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Föreliggande redogörelse för arbetsinställelser i Sverige
under år 1910 ansluter sig ined afseende å uppställningen i
allt väsentligt till den förut offentliggjorda berättelsen för
arbetsinställelser under år 1909. Dock har den i kap. 7 införda redogörelsen för aftalsbrott i samband med under redogörelseåret inträffade arbetsinställelser i så måtto förändrats,
att densamma omfattar en detaljerad framställning af parternas
egna uppgifter om aftalsbrott samt af de aftalsbestämmelser,
skiljenämndsutslag m. m., som kunna vara ägnade att belysa
frågan om aftalsbrotts förekomst.
Den närmaste ledningen af förevarande utredning har å
afdelningen handhafts af amanuensen I v a r A r n o l d s s o n , hvilken
ock utarbetat denna berättelse.
Stockholm i september 1911.
Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik.
NILS BERGSTEN.

Erik Sjöstrand.
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Inledning.
I n s a m l a n d e t af statistiskt material rörande arbetskonflikter
har under år 1910 inom Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik fortsatts enligt samma plan och med anlitande af i hnfvudsak samma slags källor, som legat till grund för motsvarande redogörelser för åren 1903—1907 samt 1908 och 1909.
Bland dessa källor intages gifvetvis den främsta platsen af de
till resp. parter utsända frågeformulären, hvilkas lydelse framgår
af de i ofvannämnda redogörelser meddelade aftrycken.1 Ett betydande material utgöra numera ock de notiser ur dagliga tidningar
och periodiska publikationer af arbetsgifvare- och arbetareorganisationer, som samlas å den arbetsstatistiska afdelningen. För öfrigt
hafva statens förlikningsmäns till Kollegium insända kvartalsrapporter bildat ett material af betydande värde för kännedomen om
vissa arbetskonflikter. Rörande öfriga regelmässigt anlitade källor
hänvisas till redogörelsen för arbetsinställelser under åren 1903—1907.2
De olika uppgiftslämnarnes karaktär framgår närmare af nedanstående sammanställning för åren 1903—1910:

1
2

Arbetsstatistik E: 1, s. 13—18 samt E: 2 och E: 3, s. 9—14.
Arbetsstatistik E: 1, s. i).
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Förestående siffror ådagalägga fortfai-ande stor beredvillighet
å parternas sida a t t tillmötesgå afdelningens förfrågningar, hvarigenom statistiken ock torde ha vunnit en hög grad af fullständighet och tillförlitlighet.
Bland de såsom sarbetsgifvare> och »arbetare> betecknade uppgiftslämnarne intaga resp. o r g a n i s a t i o n e r en allt mera framskjuten
plats, sedan föreningsväsendet å ömse sidor n å t t en allt större utbredning och. organisationen såsom sådan allt oftare kommit att t a g a
del i konflikter.
Vid materialets sofrande och b e a r b e t a n d e h a r i hufvudsak
tillämpats samma metod som den förut använda och hänvisas till
beskrifningen häröfver i föregående redogörelser. 1
Rörande de å frågeformulären afgifna svaren är för öfrigt a t t
märka, a t t desamma i hufvudsak v a r i t fullständiga och korrekta.
E t t rikligt material i form af protokoll, aftal och prislistor samt
förslag till dylika hafva därjämte kommit afdelningen tillhanda och
varit till stor n y t t a vid bedömandet af resp. konflikter.
1

Arlietsstatistik E: 1, s. 11—12 och E: 2, s. 8.

