligt dessa uppgifter, som omfatta c:a 243,000 arbetare och
som, med hänsyn till att arbetet ofta afslutas tidigare å lördag,
angifva nettoarbetstiden p e r vecka, ställde sig ifrågavarande
arbetstid på sätt nedanstående tablå utvisar:

Till dessa siffror må endast knytas den upplysningen, att
i Schweiz maximiarbetstiden per dag är genom lag fastställd
till 11 tim.
') Schweizerisehe Fabrikstatistik nach den Erhebungen des eidg. Fabriksinspektorates vom 5 Juni 1901. (Jfr Third abstract of foreign Labour statistics.
London 1906.

Schweiz.
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Storbrittanien 1
och Irland.

I Storbrittanien hafva icke företagits några undersökningar
rörande arbetstiden af samma beskaffenhet som de i föregående
länder omnämnda. Den ganska rikhaltiga statistik, som dock
härutinnan offentliggjorts i bemälta land, grundar sig nämligen
icke på individuella uppgifter för hvarje särskildt arbetsställe,
utan hämtar sitt material från de mellan arbetsgifvare och
arbetare ingångna aftalen och söker på grundvalen däraf fastslå den för ett särskildt yrke eller en särskild ort gällande allmänna arbetstiden. De på detta sätt erhållna »standard»-talen
angifva alltså t a r i f f m ä s s i g a arbetstider, men kunna näppeligen
anses gifva uttryck för den f a k t i s k a arbetstiden inom resp.
yrkesgrenar och lämpa sig därför mindre väl för jämförelser
med de förut refererade siffrorna från olika länder.
Xedanstående öfversikt, som grundar sig på standarduppgifter för år 1907 från en del större städer i Storbrittanien
och Irland, är belysande för den engelska arbetstidsstatistiken 1 ).

Arbetstiden är alltså öfvervägande under 54 tim. samt
kortast inom byggnadsfacket och för typografer. De anförda
arbetstiderna referera sig uteslutande till sommarmånaderna.
') Eleventh abstract of labour statistics of the United Kingdom (Board of trade.
Labour department). London 1907.
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Äfven i Förenta Staterna söker arbetstidsstatistiken likasom
den engelska (se ofvan), på grundvalen af de i arbetstariffer
införda bestämmelser o. s. v., erhålla upplysning om den a l l m ä n n a arbetstiden för resp. yrkesgrenar. Här nedan lämnas
på detta sätt beräknade siffror rörande den genomsnittliga arbetstiden p e r v e c k a för vissa yrken inom industrien och handtverket
i Förenta staterna år 1906 1 ).

Förenta
staterna.

Med afseende på anförda siffror må framhållas, att om
inom ett yrke angifvits olika arbetstider för olika arbetsspecialiteter, arbetstiden upptagits för den specialitet, som räknat det
största antalet arbetare.
Från ö f r i g a l ä n d e r synes icke någon industrien i dess helhet omfattande Undersöknin» i fråga om arbetstiden föreligga
under det senaste årtiondet (från och med år 1900). Hvad
särskildt beträffar Tyskland, har dock en hela riket gällande
undersökning angående de k v i n n l i g a fabriksarbetarnas arbetstid
företagits år 1902.2) Enligt denna undersökning, som omfattade
') Bulletin of the Bureau of labor. (Department of commerce and labor). X:o 71.
Washington 1907.
') Die .Arbeitszeit der Fabrikarbeiterinnen. Naoh Berichten der Generbeaufsichtsbeamten bearbeitet ini Keichsamt des Innern. Berlin 1905.

Tyskland.
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c:a 814,000 arbeterskor öfver 16 år inom industrien, utgjorde
den dagliga nettoarbetstiden 9 tim. eller därunder för-10'6 %,
öfver 9 t. o. in. 10 tim. för 42'7 % och öfver 10 t. o. m. 11
tim. för 46"7 %. Det stora flertalet af dem, som arbetade öfver
10 tim., tillhörde textilindustrien. Anmärkas må, att för kvinn
liga arbetare i fabriker maximiarbetstiden är i lag fastslagen till
11 tim.
För e n s k i l d a t y s k a s t a t e r hafva tid efter annan genom
fabriksinspektörerna företagits undersökningar angående arbetstidens längd, hvilka undersökningar dock i allmänhet hafva en
mycket summarisk karaktär och föga lämpa sig för internationella jämförelser.
Dylika undersökningar hafva ägt rum i
Bayern (»Die Jahresberichte der Kgl. bayerischen Fabriken- und
Gewerbeinspektoren fur das J a h r 1899». Mönchen 1900), i
Hessen (»Jahresberichte der Gewerbe-Aufsichtsbeamten för das
J a h r 1905». Amtliche Ausgabe. Bd III. Berlin 1906), i
Baden (Karl Bittman: »Die badische Fabriksinspektion im ersten
Vierteljahrhundert ihrer Thätigkeit». Karlsruhe 1905) och i
Wurtemberg (»Jahresberichte der Gewerbe-Aufsichtsbeamten för
das J a h r 1903». Amtliche Ausgabe. Bd II. Berlin 1904).
Dessutom hafva för tyska riket i dess helhet verkställts en
del specialundersökningar rörande e n s k i l d a y r k e s g r e n a r , och
må från dessa anföras följande data rörande de tre stora handtverksfacken: murare, målare och timmermän, hvilka data afse
åren 1905—06 1 ).

Ofvanstående arbetstider referera sig till sommarmånaderna.
') Reichs-Arbeitsblatt.
och 4; 1908, h. 3.

Herausgegeben vom Kaiserl. Statist. Amt. 1907, h. 1
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Beträffande Frankrike har någon mera omfattande under- Frankrike.
sökning i fråga om arbetstiden ej företagits sedan åren 1891 —
93 1 ). Xettoarbetstiden befanns då utgöra 9 tim. och därunder
pr dag för 3 X af de redovisade arbetarne, 9'A à 10 tim. för
59 X och öfver 10 tim. för 38 X. Dessa siffror afsågo Seinedepartementet; för provinserna voro motsvarande tal resp. 19'5 %,
29-0 % och 51 X, däraf 20 X hade 12 tim. Hela antalet af
undersökningen berörda arbetare uppgick till 'A mill., sysselsatta hufvudsakligen inom den större industrien.
Afven för Belgiens vidkommande går den senaste arbets- Belgien.
tidsundersökningen längre tillbaka i tiden än år 1900, nämligen
till år 1896, då uppgifter i bemälta hänseende införskaffades i
samband med en omfattande industriräkning, för c:a 504,000
industri- och handtverksarbetare 2 ). För 10'7 % af dessa belöpte
sig den dagliga nettoarbetstiden till 9 tim. och därunder, för
34"l % till 9lA à 10 tim. och för 55"2 % till mer än 10 tim.
I den i det föregående omnämnda danska undersökningen Jämförelse
mellan Sverörande »Arbeidstiden i industrien», från hvilken föröfrigten»rige och andra
länder.
del af de här refererade uppgifterna från olika länder hämtats,
hafva för industri-(och handtverks-)arbetarne i några länder beräknats den g e n o m s n i t t l i g a n e t t o a r b e t s t i d e n p e r dag. En
jämförelse mellan dessa siffror inbördes och med motsvarande
svenska gifver följande resultat.

') Office du travail: Salaires et durée du travail dans l'industrie française.
Tome IV. Paris 1897.
') Recensement général des industries et des métiers 31 oct. 1896, vol. VIII.
Bruxelles 1901.
15
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Résumé français.
A côté des statistiques sociales plus générales et poursuivies sans interruption,
l'Office du travail a effectué de temps à autre certaines enquêtes spéciales (Statistique
du travail A : 1—9), principalement sur les conditions de travail et de salaire dans
des branches d'industrie séparées d'une assez grande importance. A cette série
vient s'ajouter l'enquête présente concernant la durée du travail dans l'industrie et
dans les métiers manuels. Elle se rapporte essentiellement à l'année 1905, mais
elle a été complétée par quelques indications sur les années 1906 et 1907.
Sur des formules spécialement établies à cet effet, on s'est procuré d'environ
20,000 lieux de travail des renseignements utilisables touchant la durée et la division
du travail pour 345,446 ouvriers, dont 292,001 hommes et 53,445 femmes. Le nombre
des mineurs (au-dessous de 18 ans), compris dans l'enquête, s'élevait à 45,495. Dans
les lieux de travail où étaient employés 1—10 ouvriers (métiers manuels) l'enquête
a porté sur 43,650 ouvriers; dans ceux travaillaient 10 ouvriers et plus (industries)
elle a porté sur 301,796 ouvriers. Dans les villes et les bourgs, l'enquête a porté
sur 140,723 ouvriers, à la campagne sur 204,723.
Nombre des
semaines de
travail par an.