9

1. Arbetsinställelsernas antal, omfattning och fördelning efter näringsgrenar, landsdelar och årstider.
Antal och omfattning. Under år 1910 haiVa, enligt till Kommerskollegium ingångna uppgifter, i Sverige påbörjats 76 arbetsinställelser (strejker och lockouter). Antalet arbetsinställelser äfvensom
antalet däraf direkt berörda arbetsgifvare och arbetare i jämförelse
med de föregående åren framgår af nedanstående öfversikt:
A n t a l

Under år 1910 var sålunda antalet arbetsinställelser afsevärdt
mindre än under något af de föregående år (1903—1909), för hvilka
officiell konfliktstatistik föreligger, liksom äfven arbetsinställelsernas
omfattning med hänsyn till antalet berörda arbetsgifvare och arbetare var ojämförligt mycket mindre än under något af de föregående åren. Det relativa fredstillståndet torde vara att betrakta
som en reaktion efter 1909 års synnerligen omfattande arbetsstrider.
Antalet direlct berörda arbetsgifvare var under redogörelseåret
146. Liksom under föregående år var det stora flertalet arbetsinställelser af helt ringa omfattning med hänsyn till antalet berörda arbetsgifvare. Vid 71 eller 9o % af samtliga arbetsinställelser — motsvarande procentsiffra beräknades för år 1909 till 84 \
— nådde de i konflikter invecklade arbetsgifvarnes antal icke öfver 5,
och endast 4 arbetsinställelser, eller 5-3 % af samtliga, berörde mera
än 5 arbetsgifvare, hvarjämte i 1 fall uppgift saknas i förevarande
afseende. Genomsnittliga antalet arbetsgifvare per konflikt var lägre
än under något af de föregående åren eller 19.
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Hela antalet direkt berörda arbetare under år 1910 var 3,671
eller föga mera än en hundradel af de under närmast föregående
å r af konflikt berörda arbetarne.
Af arbetsinställelserna voro 45, eller 59 %, af helt ringa storlek,
omfattande högst 25 arbetare. Under föregående redogörelseår uppgingo däremot dylika mindre arbetsinställelser till föga mera än en
tredjedel af samtliga. Af någon större omfattning — berörande
mer än 100 arbetare — voro 10 konflikter, eller 13 % af samtliga, och
v a r antalet dylika konflikter under år 1910 proportionsvis lägre än
under något af åren 1903—1909 med undantag af år 1904.
Vid j ä m n fördelning af de berörda arbetarnes a n t a l på konfliktantalet erhålles såsom medelsiffra per konflikt under redogörelseåret
48, hvilken siffra understiger äfven det lägsta af motsvarande relationstal under åren 1903—1909.
Fördelning efter näringsgrupper. Arbetsinställelsernas fördelning
på olika näringsgrupper med hänsyn till antal och omfattning framg å r af tab. litt. A samt tab. l i t t . B.
Tab. litt. A.

Arbetsinställelsernas fördelning år 1910 efter näringsgrupper
med hänsyn till antal och omfattning.