La durée du travail par an ressort du tableau ci-dessous:

Dans la plupart des lieux de travail réunissant 208,182 ouvriers ou 60'S %,
le travail s'est poursuivi durant toute l'année, soit 52 semaines. C'était spécialement
le cas pour les industries graphiques (99'2 %), l'éclairage et la plomberie etc. (95'4 %),
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les industries de la pâte de bois et du papier (87'1 %), les fonderies (85l %), les
mines (82'6 %), les industries textiles (82'3 %) et les industries chimiques-techniques
(79-5 %).
Pour 68,496 ouvriers, ou 19'8 %, le nombre des semaines de travail a certainement été inférieur à 52, mais il a dépassé 45 par an ; ceci semble provenir de ce
que le travail a été complètement suspendu, dans les lieux de travail en question,
une ou deux semaines aux environs de Noël et du J o u r . d e l'an, ou, dans certaines
branches de métiers, pendant ce qu'on est convenu d'appeler la saison morte. Le
nombre relativement le plus élevé des ouvriers pour qui la durée du travail a été
ainsi limitée se constate dans la métallurgie (34'5 %) et tout de suite après dans
les groupes des constructions de machines et constructions navales (33'4 %), l'industrie
du bois (31'1 %) et l'industrie de l'habillement (286 %).
Le reste des ouvriers appartiennent aux lieux de travail où le nombre des
semaines de travail est descendu au-dessous de 46 par an, ou bien a été indiqué
comme non fixé, et doivent par conséquent être plus ou moins considérés comme
des ouvriers de saison. Le nombre de ces ouvriers s'élève en tout à 68,768, soit
tout près de 20o %, et on les trouve surtout dans les exploitations forestières,
les »autres industries extractives», les industries des produits alimentaires, alcools
et narcotiques (fabriques de sucre brut, minoteries, fabriques d'amidon, distilleries, fabriques de conserves), l'industrie du bois (scieries), les industries de la
céramique, du verre et de la pierre (briqueteries), ainsi que l'industrie du bâtiment. Environ la moitié des ouvriers en question, soit 33,968, correspondant
à 9'8 % de la totalité des ouvriers compris dans l'enquête, étaient employés dans
des entreprises où le travail dure moins de 26 semaines, c. a. d. pas même la
moitié de l'année, et c'était le cas, en premier lieu, pour les ouvriers du flottage
(927 %), des exploitations forestières (66'2 %), des fabriques de sucre brut (65'4 %),
et des briqueteries (49'1 %).
La durée ordinaire du travail par semaine, sans compter les repos, a été
calculée comme suit:

La m o y e n n e d e la d u r é e d e t r a v a i l p a r s e m a i n e dans les différents
groupes de métiers a été établie comme l'indique le tableau ci-dessous.
Pour la totalité des groupes de métiers, aussi bien dans l'industrie que dans
les métiers manuels, la durée nette du travail s'est élevée en moyenne à 59'5 heures
par semaine. Dans les lieux de travail où étaient employés 1—10 ouvriers (métiers
manuels) le chiffre correspondant était 60'4 heures; dans ceux où travaillaient 10
ouvriers et plus (fabriques) 59'8 heures. En particulier pour les hommes, la semaine
de travail comptait en moyenne 59'7 heures, contre 58'3 pour les femmes, et spécialement pour les adultes (18 ans et plus) 59'8 heures, contre 57'4 heures pour les
mineurs (au-dessous de 18 ans).

Durée ordinaire du
travail par
semaine.
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Durée moyenne du travail par semaine dans différents groupes
de métiers.

Parmi les d i f f é r e n t s g r o u p e s d e m é t i e r s , on relève la moyenne la plus
basse dans les mines avec seulement 50'B heures par semaine et ensuite dans les industries graphiques avec 53'4 heures. Au reste, la durée du travail était inférieure
à 60 heures pour tous les groupes de métiers à l'exception de 5, et ces cinq se
présentaient dans l'ordre suivant: industries textiles avec juste 60 heures, éclairage
La durée plus longue du t r a v a i l pour les mineurs vient de ce qu'il y avait comparativement
peu de mineurs employés à l'abattage des bois, branche de métier où une durée relativement courte de
travail est fréquente, tandis qu'il y en avait un nombre beaucoup plus considérable dans le flottage, où
se produit un phénomène inverse pour la durée au travail.
2
La durée plus longue du t r a v a i l p o u r les femmes et les mineurs dèpent de ce que, dans une
partie des grandes imprimeries
de journaux, où la journée de travail est comparativement très courte,
<8 heures), les femmes et les mineurs sont extrêmement peu représentés.
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et plomberie etc. 60'1 heures, produits alimentaires, alcools et narcotiques 62'0
heures, industries de la pâte de bois et du papier 63'9 heures, et enfin les fonderies
qui avaient la moyenne la plus longue par semaine, soit 64'1 heures.
Le tableau ci-dessous indique la durée brute du travail par jour, c. a. d. la, Durée ordidurée du travail y compris les repos, avec, en regard, la proportion des ouvriers naire du trapar rapport à la totalité des ouvriers compris dans l'enquête.
vail par jour.