ARBETSINSTÄLLELSERNAS ANTAL, OMFATTNING OCH FÖRDELNING.
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Af tab. litt. A framgår, a t t byggnadsindustrien står främst hvad
beträffar konflikternas såväl antal som omfattning — 25 konflikter
med 1,539 berörda arbetare. Närmast med afseende å antalet konflikter följa trävaruindustrien (11), närings- och njutningsämnessamt jord- och stenindustrien (hvardera 8). Inom ett flertal näringsgrupper, nämligen grafisk samt malmförädlings- och kemisk-teknisk
industri, belysning och vattenledning, handel och varulager, landtransport, sjötransport samt hotell-, kafé- och restaurantrörelse, hafva
under året inga som helst arbetsinställelser förekommit. Det minsta
antalet uppvisa för öfrigt jordbruk, skogsbruk, grufdrift, annan
brytnings- och upptagningsindustri, textilindustri samt maskin- och
skeppsbyggnadsindustri (hvardera 1 arbetsinställelse).
Med hänsyn till antalet direkt berörda arbetare ä r ordningen
näst efter byggnadsindustrien följande: trävaruindustri (603), trämasse- och pappersindustri (520), jord- och stenindustri (25C) o. s. v.
Det minsta antalet af konflikt berörda arbetare påträffas inom jordbruk, läder-, hår- och gummivaruindustri samt »annan brytnings- och
upptagningsindustri».
Af tab. I (sid. 48—49) framgår närmare i hvad mån arbetsinställelserna berört särskilda näringsgrenar.
Däraf framgår, a t t husbyggnadsarbetet under året drabbats af det största antalet arbetsinställelser, eller 13, och därnäst bagerier samt sågverk och brädgårdar
med (5 konflikter hvardera. Med hänsyn till de berörda arbetarnes
antal står väg- och vattenbyggnadsarbete främst (895). Minsta
antalet berörda arbetare förete bland i tab. I anförda näringsgrenar
charkuteriyrket (3), bleck- och plåtslageriyrket (6), jordbruk (11)
samt stenhuggerier (12).
Tab. litt. B utvisar arbetsinställelsernas fördelning, absolut och
relativt, på olika näringsgrupper i jämförelse med de sju föregående
redogörelseåren tillsammantagna.
Det framgår häraf, att ett relativt stort antal konflikter under
redogörelseåret inträffat särskildt inom byggnadsindustri, näringsoch njutningsämnesindustri samt trämasse- och pappersindustri, medan
i synnerhet jordbruk samt maskin- och skeppsbyggnadsindustri drabbats af e t t relativt ringa antal konflikter. Dessutom ä r a t t märka,
att, såsom ofvan nämnts, inom ett flertal näringsgrupper ingen arbetsinställelse under redogörelseåret inträffat.
Med afseende å antalet af konflikter berörda arbetare inom olika
näringsgrupper visar jämförelsen med perioden 1903—1909, a t t en
mera afsevärd ökning, relativt taget, förekommit inom byggnadsindustrien, trämasse- och pappersindustrien samt trävaruindustrien,
medan i samma hänseende minskning är a t t konstatera inom maskinoch skeppsbyggnadsindustrien samt närings- och njutningsämnesindustrien.
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Tab. litt. B. Arbetsinställelsernas fördelning under åren 1903—1910 efter
näringsgrupper, med hänsyn till antal och omfattning.

Till belysande af arbetsinställelsernas relativa utbredning inom
olika näringsgrupper meddelas i tab. litt. C en sammanställning af
antalet af konflikter berörda arbetare under år 1910 och antalet
inom resp. näringsgrupper sysselsatta arbetare under år 1908. 1
För flera af de förut anförda näringsgrupperna saknas emellertid
1
De i den officiella statistiken angående fabriker, handtverk och bergshandtering
senast publicerade uppgifterna om arbetareantalet inom olika näringsgrupper, afseende
år 1909, hafva ansetts icke knnna komma till användning vid den i tab. litt. C gjorda
sammanställningen på grund af den minskning i det beräknade arbetareantalet, som
under nämnda år förorsakades af de stora arbetskonfliktcrna.
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tillförlitliga uppgifter om hela arbetareantalet, och omfattar följande
tablå därför endast de näringar, som finnas upptagna i den officiella
statistiken angående fabriker, handtverk och bergshandtering (jämför
tablån å sid. 33).
Tab. litt. C. Arbetsinställelsernas relativa utbredning inom vissa
näringsgrupper.