En ce qui concerne spécialement l e s o u v r i e r s m i n e u r s (au-dessous de 18
ans), il est apparu que la journée de travail comptait brut moins de 12 heures pour
47'9 %, juste 12 heures pour 42'8 %, et plus de 12 heures pour 5'8 %, et qu'en
outre pour 3'5 % le nombre des heures n'était pas fixé, ou n'avait pas été indiqué.
Dans les lieux de travail peu importants ( m é t i e r s m a n u e l s ) , la durée brute
du travail par jour s'est montrée dans l'ensemble beaucoup plus longue que dans
les lieux de travail importants ( i n d u s t r i e s ) . C'est ainsi que dans les premiers la
durée du travail par jour a été brute de moins de 12 heures pour 28'3 % de la
totalité des ouvriers qui y étaient employés, de 12 heures pour 47'9 % et de plus
de 12 heures pour 23 8 %, tandis que, dans les seconds, les chiffres correspondants
étaient respectivement 437 %, 46'8 %, et 10o %.
L a m o y e n n e b r u t e du t r a v a i l p a r j o u r a été évaluée, pour la totalité
des ouvriers compris dans l'enquête, à 11 '6 heures. Au-dessus de ce chiffre moyen,
venaient les groupes de métiers suivants: exploitations forestières (où ce sont les
ouvriers du flottage qui font pencher la balance) 12'0 heures, industries textiles 12 o
heures, industrie du bois 11'9 heures, industrie de la pâte de bois et du papier
11'9 heures, industries des produits alimentaires, alcools et narcotiques 11'8 heures,
industrie de l'habillement 11'7 heures, industries en cuir, poils et caoutchouc 11.7
heures, métallurgie 11'7 heures, industries de la céramique, du verre et de la pierre
11'7 heures, et industrie du bâtiment 1 1 " heures. Au-dessous du chiffre moyen indiqué
plus haut, se trouvaient d'autre part les groupes suivants: »autres industries extractives» 11'5 heures, fonderies 11'5 heures, industries chimiques-techniques l l ' e heures,
constructions de machines et constructions navales 11'4 heures, industries graphiques
H o heures, éclairage et plomberie etc. H o heures, et enfin les mines qui avec 9'3 heures
présentaient la plus courte journée de travail brute parmi les grandes industries.
La durée ordinarie nette du travail quotidien (journée de travail s a n s c o m p t e r
l e s r e p o s ) a été calculée pour la totalité des ouvriers comme ci-dessous:
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La différence entre les grandes et les petites entreprises ( f a b r i q u e s e t m é t i e r s
m a n u e l s ) n'est pas aussi sensible lorsqu'il s'agit de la durée nette du travail quotidien que lorsqu'on considère la durée par semaine, parce que dans ce dernier cas,
il est des facteurs comme la durée du travail le samedi, le travail du dimanche,
etc. qui entrent en jeu. Toutefois, au sujet de la durée nette du travail par jour,
on a fait aussi cette observation que, dans l'ensemble, elle est un peu plus longue
dans les lieux de travail où sont employés 1 à 10 ouvriers que dans ceux où travaillent 10 ouvriers et plus.
La durée nette du travail quotidien pour l e s m i n e u r s était de moins de 10
heures pour 25"i %, juste 10 heures pour 66'5 %, et plus de 10 heures pour 8'4 %.
Quant aux f e m m e s , un peu plus de la moitié (50'4 %) avaient une journée
de travail nette de 10 heures. Elle était de moins de 10 heures pour 24'7 %, et
de plus de 10 heures pour 23'1 %, à quoi il faut ajouter 18 % avec un nombre
d'heures indéterminé.
La durée nette ordinaire du travail quotidien a été évaluée en m o y e n n e , pour
la totalité des ouvriers inscrits, à juste 10 heures. Spécialement pour les hommes,
la journée nette de travail a compté en moyenne ÎO'O heures, et pour les femmes
9'9 heures; pour les adultes (18 ans et plus) 1 0 i heures, et pour les mineurs (audessous de 18 ans) 9°7 heures. En ce qui concerne les lieux de travail où sont
employés 1 à 10 ouvriers, un calcul correspondant donne comme résultat 10'1 heures,
et pour ceux où travaillent 10 ouvriers et plus, lO'o heures.
Si l'on compare l e s d i f f é r e n t s g r o u p e s d e m é t i e r s , on relève la durée
nette du travail quotidien la plus longue dans les industries de la pâte de bois et du
papier ainsi que dans les fonderies, soit 10'6 heures pour les 2 groupes, et ensuite
dans les industries textiles (10's heures), les industries des produits alimentaires,
alcools et narcotiques (10i heures) et l'industrie du bois (101 heures). La moyenne
la plus basse est pour les ouvriers des groupes suivants: mines (8'5 h.) et industries
graphiques (9"l h.); et ensuite exploitations forestières (9'8 h.), éclairage et plomberie
etc. (97 h.), >autre8 industries extractives» (9'9 h.), industrie de la céramique, du
verre et de la pierre (9'9 h.) Une moyenne nette de travail quotidien de juste 10
heures se constate dans les groupes des industries en cuir, poils, caoutchouc, la
métallurgie, les constructions de machines et constructions navales, les industries
chimiqueB-techniques, et l'industrie du bâtiment.
Dans certains métiers, surtout les métiers de saison, on constate régulièrement,
Diminution
(ou augmenta-- chaque année, que la durée normale du travail (celle en usage au moins pendant
tion) de la la moitié des semaines de travail de l'année) est raccourcie, ou, ce qui toutefois se
durée du tra-- produit plus rarement, est allongée, durant une certaine période de l'année. Ces
variations dépendent ou bien d'une diminution (ou d'une augmentation) de la quantité
vail.
de travail, ou bien peut-être plus souvent encore de la durée de la lumière solaire
et de circonstances climatériques. Cependant, beaucoup des ouvriers sont frappés
par c h ô m a g e total d'une durée plus ou moins longue, ce qui ressort aussi de
l'exposé donné plus haut sur le nombre des semaines de travail par an.
Le nombre total des ouvriers employés dans des entreprises (ou parties de
celles-ci), où la durée du travail est diminuée pendant une certaine partie de l'année,
s'élevait à 38,992, représentant 11"8 % de la totalité des ouvriers compris dans
eette enquête. C'est avant tout dans l'industrie du bâtiment que cette diminution
périodique de la durée du travail a été constatée, soit pour 62'4 % des ouvriers de
ce groupe, et ensuite dans l'industrie du bois (16'9 %) et dans les industries de la
céramique, du verre et de la pierre (15"5 %).
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La période, pendant laquelle se produisait cette diminution de la durée du
travail, était pour la plupart des ouvriers (63o %) de 21 à 26 semaines par an.
Pour 28'8 % la période correspondante était de 13 à 20 semaines et, pour 8'2 %,
seulement de 8 à 12 semaines.
En temps normal, 3"7 % seulement des ouvriers en question avaient moins
de 54 heures p a r s e m a i n e , mais pendant la période de diminution du travail, la
proportion s'élevait à 71'9 %. En moyenne la durée nette du travail quotidien
était, en temps normal (période de la saison), pour 33,600 ouvriers de lO'i heures,
mais pendant la période de la diminution du travail de 8'2 heures. En particulier
dans l'industrie du bâtiment, les chiffres correspondants étaient respectivement lOo
et 8o heures, dans l'industrie du bois 1 0 l et 8'0 heures et dans des industries de la
céramique, du verre et de la pierre 101 et 8'5 heures. On relève la plus grande
différence entre la durée normale et la durée diminuée du travail — 2'7 heures —
pour 221 ouvriers dans le groupe des exploitations forestières, et la plus petite par
contre — '/, heure — pour 54 ouvriers dans les industries chimiques-techniques.
La durée du travail de la période normale, par où l'on entend la durée constante du travail pendant au moins la moitié des semaines de travail de l'année,
apparaît parfois aussi un peu allongée. Le nombre des ouvriers, employés dans des
entreprises (ou parties de celles-ci) où c'était le cas, s'élevait à 981, soit 430 ouvriers
dans les raffineries de sucre, 262 dans l'industrie du bois, 59 dans les industries de
la céramique, du verre et de la pierre etc.
Quant à la prolongation de la durée de travail de nature plus occasionelle,
causée par le t r a v a i l s u p p l é m e n t a i r e , cette question sera traitée plus bas
(pages 238*—239*).
C'est devenu de plus en plus une règle, surtout dans l'industrie, de terminer ,Durée ordile travail plus tôt le samedi, afin de rendre possible un repos plus absolu le di- naire
n
du tramanche. Dans certaines branches de métiers cependant, la nature même du travail i»
vail le samedi.
s'oppose à la diminution de la durée du travail le samedi, et, dans certains cas,
comparativement très rares il est vrai, on impose même une durée de travail plus
longue ce jour-là. Tout cela fait que, dans l'ensemble, la durée ordinaire du travail
le samedi présente de notables différences avec celle des autres jours de la semaine,
•et par suite cette question mérite une attention spéciale.
Pour la plus grande partie des ouvriers compris dans l'enquête, soit 61'1 %,
la duré du travail était sans doute tout aussi longue le samedi que les autres jours
de la semaine, mais le nombre des ouvriers, dont le travail était moins long ce
jour-là, s'élevait cependant à 133,910, soit 38'8 %. Par contre la durée du travail
n'était allongée le samedi que pour 452 ouvriers (01 %).
Une différence notable à ce point de vue apparaît entre les lieux de travail
d'une part où sont employés de 1 à 10 ouvriers ( m é t i e r s m a n u e l s ) et d'autre part
ceux où travaillent 10 ouvriers et plus ( i n d u s t r i e s ) . Dans les lieux de travail peu
importants, il n'y avait pas plus de 13"9 % des ouvriers pour qui la durée du travail était plus courte le samedi, tandis que le chiffre correspondant dans les lieux
de travail plus importants était de 42'4 %; et, sur les 452 ouvriers pour qui la
durée du travail était allongée le samedi, 310 appartenaient à de petites entreprises,
et 142 à de plus grandes.
Si l'on compare l e s d i f f é r e n t s g r o u p e s de m é t i e r s , on voit que l'usage
d'abréger la durée du travail le samedi s'est surtout répandu dans les entreprises de
constructions ç] e machines et de constructions navales, puisque 83'2 % des ouvriers
appartenant à ces industries terminaient leur travail plus tôt le samedi. Suivaient ensuite
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les industries textiles avec 70'3 %, la métallurgie (66'2 %), les industries graphiques
(50'0 %) etc. Par contre, là où cette diminution de la durée du travail se rencontre de plus rarement, c'est dans le groupe des exploitations forestières (0'8 %),
et elle est moins fréquente dans les groupes suivants: industries des produits
alimentaires, alcools et narcotiques (16'9 %), mines (18'o %), industries de la pâte de
bois et du papier (19'0 %), et »autres industries extractives» (19'4 %).
En moyenne pour la totalité des ouvriers compris dans l'enquête, la durée
nette du travail est de 9 heures le samedi, contre 10 heures les autres jours de la
semaine. A l'exception du groupe des exploitations forestières, où la durée moyenne
du travail le samedi apparaît exactement la même que les autres jours de la semaine,
dans tous les groupes de métiers on constate en moyenne une durée de travail plus
courte le samedi. La diminution la plus forte apparaît dans les constructions de
machines et les constructions navales, où, pour les ouvriers de ces industries, la
durée moyenne du travail le samedi n'est que 7'6 heures, ce qui fait avec le travail
des autres jours de la semaine une différence en moins de près de 2 heures '/«•

Repos.