I fråga om öfriga näringsgrupper ma nämnas, att arbetsinställelserna synas hafva haft en relativt mycket stor utbredning inom
byggnadsindustrien. Obetydligt berörd i förhållande till näringsgruppens storlek har däremot jordbruket varit.
Fördelning efter landsdelar. Af de under år 1910 påbörjade ar
betsinställelserna hafva samtliga haft lokal karaktär, och fördela sig
dessa närmare inom de olika delarna af landet, såsom tab. I I (sid.
50—51) utvisar.
Med afseende å arbetsinställelsernas fördelning på olika län stodo
Malmöhus och Västernorrlands län främst med 8 konflikter hvartdera, eller 10'5 % af samtliga; därnäst kommo Kopparbergs län med 6,
eller 7-9 %, samt Älfsborgs och Gäfleborgs län med 5 konflikter hvartdera. Inom Grottlands län har under året ingen arbetskonflikt inträffat. Det minsta antalet arbetsinställelser för öfrigt uppvisa
Uppsala, Örebro och Jämtlands län med hvartdera 1. 8 län hafva
h vartdera berörts af 2 arbetsinställelser. Beträffande antalet af arbetsinställelser direkt berörda arbetare kan nämnas, a t t Västernorrlands
län intog främsta rummet med 1,326 berörda arbetare, hvarefter följde
Malmöhus län med 343, Jönköpings län med 222 samt Västmanlands
län med 205 berörda arbetare. Högsta antalet berörda arbetsgifvare
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företedde Malmöhus län, där deras antal uppgick till 37. I andra
rummet kom Värmlands län med 18 och däretter Södermanlands län
med 12 berörda arbetsgiiVare.
Arbetsinställelserna fördela sig på landsdelar äfvensom på städer
och köpingar samt landsbygd med hänsyn till antal och omfattning,
såsom t a b . litt. D utvisar. Däraf framgår, a t t af de i tabellen
upptagna 76 arbetsinställelser 36, eller 47 %, inträffade i städer och
köpingar samt 40, eller 53 %, på landsbygden.
Det öfvervägande
antalet berörda arbetsgifvare faller på städer och köpingar. I genomsnitt berörde hvarje arbetsinställelse därstädes 2 9 arbetsgifvare,
på landsbygden däremot l-i arbetsgifvare. Af de berörda 3,671 arbetarne kommo på städer och köpingar 1,232, eller 336 %, på landsbygden 2,439, eller 664 ?.. I genomsnitt omfattade arbetsinställelserna på landsbygden ett större antal arbetare än de i städerna.
P å hvar och en af de förra kommo nämligen i medeltal 61 berörda
arbetare, p å hvar och en af de senare åter 34 arbetare.
Bland s t ä d e r n a stodo främst i afseende på antalet arbetsinställelser Malmö och Stockholm, med resp. 5 och 3 konflikter samt
resp. 290 och 65 däraf berörda arbetare. I genomsnitt kommo p å
hvar arbetsinställelse i dessa städer resp. 58 och 22 arbetare. AnTab. litt. D.

Arbetsinställelsernas fördelning efter landsdelar med hänsyn
till antal och omfattning.
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talet berörda arbetsgifvare var i Malmö 34 samt i Stockholm,
såvidt kändt, 2. Anmärkningsvärdt är, a t t i Göteborg under året
icke inträffat någon konflikt.
Arbetsinställelser på l a n d s b y g d e n inträffade till största ant a l e t inom Västernorrlands, Älfsborgs, Kopparbergs och Gäfleborgs
län med resp. 8, 4, 3 och 3 konflikter. Högsta antalet berörda arbetare, 1,326, anträffas för Västernorrlands läns landsbygd, därnäst
kommer Gäfleborgs läns landsbygd med 180 af konflikt berörda arbetare.
Högsta genomsnittliga antalet berörda arbetare per konflikt eller
166 företer likaledes Västernorrlands läns landsbygd, hvarefter följa
Västmanlands, Göteborgs och Bohus samt Västerbottens läns landsbygder med resp. 153, 120 och 89 berörda arbetare per konflikt.
Efter de olika distrikt, i hvilka riket med hänsyn till statens
förlikningsmäns verksamhet är indeladt enligt k. brefvet den 31
december 1909, fördela sig de under år 1910 inträffade arbetsinställelserna, såsom framgår af tab. litt. E.

Tab. litt. E.