On a reçu des renseignements sur le nombre et la longueur des repos pour
298,233 o u v r i e r s n o n r e l a y é s , et ceux-ci se répartissent, au point de vue du nombre des repos par jour, de la manière qu'indique le tableau ci-dessous:

Dans le plus grand nombre des groupes de métiers, plus de la moitié des ouvriers
avaient 2 repos par jour, en général 1 pour le déjeuner et 1 pour le diner; et c'était
spécialement le cas dans les industries chimiques-techniques, où l'on a noté 2 repos
par jour pour 88'7 % des ouvriers, ensuite dans les industries graphiques (79'4 %)
l'éclairage et la plombîrie etc. (79'0 %), l'industrie du bâtiment (76'5 %), la métallurgie (72'5 %) etc. On a noté 3 repos par jour pour 407 % des ouvriers non
relayés dans les industries de la pâte de bois et du papier, pour 35'7 % dans les
industries de la céramique, du verre et de la pierre, 28'6 % dans l'industrie du bois,
etc. Un seul repos par jour se présente dans un nombre de cas relativement
important (s'appliquant au moins à 25 % des ouvriers non relayés) dans les groupes
suivants: »autres industries extractives» (31'1 %), mines, fonderies, constructions de
machiijes et constructions navales, ainsi que les industries textiles (25'0 %).
3,652 ouvriers non relayés ont été indiqués comme n'ayant pas de repos, et
il n'y en a pas moins de 2,295 de ceux-ci dans le groupe des mines, ce qui s'explique
tout naturellement par la courte durée du travail dans ce groupe, qui pour environ
3,000 ouvriers ne s'élève pas à 8 heures par jour. De même'dans les industries
des produits alimentaires, alcools et narcotiques, (spécialement dans les laiteries)
nombre d'ouvriers n'ont pas de repos, en général par suite de la brièveté relative
de la journée de travail.
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Enfin 15,620 ouvriers non relayés ont été notés comme n'ayant pas de repos
régulier; c. a. d. qu'il y a sans doute des repos au cours de la journée, mais ils ne
sont pas prescrits à heures fixes ; on les prend quand cela s'arrange le mieux avec
le travail. Le plus grand nombre des ouvriers soumis à ce système de repos
appartiennent aux groupes des exploitations forestières, soit 5,845 ou 51'1 % de la
totalité des ouvriers de ce groupe; ensuite viennent les groupes suivants: industries
des produits alimentaires, alcools et narcotiques, (petit moulins, brasseries, petites
boulangeries, laiteries etc.), industries de la céramique, du verre et de la pierre
(principalement chantiers de tailleurs de pierre), industries de l'habillement (principalement ateliers de tailleurs et cordonneries avec travail manuel), industrie du
bois etc.
L'absence de repos, ou de repos régulier, a été signalée pour 13'7 % des
ouvriers employés au t r a v a i l m a n u e l , mais seulement pour 5'3 % des ouvriers non
relayés dans l ' i n d u s t r i e .
En moyenne, pour la totalité des ouvriers non relayés compris dans cette
enquête, on compte que la durée des repos par jour est de l'6 heure. Au haut
de l'échelle apparaît, si l'on compare les différents groupes, celui des exploitations
forestières avec, par jour, une moyenne de repos de 2'4 heures, et, ensuite, suivent
dans l'ordre les industries graphiques avec 1°9 heure, les industries de l'habillement,
et celles de la céramique, du verre et de la pierre (les 2 groupes l'8 h.), les industries des produits alimentaires, alcools et narcotiques, les industries textiles, les
industries en cuirs, poils et caoutchouc, la métallurgie, et l'industrie du bâtiment
(tous ces groupes 17 h.), les »autres industries extractives» (1"6 h.), les industries
chimiques-techniques (1"5 h.), les constructions de machines et constructions navales
(l'4 h.), les industries de la pâte de bois et du papier, ainsi que l'éclairage et la
plomberie etc. (les deux l'S h.), les fonderies (0'9 h.), et enfin les mines avec
seulement 0'8 heure.
Pour les ouvriers non relayés, on a aussi donné quelques indications sur le Commenceet fin du
>
commencement et la fin du travail de chaque jour. Cependant, pour plus de 19,000 ment
de ces ouvriers, on n'a pas pu indiquer d'heure précise à ce sujet, et c'est le cas, travail quotidien.
d'une part pour ces groupes d'industries comprenant l'abattage des bois, le flottage,
les petits moulins, les chantiers de tailleurs de pierres etc. où la durée du
travail est très souvent, par suite de causes naturelles, plus ou moins irrégulière,
d'autre part pour les entreprises de travaux manuels. Pour environ 284,000 ouvriers
non relayés, on a pourtant obtenu des renseignements sur l'heure exacte où commence et finit le travail quotidien.
Au point de vue de l'heure oh commence le travail, les ouvriers en question
se répartissent proportionnellement de la manière suivante:
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La majorité des ouvriers (plus de 50 %) commençaient donc leur travail
entre 6 et 7 heures du matin, et c'était le cas dans tous les groupes de métiers
sauf dans les industries de l'habillement et dans les industries graphiques; c'était
le plus fréquent dans les industries textiles où 79'4 % des ouvriers commençaient
à ce moment-là, dans les mines (76'2 %), dans les industries chimiques-techniques
(757 %), dans l'industrie du bois (73'6 %) etc. Quant à l'industrie de l'habillement, l'heure la plus ordinarie pour le commencement du travail était de 7 heures
à 8 heures du matin, soit pour 56'5 % des ouvriers, et c'était encore le cas dans une
proportion très importante pour les industries graphiques (76'2 %).
Les ouvriers, indiqués comme commençant leur journée e x t r a o r d i n a i r e m e n t
t ô t , soit avant 6 heures du matin, appartiennent pour la plupart aux industries des
produits alimentaires et spécialement aux boulangeries, laiteries et brasseries.
En ce qui concerne spécialement l e s o u v r i e r s m i n e u r s , on a noté que 56'2 %
d'entre eux commençaient leur travail entre 6 et 7 heures du matin et 37'2 % entre
7 et 8 heures. Contrairement aux prescriptions de la loi, la journée de travail
commençait avant 6 heures du matin pour 208 mineurs, dont 109 dans les boulangeries.
Quant à la fin du travail quotidien, l'heure variait pour les ouvriers ici en
question, comme l'indique le tableau ci-dessous:

La plupart des ouvriers non relayés (GO'8 %) terminaient donc leur journée
entre G et 7 heures du soir. Dans 13 groupes de métiers, c'était la règle pour plus
de 50 % d'ouvriers non relayés, et c'était spécialement le cas dans les fonderies
(85'6 %), les industries chimiques-techniques (81'8 %), l'éclairage et la plomberie
etc. (77'9 %), les constructions de machines et constructions navales (75'0 %) etc.
Sans les mines, la journée de travail prenait fin déjà avant 5 heures du soir pour
61 "5 % des ouvriers, et, parmi les ouvriers employés dans les industries graphiques,
le plus grand nombre (57'5 %) terminaient leur travail entre 7 et 8 heures du soir.
Le travail se terminait c o m p a r a t i v e m e n t t a r d , à 9 heures du soir et plus
tard, pour 1,551 ouvriers, dont 564 étaient employés dans les chantiers de tailleurs de
pierres, 525 dans l'industrie de l'habillement, et les autres principalement dans les
industries des produits alimentaires (moulins, boulangeries, laiteries). La journée
de travail finissait après 10 heures du soir pour 104 ouvriers, parmi lesquels, il est
vrai, 36 dans les mines de charbon ne commençaient leur travail qu'entre 3 et 4
heures de l'après-midi.
Quant aux m i n e u r s (au-dessous de 18 ans), 607 % avaient la fin de leur travail fixée entre 6 et 7 heures du soir, et 24'3 % entre 7 et 8 heures, soit dans la
plupart des cas à 7 heures précises. Pour 1,008 mineurs, dont 665 dans des entreprises de travail plutôt manuel, le travail quotidien finissait entre 8 et 9 heures du
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soir, ou, relativement à peu d'exceptions près, à 8 heures précises. 132 mineurs
en tout ont été indiqués comme finissant leur travail à 9 heures du soir et plus
tard. D'autre part la journée de travail prenait déjà fin avant 6 heures du soir
pour 5,035 mineurs (12-3 %).
Dans un grand nombre d'entreprises, spécialement dans celles où le travail Travail parrelais.
se poursuit nuit et jour ou presque, le travail est organisé par relais, c. a. d. que
les ouvriers sont partagés en 2 ou plusieurs équipes qui se succèdent les unes aux
autres d'après un roulement déterminé, lequel toutefois peut être très différent dans
les divers lieux de travail et pour les diverses spécialités professionnelles.
Le travail par relais, d'après l'enquête présente, a fonctionné pendant toute
l'année, ou une grande partie de l'année, dans 1,144 lieux de travail et pour
43,157 ouvriers, ce qui fait respectivement 5"8 % et 12'5 % de tous les lieux de
travail et de tous les ouvriers compris dans cette enquête. Parmi les différents
groupes de métiers, ce sont les fonderies qui présentaient le plus grand nombre
des ouvriers relayés, soit 54'4 % ; après quoi venaient les industries de la pâte de
bois et du papier (47'0 %), les mines (36'1 %), l'éclairage et la plomberie etc.
(29'6 %), les industries des produits alimentaires, alcools et narcotiques (19'9 %),
l'industrie du bois (10'6 %) etc.
La forme la plus ordinarie est 2 relais par 24 heures, de 12 heures chacun,
ce qu'on constate pour un peu plus de la moitié de tous les ouvriers relayés. Ce
système de relais suppose que le travail se poursuit jour et nuit et que les ouvriers
sont partagés en 2 équipes, une de jour et une de nuit, avec 12 heures de travail
chacune, d'après un roulement qui change toutes les semaines. En particulier, le
travail était ainsi par relais de 12 heures ordinairement dans les industries de la
pâte de bois et du papier, l'industrie du bois, et les industries des produits alimenaires, alcools et narcotiques (principalement dans les fabriques de sucre brut et
les raffineries de sucre).
Outre les ouvriers dont il vient d'être question, il y en avait encore 4,000
environ pour qui le travail était organisé en 2 relais, mais la longueur de chaque
relais était de moins de 12 heures et par suite pour les 2 relais ensemble de moins
de 24 heures, c. a. d. que le travail ne se poursuivait pas jour et nuit sans interruption. Parmi ces ouvriers, la plus grande partie incomparablement, soit 3,400,
étaient employés dans les mines et la longueur du relais variait pour eux entre 10
et fi heures, avec une moyenne générale de 8 heures.
Employés à un travail en 3 relais par 24 heures, de 8 heures chacun, on
comptait en tout 12,760 ouvriers, représentant 29'6 % de la totalité des ouvriers
r elayés. Le travail se continuait donc jour et nuit avec ce système de relais, mais
il y avait une différence capitale quant à la durée du travail par 24 heures, entre
d'une part les ouvriers avec 3 relais pour 2 équipes seulement, et d'autre part ceux
avec 3 relais pour 3 équipes. Tandis que les premiers avaient à travailler 16 heures
= 2 relais) toutes les 48 heures, et 8 heures ( = 1 relais) toutes les 48 heures,
soit en moyenne 12 heures par 24 heures, la durée correspondante pour les seconds
n'était que de 8 heures par 24 heures.
Le nombre des ouvriers dont le travail était divisé en 3 relais de 8 heures
pour 2 équipes s'élevait à 8,517, soit 19'7 % de la totalité des ouvriers relayés; et
ceux-ci, comme cela a été dit plus haut, sont, au point de vue de la durée moyenne
du travail par 24 heures, assimilables aux ouvriers ayant 2 relais de 12 heures.
Le plus grand nombre de ces ouvriers, sans comparaison possible, (7,114), se trouvent
dans les fonderies. Pour 4,243 ouvriers, ou 9'8 % de tous les ouvriers relayés com-
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pris dans cette enquête, on a noté que le travail était divisé en 3 relais (de 8 heures)
avec 3 équipes, ç. a. d. que chaque ouvrier n'avait qu'un relais par 24 heures, soit
une durée brute de travail de 8 heures. 1,122 de ces ouvriers étaient employés
dans les fonderies, 1,069 dans les raines, 607 dans les verreries, 430 dans l'éclairage
et la plomberie etc. (principalement machinistes et chauffeurs) etc. ')
Le travail divisé en 4 relais par 24 heures a été indiqué eomme le système
appliqué à 1,272 ouvriers. La grande masse de ceux-ci, soit 1,147, avait des relais
de 6 heures pour 2 équipes, c. a. d. que chaque équipe avait 2 relais par 24 heures
d'environ 6 heures chacun, ou en moyenne une journée de travail de 12 heures ;
et les ouvriers en question se trouvaient principalement dans les fonderies.
Les autres systèmes de relais rencontrés au cours de l'enquête ne jouent qu'un
rôle sans importance dans l'industrie suédoise.
Par travail de nuit, on entend ici, conformément à la loi du 20 nov. 1909
Travail ordinaire de nuit. interdisant l'emploi des femmes pour le travail de nuit dans certaines entreprises
industrielles, le travail exécuté pendant les heures comprises entre 10 heures du
soir et 5 heures du matin, ou pendant le repos ininterrompu de 11 heures chaque
nuit prescrit dans la dite loi. A ceci, il faut ajouter qu'il n'est question que du
travail de nuit ordinarie, et non pas du travail supplémentaire occasionnel.
On a constaté un travail de nuit habituel dans 2,875 lieux de travail et pour
48,618 ouvriers, représentant 14'1 % de la totalité des ouvriers, compris dans
l'enquête. Parmi ceux-ci, il y avait 3,262 mineurs et 1,360 femmes, correspondant
respectivement à 7'2 % et 2'5 % du nombre total des mineurs et des femmes.
Le nombre le plus élevé des ouvriers astreints à un travail de nuit habituel,
aussi bien au point de vue absolu qu'au point de vue relatif, a été relevé dans
les fonderies, savoir 10,603 ou plus de la moitié (54'4 %) de tous les ouvriers
appartenant à ce groupe d'industries. Ensuite venaient, au point de vue proportionnel, les industries de la pâte de bois et du papier avec 47'2 %, les mines
(30'8 %), l'éclairage et la plomberie etc. (30'4 %), les industries des produits alimentaires, alcools et narcotiques (26'2 %) etc.
Le plus grand nombre des ouvriers astreints à un travail de nuit habituel
(85'6 %) avaient aussi leur travail organisé p o u r r e l a i s . On a calculé, quoique assez
sommairement, la durée moyenne du travail de nuit, par 24 heures, pour ces ouvriers,
et le nombre des heures a été établi ainsi :