Arbetsinställelsernas fördelning efter förlikningsmännens
distrikt, med hänsyn till antal och omfattning.
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Det största antalet arbetsinställelser företer nedre norra distriktet, hvarefter följer södra distriktet. Med hänsyn åter till
antalet direkt berörda arbetsgifvare står södra distriktet framför de
öfriga, medan i afseende på antalet berörda arbetare första rummet
intages af nedre norra distriktet. Sist kommer öfre norra distriktet
med hänsyn såväl till antalet konflikter som till antalet direkt berörda arbetsgifvare och arbetare.
Fördelning efter årstider. Till öfvervägande del infalla arbetsinställelserna under tredje kvartalet. Under år 1910 påbörjades under
de olika kvartalen resp. 17, 17, 34 och 8 arbetsinställelser; medan
sålunda 45 % af samtliga föllo på tredje kvartalet, var procentsiffran
för sista kvartalet endast 11.
Af tab. I synes, att vissa skiljaktigheter i nu nämnda hänseende rådt mellan olika näringsgrenar, hvilket för en del yrken är
att tillskrifva säsongförhållandena.

2. Arbetsinställelsernas karaktär och orsaker.
Karaktär. Med hänsyn till sin karaktär fördela sig arbetsinställelserna, såsom nedanstående öfversikt för åren 1903—1910 utvisar.
Tab. litt. F. Arbetsinställelsernas fördelning efter deras karaktär.
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Af under år 1910 påbörjade 76 arbetsinställelser halva således
66, eller 86-8 %, med säkerhet kunnat karakteriseras som strejker, 5,
eller 6-6 %, såsom lockouter, hvaremot de öfriga 5 varit af blandad,
obestämbar eller ej uppgifven karaktär. Af samtliga berörda arbetare kommo 3,420, eller 93-2 %, på strejkerna, 101, eller 2-7 %, på
lockouterna samt 150, eller 4'1 %, på de öfriga konflikterna.
I medeltal kommo på hvar strejk 52 berörda arbetare, på hvar
lockout 20 arbetare och på hvar arbetsinställelse af blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär 30 arbetare. Antalet berörda arbetsgifvare var för hvarje strejk 2, för hvar lockout 1 samt för hvar
blandad konflikt nära 3.
Såsom redan nämnts, var totalsumman konflikter under år 1910
väsentligen mindre än under något af åren 1903—1909. Detta gäller
äfven antalet arbetsinställelser inom hvar och en af här omnämnda
kategorier, liksom ock konflikternas omfattning inom dessa olika
grupper med hänsyn till antalet berörda arbetsgifvare och arbetare
v a r betydligt mindre under redogörelseåret än under något af de
sju föregående åren.
Af tab. I framgår närmare arbetsinställelsernas fördelning på
olika näringsgrenar
med hänsyn till karaktären.
Det största antalet s t r e j k e r har förekommit vid husbyggnadsarbete (12), därnäst
vid bagerier (6) samt inom »annan byggnadsindustri» (5). Hvad beträffar l o c k o u t e r n a , kom en sådan på hvar och en af följande
näringsgrenar: skotillverkning, sågverk och brädgårdar, glasbruk,
husbyggnadsarbete samt järnvägsbyggnadsarbete. B l a n d a d e konf l i k t e r anträffas vid kakel- och lerkärlsfabriker (2), skrädderier och
sömnadsfabriker, inom barberareyrket samt vid sågverk och brädgårdar
(1). Hvad angår omfattningen med hänsyn till antalet berörda arbetare är att anteckna, a t t största a n t a l e t s t r e j k a n d e arbetare påträffas
inom väg- och vattenbyggnadsarbete, vid trämassefabriker och husbyggnadsarbete, medan i fråga om antalet u t e s t ä n g d a arbetare
järnvägsbyggnadsarbete står främst och därnäst husbyggnadsarbete.
Tab. I I utvisar, bland annat, arbetsinställelsernas
fördelning på
olika landsdelar med hänsyn till karaktären.
Största antalet s t r e j k e r
anträffas inom Malmöhus och Västernorrlands län med 7 dylika
konflikter hvartdera, därnäst inom Kopparbergs län samt inom Gäfleborgs län med resp. 6 och 5 strejker hvartdera. Af l o c k o u t e r n a
förekom 1 inom Stockholms stad samt 1 inom hvartdera af Södermanlands, Kronobergs, Kalmar och Malmöhus län.
Orsaker. De under år 1910 inträffade arbetsinställelsernas hufvudorsaker framgå af omstående sammanställning med åren 1903—1909.
2—110855
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Tab. litt. G. Arbetsinställelsernas fördelning under åren 1903—1910
efter deras hufvudorsaker.