En ce qui concerne spécialement le groupe important des ouvriers relayés,
représentant 78'8 %, pour qui !a durée du travail de nuit ordinaire est en moyenne
de, 3 heures et plus par 24 heures, pendant une semaine de travail, il se compose
en majorité (55'5 %) d'ouvriers astreints à des relais de 12 heures. En se basant
sur la définition donnée plus haut du travail de nuit, on trouve que la durée du
travail de nuit pour ces derniers ouvriers variait, suivant la place des relais au cours
J
t Pendant les dernières années, à en juger d'après les contrats collectifs conclus en 1!06—07,
le système des relais de 8 heures avec 3 équipes a dû se répandre davantage.
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des 24 heures, entre un minimum de 3 heures V2 et un maximum de 4 heures '/?
par 24 heures, avec comme moyenne la plus fréquente de 4 heures à 4 heures 1l,m
Au même groupe des ouvriers relayés avec une moyenne de travail de nuit
de 3 heures et plus par 24 heures, appartiennent aussi les ouvriers avec 3 relais
pour 2 équipes, pour la plupart desquels la moyenne du travail de nuit par 24 heures
doit être de 4 heures Y? a 5 heures, ainsi que les ouvriers avec 4 relais de 6 heures
pour 2 équipes, pour lesquels la durée du travail de nuit varie entre 5 heures et 5
heures '.', par 24 heures.
La plupart des ouvriers relayés, avec un travail de nuit de 2 à 3 heures en
moyenne par 24 heures, avaient leur travail divisé en relais de 8 heures pour 3
équipes, et la durée du travail de nuit pour eux était de juste 2 heures '/s, ce qui est également vrai des autres ouvriers partagés en 3 équipes se relayant dans les 24 heures.
Enfin on peut signaler, à propos des ouvriers relayés ayant un travail de nuit
de moins d'une heure ou de 1 à 2 heures, qu'il s'agissait principalement d'ouvriers
des mines, pour qui le travail était divisé en 2 relais de 8 à 9 heures par 24 heures.
Employés à un autre travail de nuit ordinaire ( t r a v a i l n o n p a r r e l a i s ) , on
comptait en tout 7,004 ouvriers, et il s'agissait principalement d' ouvriers du flottage,
des boulangeries, de la confection pour dames et des ateliers de tailleur, des fabriques
de chaussures et des cordonneries, des laiteries etc. La durée du travail de nuit
par 24 heures était de 1 à 2 heures pour 71'5 %, de moins d' une heure pour 12'6 %,
de 2 à 3 heures pour 8'2 % et de 3 heures et plus pour 7'7 %,
Le travail ordinaire du dimanche et des jours fériés, par où l'on entend ici Travail ordile travail pendant le repos ininterrompu de 24 heures qui autrement est de règle.naire du diles dimanches et jours fériés, a été déclaré en usage dans 1,877 lieux de travail et manche et des
pour 17,521 ouvriers, soit 5'1 % de la totalité des ouvriers compris dans l'enquête. jours fériés.
3o % des femmes et 1.5 % des mineurs étaient employés pour le travail ordinaire
du dimanche. Pas moins de 70.7 % de tous les ouvriers travaillant habituellement
le dimanche avaient également leur travail organisé par relais.
Au point de vue de la fréquence du travail ordinaire du dimanche dans l e s
d i f f é r e n t s g r o u p e s de m é t i e r s , la première place revient proportionnellement au
groupe de l'éclairage et de la plomberie etc., où 36.5 % des ouvriers étaient astreints à ce
travail, et ensuite viennent les industries des produits alimentaires, alcools et narcotiques
avec 21.2 %, les fonderies 19.2 %, les industries de la pâte de bois et du papier 8.2 % etc.
Plus de la moitié des ouvriers ici en question (50.1 %) avaient un travail
habituel le dimanche et les jours fériés durant toute l'année; et c'était le cas pour
76'9 % des ouvriers travaillant le dimanche dans les fonderies, et pour 74.0 % dans
les industries de la pâte de bois et du papier. D'autre part, 27'1 % n'avaient de
travail habituel que 1 à 20 dimanches par an, ce qui s'appliquait avant tout aux
ouvriers des raffineries de sucre.
Le tableau ci-dessous montre pour les ouvriers travaillant habituellement le
dimanche le nombre d'heures de travail par dimanche.
Nombre des ouvriers.
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Il faut rappeler qu'il est question ici de la d u r é e b r u t e d u t r a v a i l . La longue durée de 12 heures (et plus) par dimanche se constate principalement pour les
ouvriers dont le travail est organisé par relais de 12 heures, par 3 relais de 8 heures
ou 4 relais de 6 heures, entre 2 équipes, qui n'arrêtent pas de toute la semaine.
Travail suppPour obtenir le matériel complet qu'exige une enquête sur cette question
lémentaire. spéciale, il a paru nécessaire de demander des renseignements sur la fréquence du
travail supplémentaire pendant au moins 3 années. Cependant on n'a pas pu obtenir
de renseignements sur un grand nombre de lieux de travail, ou bien les renseignements reçus n'étaient pas entièrement satisfaisants, ce qui fait que l'enquête sur ce
sujet ne doit pas être aussi concluante qu'il eût été désirable.
A en juger d'après les réponses reçues, il a dû y avoir un travail supplémentaire dans 2,387 lieux de travail, ou 12'0 % de tous les lieux de travail compris
dans l'enquête. Mais on a envoyé seulement de 1,642 de ces lieux de travail des
renseignements sur le nombre des ouvriers qui ont pris part à ce travail supplémentaire; il s'élevait à 35,557 ouvriers, ce qui correspond à 10'3 % de la totalité des
ouvriers compris dans l'enquête. Etant donné que, dans la plupart des lieux de
travail d'où l'on n'a pas envoyé d'indications sur le nombre des ouvriers ayant pris
part à un travail supplémentaire, ce travail ne paraît s'être présenté que dans des
proportions peu importantes, les chiffres donnés ici ne doivent sans doute pas être
considérés comme beaucoup trop bas. En tous cas ils indiquent la limite inférieure
pour la fréquence du travail supplémentaire dans l'industrie et les métiers manuels.
Parmi l e s d i f f é r e n t s g r o u p e s d e m é t i e r s , c'était l'industrie graphique qui
présentait le nombre relativement le plus élevé des ouvriers ayant un travail supplémentaire, savoir 34'4 %, après quoi venaient les groupes de l'éclairage et de la
plomberie etc. (30'8 %), les constructions de machines et constructions navales (26'2 %),
les produits alimentaires, alcools et narcotiques (24'3 %) etc.
En ce qui concerne les mineurs (au-dessous de 18 ans), on ne signalait un
travail supplémentaire que pour 3'0 % d'entre eux.
La répartition proportionnelle des ouvriers astreints à un travail supplémentaire,
d'après la moyenne, des heures supplémentaires par an pendant les 3 années sur
lesquelles portait l'enquête, ressort du tableau ci-dessous :
Nombre des ouvriers.

Environ un tiers avait donc, en moyenne, moins de 50 heures de travail
supplémentaire par an : environ un tiers de 50 à 100 heures, et le tiers restant 100
heures et plus.
Sur les 2,996 ouvriers (9'6 %), pour qui le supplément a été compté à 200
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heures et plus, en moyenne, par an et par ouvrier, 533 appartenaient à des chantiers
maritimes et à des entreprises de constructions de hateaux, 448 à des ateliers
mécaniques, 435 à des brasseries et malteries, 210 à des raffineries de sucre, etcUn congé, ce qui veut dire une libération du travail pendant une certaine
période de l'année avec maintien de tout ou partie du salaire, a été indiqué comme
étant en usage dans 737 lieux de travail et pour 8,958 ouvriers ou 2'6 % de la
totalité des ouvriers compris dans l'enquête. Dans les industries graphiques, c'était
le cas pour 40'5 % des ouvriers, dans l'éclairage et la plomberie etc. pour 12l %,
dans les industries des produits alimentaires, alcools et narcotiques (8'5 %), etc.
Pour 56'6 % des ouvriers ayant un congé, la durée de ce congé était d'une
semaine; pour 30'0 % de plus d'une semaine; et pour 13'4 % de moins d'une semaine.
Un congé sans salaire a été indiqué pour 13,086 ouvriers (3'8 %) et ce congé
se donnait ordinairement entre Noël et le Nouvel an.

Congés.