Lönefrågorna, hvilka år 1910 liksom under de föregående åren
i öfvervägande grad förekommit som anledning till konflikter, utvisa vid jämförelse med år 1909 en relativ tillbakagång. Detta
gäller särskildt lönesänkningstvisterna, men äfven, fastän i mindre
grad, de konflikter, som föranledts af begäran om löneförhöjning.
Däremot förete de till >andra lönefrågor> — om garanterad timlön
vid ackordsarbete, om utfående af förfallen lönefordran o. s. v. —
hänförda arbetsinställelserna samma relationstal som under närmast
föregående år. Härvid är emellertid att märka, att till de sistnämnda
i tvifvelaktigt fall förts sådana tvister om aflöningsform, d. v. s. om
ackordslön eller tidlön, hvilka i verkligheten måhända inneburit en
löneförhöjning eller en lönesänkning.
Af organisationsspörsmålen hafva de, som gällt Införande af
kollektivaftal, år 1910, liksom fallet var de tre närmast föregående
åren, relativt gått tillbaka i antal, medan en ökning framträder i
gruppen »andra organisationsspörsmål», till hvilka räknats sådana
frågor, som angått förmäns ställning till arbetarnes organisation,
fackföreningsmedlemmars företrädesrätt till arbete, arbetares vägran
att taga befattning med »blockeradt» gods o. s. v.
Någon föreningsrättsstrid har under året icke förekommit.
Hvad beträffar öfriga konflikter, framträder en förhållandevis
ganska väsentlig ökning af tvisterna om arbetares antagande och
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afskedande samt angående personliga förhållanden. Afvenledes hafva
konflikterna om arbetets anordning a t t utvisa en relativ ökning.
Minskning i samma hänseende förmärkes beträffande tvister i fråga
om tolkning af aftal samt om arbetstiden.
I tab. I I I (sid. 52—53) äro arbetsinställelserna fördelade på
näringsgrupper efter deras hufvudorsaker. Häraf framgår, att, såsom
också ofvan påpekats, lönetvisterna fortfarande voro den förhärskande
konfliktanledningen inom nästan samtliga näringsgrupper. Såsom
redan nämnts, kan man dock under år 1910 konstatera en, om än
obetydlig, relativ minskning i l ö n e f ö r h ö j n i n g s t v i s t e r n a , hvilken
ännu mera framträder i fråga om de arbetsinställelser, som föranledts
af l ö n e s ä n k n i n g . Det största antalet konflikter af det förra slaget
påträffas inom byggnadsarbetet samt närings- och njutningsämnesindustrien, af det senare slaget inom byggnadsindustrien samt jordoch stenindustrien.
» A n d r a l ö n e f r å g o r > förekomma såsom konfliktanledning till
största antalet inom byggnadsarbete, jord- och stenindustri samt
trävaruindustri. Tydligen sammanhänger detta med den invecklade
löneformen — mycket detaljerade ackordspriser — inom sistnämnda
industrier.
Beträffande öfriga konfliktanledningar kan man icke säga, a t t
de framträda särskildt starkt inom någon industri. För flertalet af
dem gäller emellertid, att de icke sällan kombinerats med lönefråga
såsom hufvudorsak och att de på grund häraf icke komma till synes
i ifrågavarande tabell. Detta ä r särskildt fallet med tvister om
k o l l e k t i v a f t a l s införande samt om a r b e t s t i d e n .