D'après ce qu'a montré l'enquête, il y avait congé le l:er mai dans 6,014 lieux ,Congé le 1:er
de travail et pour 170,641 ouvriers ou près de la moitié (49'4 %') de la totalité des
mai.
ouvriers compris dans cette enquête; et ce congé durait toute la journée pour 20'6 %,
mais seulement une partie de la journée pour 28'8 %. Plus de 70 % des ouvriers
avaient ainsi congé dans l'industrie graphique, les industries chimiques-techniques,
et dans les constructions de machines et constructions navales. A Stockholm, 96'1 %
des ouvriers avaient congé le l;er mai; dans les autres villes et bourgs 81 '2 %,
mais à la campagne seulement 28'1 %.

Une comparaison entre la durée moyenne du travail par jour en 1885 ') et 1905
(1906) s'établit pour les différents groupes de métiers de la manière suivante:

i
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) Voir »Rapports du comité de l'assurance ouvrière de l'année 1^8.
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La diminution de la durée du travail depuis 1885 a donc dû être en moyenne,
pour la totalité des ouvriers, d'un peu plus d'une heure. La diminution la plus
sensible paraît s'être produite dans les groupes suivants: usines à gaz, industries
graphiques, forges et fonderies, industries chimiques-techniques, et industrie du
bâtiment.
De l ' é t u d e s p é c i a l e f a i t e en 1907 s u r les c o n t r a t s c o l l e c t i f s en vig u e u r d a n s le p a y s , il y a à tirer certaines indications sur la durée du travail dans
l'industrie et les métiers manuels, et comme ces indications concernent une époque un
peu plus récente, elles sont de nature à compléter l'enquête présente sur la durée du
travail. De ces indications, il semble ressortir que dans les contrats des annés 1906
et 1907 se faisait sentir une tendance générale à diminuer la durée du travail par
semaine (principalement par des clauses prescrivant que le travail se terminerait
plus tôt le samedi), et il semble que ceci s'appliquait surtout à la durée moyenne du
travail par semaine dans les branches de métiers suivantes: menuiseries et fabriques
de meubles, ateliers de reliures, ateliers mécaniques, bâtiment, peinture et vitrerie,
construction des routes et pavage des rues. Dans les industries textiles aussi, la
même tendance se faisait sentir. Quant aux raffineries de sucre, par l'introduction
de repos réguliers, une diminution s'était produite sur la durée du travail par jour
aussi bien que sur la durée par semaine.
En terminant, il y a lieu de donner quelques chiffres comparatifs sur la
moyenne de la durée nette du travail quotidien en Suède et dans quelques autres pays.
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(Forts.) För-

III. (Forts.) A r b e t s t i d p e r dag

B. (Forts.) Vid arbetsställen
Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

113
kortning af arbetstiden.
(med frånräknande af raster).
med 10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

114

Tab. 7. Ordinarie
A. Vid arbetsställen
Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

115
arbetstid på lördag.
med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

116

Tab. 7. (Forts.) Ordinarie
A. (Forts.) Vid arbetsställen
Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

117

arbetstid på lördag.
med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

118

Tab. 7. (Forts.) Ordinarie
A. (Forts.) Vid arbetsställen
Obs!

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

119
arbetstid på lördag.
med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

120

Tab. 7. (Forts.) Ordinarie
A. (Forts.) Vid arbetsställen
Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

121

arbetstid på lördag.
med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

122

Tab. 7. (Forts.) Ordinarie
A. (Forts.) Vid arbetsställen
Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

123
arbetstid på lördag.
med 1—10

arbetare.

minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

124

Tab. 7. (Forts.) Ordinarie
A. (Forts.) Vid arbetsställen
Obs!

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

125
arbetstid på lördag.
med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

126

Tab. 7. (Forts.) Ordinarie
B. Vid arbetsställen med
Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

127

arbetstid på lördag.
10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

128

Tab. 7. (Forts.) Ordinarie
B. (Forts.) Vid arbetsställen med
Obs!

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

129

arbetstid på lördag.
10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

130

Tab. 7. (Forts.) Ordinarie
B. (Forts.) Vid arbetsställen med
Obs ! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

131
arbetstid på lördag.
10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

132

Tab. 7. (Forts.) Ordinarie
B. (Forts.) Vid arbetsställen med
Obs!

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

133

arbetstid på lördag.
10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

134

Tab. 7. (Forts.) Ordinarie
B. (Forts.) Vid arbetsställen med
Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

135
arbetstid på lördag.
10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

136

Tab. 7. (Forts.) Ordinarie
B. (Forts.) Vid arbetsställen med
Obs!

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

137

arbetstid på lördag.
10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

138

Tab. 8.

Ordinarie arbetstid per vecka

Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

och per dag för kvinnliga arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

139

140

Tab. 8.

(Forts.)

Ordinarie arbetstid per vecka

Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

och per dag för kvinnliga arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

141

142

Tab. 8.

(Forts.)

Ordinarie arbetstid per vecka

Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

och per dag för kvinnliga arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

143

144

Tab. 8.

(Forts.) Ordinarie arbetstid per vecka

Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

och per dag för kvinnliga arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

145

146

Tab. 8.

(Forts.)

Ordinarie arbetstid per vecka

Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

och per dag för kvinnliga

arbetare.

minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

147

148
Tab. 9.

Obs!

Raster. — Tiden för det
(För icke-

A.
Vid arbetsställen med
De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

149

dagliga arbetets början och slut.
skiftarbetare).

1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

150

Tab. 9. (Forts.) Raster.— Tiden för det
(För icke-

A. (Forts.) Vid arbetsställen
Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

151

dagliga arbetets början och slut.
skiftarbetare).

med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

152

Tab. 9. (Forts.) Raster. — Tiden för det
(För icke-

A. (Forts.) Vid arbetsställen
Obs ! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

153

dagliga arbetets början och slut.
skiftarbetare).

med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

154

Obs!

Tab. 9. (Forts.) Raster. — Tiden för det
(För ickeA. (Forts.) Vid arbetsställen
De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

155

dagliga arbetets början och slut.
skiftarbetare).

med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

156

Obs!

Tab. 9. (Forts.) Raster. — Tiden för det
(För ickeA. (Forts.) Vid arbetsställen
De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

157

dagliga arbetets början och slut.
skiftarbetare).

med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

158

Tab. 9. (Forts.) Raster. — Tiden för det
(För icke-

A. (Forts.) Vid arbetsställen
Obs!

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

159

dagliga arbetets början och slut.
skiftarbetare).

med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

160

Tab. 9. (Forts.) Raster. — Tiden för
(För icke-

B.
Obs!

Vid arbetsställen med

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

161

det dagliga arbetets början och slut.
skiftarbetare).

10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

162
Tab. 9. (Forts.) Raster. — Tiden för
(För ickeB. (Forts.) Vid arbetsställen med
Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

163

det dagliga arbetets början och slut.
skiftarbetare).

10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

164

Tab. 9. (Forts.) Raster. — Tiden för
(För i c k e -

B. (Forts.) Vid arbetsställen med
Obs!

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

165

det dagliga arbetets början och slut.
skiftarbetare).

10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

166

Tab. 9. (Forts.) Raster. — Tiden för
(För icke-

B. (Forts.)
Obs!

Vid arbetsställen med

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

167
det dagliga arbetets början och slut.
skiftarbetare).
10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

168

Tab. 9. (Forts.) Raster. — Tiden för
(För icke-

B. (Forts.) Vid arbetsställen med
Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

169

det dagliga arbetets början och slut.
skiftarbetare).

10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

170

Tab. 9. (Forts.) Raster. — Tiden för
(För icke-

B. (Forts.) Vid arbetsställen med
Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

171

det dagliga arbetets början och slut.
skiftarbetare).

10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

172

Tab. 10. Arbete
A. Olika skiftObs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

173

på skift.
former.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

174

Tab. 10. (Forts.) ArA. (Forts.) Olika
Obs!

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

175

bete på skift
skiftformer.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

176

Tab. 10. (Forts.) ArA. (Forts.) Olika
Obs!

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

177
bete på skift.
skiftformer.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

178

Tab. 10. (Forts.) ArB.

Ordinarie arbetstid per vecka och per dygn samt

1.

Två skift per

Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

bete på skift.
raster, med särskiljande af de viktigaste skiftformerna.

dygn à 12 timmar.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

179

180

Tab. 10. (Forts.) ArB. (Forts.) Ordinarie arbetstid per vecka och per dygn samt

1. (Forts.) Två skift per
Obs!