3. Af arbetsinställelser berörda arbetsgifvares och
arbetares organisation.
Arbetsgifvarnes organisation. Angående frågan, huruvida de af
konflikt berörda arbetsgifvarne v a r i t organiserade eller icke, föreligga uppgifter för 63 arbetsinställelser under år 1910, och hafva
arbetsgifvarne i 33 af dessa fall helt eller delvis varit anslutna till
organisationer.
I omstående öfVersikt angifves för åren 1903—1910 det antal
fall, då arbetsgifvarne vid konflikter varit anslutna till organisation.
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Arbetsinställelser under åren

Å r 1910 utvisar således en relativ minskning af antalet arbetsinställelser med organiserade arbetsgifvare, medan åren 1903—1909
u t m ä r k t s af en oafbruten s t e g r i n g i detta afseende.
E n l i g t af vederbörande publicerade uppgifter har antalet medlemmar af landets största arbetsgifvareorganisation, Svenska arbetsgivareföreningen, under året minskats från 1,423 med 163,080 anställda arbetare till 1,315 med 158,329 arbetare.
Om fördelningen af arbetsinställelserna efter olika näringsgrenar
och efter landsdelar med hänsyn till arbetsgifvarnes organisation
lämna t a b . I och I I närmare upplysning. E t t sammandrag af den
förra tabellens siffror meddelas i tab. litt. H.
Tab. litt. H.

Arbetsinställelsernas fördelning efter näringsgrupper med
hänsyn till arbetsgifvarnes organisation.
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Häraf framgår, att, frånsedt de näringsgrupper, där under redogörelseåret endast 1 konflikt inträffat, antalet konflikter med organiserade arbetsgifvare var relativt störst inom beklädnadsindustri,
trämasse- och pappersindustri, metallindustri samt jord- och stenindustri, där arbetsgifvarne i mer än 50 % af fallen voro anslutna
t i l l föreningar. Minst framträdande har organisationen — af föreliggande uppgifter a t t döma — varit inom närings- och njutningsämnesindustri samt byggnadsindustri.
Arbetarnes organisation. Om arbetarnes organisation föreligga
uppgifter för lika många arbetsinställelser som ifråga om arbetsgifvarnas organisation eller 63. I 48 af dessa fall hafva arbetarne v a r i t
helt eller delvis organiserade och i 15 fall icke organiserade, såsom
framgår af nedanstående jämförande öfversikt för åren 1903—1910:
Arbetsinställelser under åren

Tab. litt. J.

Arbetsinställelsernas fördelning efter näringsgrupper med
hänsyn till arbetarnes organisation.
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Antalet medlemmar i till Landsorganisationen anslutna förbund,
hvilket i slutet af år 1909 utgjorde 108,079, sjönk under redogörelseåret till 85,176.
Om fördelningen af arbetsinställelserna på olika näringsgrenar
med hänsyn till arbetarnes organisation innehåller t a b . I närmare
uppgifter.
Fördelningen af arbetsinställelserna i samma hänseende på olika
landsdelar framgår närmare af tab. I I .
E t t sammandrag för olika näringsgrupper lämnas i tab. litt. J.
Frånses liksom i fråga om arbetsgifvarnes organisation de näringsgrupper, där under året endast 1 konflikt inträffat, hafva, som synes,
arbetarne varit organiserade i samtliga konflikter inom läder-, håroch gummivaruindustri. Inom öfriga industrier hafva arbetarne, enligt föreliggande uppgifter, v a r i t organiserade i flertalet konflikter
med undantag dock för jordbruk samt »annan brytnings- och upptagningsindustri». För skogsbruk samt maskin- och skeppsbyggnadsindustri saknas uppgift om organisationen.

4. Arbetsinställelsernas varaktighet.
Till belysande af arbetsinställelsernas och däraf berörda arbetares fördelning efter konflikternas varaktighet meddelas följande
sammanställning för åren 1903—1910:
Tab. litt. K.