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

bete på skift.
raster, med särskiljande af de viktigaste skiftformerna.

dygn à 12 timmar.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

181

182

Tab. 10. (Forts.) ArB. (Forts.) Ordinarie arbetstid per vecka och per dygn samt

2.

Tre skift per dygn

Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

bete på skift.
raster, med särskiljande af de viktigaste skiftformerna.

à 8 timmar på 2 lag.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

183

184

Tab. 10. (Forts.) ArB. (Forts.) Ordinarie arbetstid per vecka och per dygn samt

3.

Tre skift per dygn

Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

bete på skift.
raster, med särskiljande af de viktigaste skiftformerna.

à 8 timmar på 3 lag.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

185

186

Tab. 10. (Forts.) ArB. (Forts.) Ordinarie arbetstid per vecka och per dygn samt

4.

Annan skift-

Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

187

bete på skift.
raster, med särskiljande af de viktigaste skiftformerna.

anordning.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

188

Tab. 10. (Forts.) ArB. (Forts.) Ordinarie arbetstid per vecka och per dygn samt

4. (Forts.) Annan
Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

189

bete på skift.
raster, med särskiljande af de viktigaste skiftformerna.

skiftanordning.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

190

A.
Obs!

Tab. 11. OrdiVid arbetsställen

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

l
) Med nattarbete förstas här, jämlikt lagen dm 20 nov. 1909 angående förbad root kvinnors användande till
under den i hemälta lag föreskrifna oafbratna ledighet af 11 timmar hvarje natt. — ^ Ang. sättet för genomsnittsdelas i kap. 9 (textafdelningen).

191

narie nattarbete1).
med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

arbete nattetid i vissa industriella företag, arbete under de timmar, som infalla mellan kl. 10 e. m. och 5 f. m. eller
beräkningen, se kap. 9 i textafdelningen. — 3) Närmare specifikation af de i kol. 10 och 20 förekommande siftror med-

192

Tab. 11. (Forts.) OrdiA. (Forts.) Vid arbetsställen
Obs!

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

•) Ang. hv»d här fö ritas med nattarbete, se not 1, »id. 100—191. — •) Ang. sittet för genomsnittsberäkningen,
textaf delningen).

193

narie nattarbete1).
med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

se kap. 9 i textafdelningen.

— 3) Närmare specifikation af de i kol. 10 och '20 förekommande siffror meddelas i kap.
13

194

Tab. 11. (Forts.) OrdiA. (Forts.) Vid arbetsställen
Obs!

D e med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

1)Ang. hvad här förstås med nattarbete, se not 1, sid. 100—191. — 2) Ang. sättet för genomsnittsberäkningen.
9 (textafdelningen).

195

narie nattarbete1).
med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

se kap. 9 i textafdelningen. — 3) Närmare specifikation af de i kol. 10 och 20 förekommande siffror meddelas i kap.

196

Tab. 11. (Forts.) OrdiB. Vid arbetsställen med
Obs!

D e med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

1) Ang. hvad här förstås med nattarbete, se not 1, sid. 110—191
It (textafdelningen).

— 2) Ang. sättet för genomsnittsberäkningen.

197

narie nattarbete1).
10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

se kap. i) i textafdelningen.

--

3

. Närmare specifikation af de i kol. 10 oi-h 20 förekommande siffror meddelas i kap.

198

Tab. 11. (Forts.) Ordi-

B. (Forts.) Vid arbetsställen med
Obs!

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

^Ang. hvad här förstås meil nattarbete, se not t, sid. 11)0—101. — -) Ang. sättet lör genomsnittsberäkningen,
0 (textafdelningen).

199

narie nattarbete1).
10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

se kap. 9 i textafdelningen.

— 3) Närmare specifikation aï de i kol. 10 och 20 förekommande siffror meddelas i kap.

200

Tab. 11. (Forts.) OrdiB. (Forts.) Vid arbetsställen med
Obs!

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

M Ang. livad här först&s med nattarbete, se not 1. sid. Iï0>--1f)l.
fl (textafdelningem.

• •) Ang. sättet för genomsnittsberäkningen,

narie nattarbete1).
10 arbetare och däröfver.

201

minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

se kap. !» i textafdelningen.

— •'•) Närmare specifikation af de i kol. Il» och 10 förekommande siffror meddelas i kap.

202

Tab. 12. Ordinarie
A. Vid arbetsställen
Obs!

De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

v Med nön- otlt heltjiltigitarbete förstis liar arbete under den oafbrutna hvila a! 24 tim., som eljes i regel förekommer vid

sön- och helgdagsarbete1).
med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

sön- och helgdagar.

203

204

Tab. 12. (Forts.) Ordinarie
A. (Forts.) Vid arbetsställen
Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

^ Ang. livad hur förstås med -w»m- tjrh helrjilngsarbete, se n o t 1, sid. :X)2 -20Î.

205

sön- och helgdagsarbete1).
med 1—10 arbetare.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

206

Tab. 12.
B.

(Forts.) Ordinarie
Vid arbetsställen

med

Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

1

} Ang. hvad här förstås med sön- och helgrlagmrbete,

so n o t 1, sid. 202—203.

207

sön- och helgdagsarbete1).
10 arbetare och däröfver.
minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

208

Tab. 12. (Forts.)
B.

(Forts.)

Ordinarie

Vid arbetsställen

med

Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

1) Ang. livad här förstås med son- och helgdagsarbete, se not 1, sid. 202—203.

209

sön- och helgdagsarbete1).
10 arbetare och

däröfver.

minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

14

210

Tab. 12. (Forts.)
B.

(Forts.)

Ordinarie

Vid arbetsställen

med

Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

1

Ang. hvad här förstås inei] »in- ufli Jirlyilatjsiirbetc, se not 1. sid. 2102—20X

sön- och helgdagsarbete1).
10 arbetare och

däröfver.

minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

211

212

Tab. 12. (Forts.) Ordinarie
B. (Forts.) Vid arbetsställen med
Obs! De med liten kursiv stil tryckta siffrorna angifva antalet

l

) Ang. livad här förstås med sön- och hetgdagttarhete,

se n o t 1, sid. 202—2CXÎ.

213

sön- och helgdagsarbete1).
10 arbetare och

däröfver.

minderåriga (under 18 år), som ingå i de ofvanstående talen.

214

Tab. 13.

Arbete på skift samt ordinarie natt-

215

och söndagsarbete för kvinnliga arbetare.

216

A.

Tab. 14. ÖfverVid arbetsställen med

217

tidsarbete.
1—10 arbetare.

218

Tab. 14. Forts.) ÖfverA. (Forts.) Vid arbetsställen med

219

tidsarbete.
1—10 arbetare.

220

Tab. 14. (Forts:) ÖfverA. (Forts.) Vid arbetsställen med

221

tidsarbete.
1—10 arbetare.

222

Tab. 14. (Forts.) ÖfverB. Vid arbetsställen med

223

tidsarbete.

10 arbetare och däröfver.

224

Tab. 14. (Forts.) ÖfverB. (Forts.) Vid arbetsställen med

225

tidsarbete.
10 arbetare och däröfver.

15

226

Tab. 14. (Forts.) ÖfverB. (Forts.) Vid arbetsställen med

227

tidsarbete.
10 arbetare och däröfver.

228

Tab. 14. (Forts.) ÖfverB. (Forts.) Vid arbetsställen med

229
tidsarbete.

10 arbetare och däröfver.

230

Tab. 15. Semester.
(Ledighet från arbetet med bibehållande, helt eller delvis, af löneförmåner.)

') Dïraf 1 arbetsställe, far hvilket antalet arbetare ej hir r dovisats.
) För 786 personer har ledigheten uppgifvits till 1 à 2 veckor.

2

231

Tab. 15. (Forts.) Semester.
(Ledighet från arbetet med bibehållande, helt eller delvis, af löneförmåner.)

')Ej uppgitvet.

232

Tab. 16.

Ledighet den 1 maj.

233

Tab. 16. (Forts.)

Ledighet den 1 maj.

234

Tab. 16. (Forts.)

Ledighet den 1 maj.