Arbetsinställelsernas och däraf berörda arbetares fördelning
efter konflikternas varaktighet.
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Enligt livad förestående tab. litt. K. utvisar, hafva af de under
å r 1910 påbörjade arbetskonflikterna 56, eller 74 %, afslutats inom en
månad; h ä r t i l l torde dock vara a t t lägga flertalet af de 9 konflikter,
hvilkas varaktighet angifvits såsom okänd, men som veterligen pågått
helt kort tid. Till sistnämnda grupp konflikter räknas, bland andra,
de fall, då arbetsgifvare efter hand antagit nya arbetare, och då sålunda någon bestämd dag för arbetsinställelsens upphörande i regel
icke kunnat uppgifvas.
Vid jämförelse med åren 1903—1909 synes enligt samma öfversikt antalet konflikter, som under redogörelseåret pågått längre tid
än 3 månader, relativt t a g e t vara betydligt mindre än under nämnda
period eller endast 1 % mot 7 %.
Under redogörelseåret har ock, såsom tab. litt. K. utvisar,
det relativa antalet af långvariga konflikter berörda arbetare varit
afsevärdt mindre än de föregående åren. Endast 1 % af samtliga
under år 1910 berörda arbetare kommer sålunda på konflikter, som
pågått under längre tid än 3 månader, gentemot III % under åren
1903—1909.

5. Arbetsinställelsernas resultat.
Hufvudresultat. Arbetsinställelsernas och däraf berörda arbetares
fördelning under åren 1903—1910 efter konflikternas resultat framställes i nedanstående tabell.
Tab. litt. L. Arbetsinställelsernas och däraf berörda arbetares fördelning
under åren 1903—1910 efter arbetsinställelsernas resultat.

En ytterligare fördelning af de arbetsinställelser, som afslutats
med kompromiss, har gifvit vid handen, att af dessa hafva 2 med 33
berörda arbetare hufvudsakligen utfallit enligt arbetsgifvarnes vill-
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.kor, 1 med 16 arbetare lösts väsentligen enligt arbetarnes fordringar, hvaremot i återstående 17 konflikter med 520 arbetareantingen eftergifterna varit ungefär lika stora eller kompromissens
natur icke kunnat närmare bestämmas.
Tab. litt. L utvisar en stegring under redogörelseåret af det
relativa antalet konflikter, som utfallit till endera partens förmån,
hvaremot kompromisserna visa aftagande. Under år 1907 framträdde
en minskning i antalet arbetaresegrar i jämförelse med föregående
år, och under de tre följande åren voro arbetsgifvarne betydligt
öfverlägäna arbetarne. Dock framstå de senare såsom något mera
framgångsrika under redogörelseåret än under år 1909. På arbetsgifvarnes villkor slutade nära hälften af samtliga konflikter, medan
arbetarna drefvo igenom sina fordringar i något öfver en fjärdedel
af under året inträtfade arbetsinställelser.
I stort sedt gäller sålunda, a t t arbetarnes öfverlägsenhet i öppna
konflikter, som utprägladt framträdde under åren 1903—1907, därefter förbytts i underlägsenhet. Ser man särskildt till antalet arbetare, som berörts af de olika resultaten, framträder arbetsgifvarnes öfverlägsenhet mycket starkt. F ö r icke mindre än 68 % af
samtliga utaf konflikter under redogörelseåret berörda arbetare blef
nämligen resultatet i enlighet med arbetsgifvarnes villkor, medan
motsvarande procenttal för arbetaresegrar utgjorde 17. Bock är i
jämförelse med å r 1909 i d e t t a afseende a t t konstatera en b e t y d l i g
förskjutning af resultaten till arbetarnes förmån.
Storlek och resultat. För exakt utrönande af i hvad mån arbetsinställelser af olika storlek ledt till olika resultat, har verkställts
en fördelning af dem i detta hänseende, såsom tab. litt. M utvisar.
Tab. litt. M. Sammanställning af arbetsinställelsernas storlek
och resultat.
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Af tabellen framgår, att arbetsgifvarne varit arbetarne öfverlägsna inom samtliga grupper af konflikter med undantag dock förarbetsinställelser, omfattande högst 5 arbetare, vid hvilka arbetarne
merendels varit de segrande. Särskildt framträdande är arbetsgifvarnes öfverlägsenhet i de större konflikterna, berörande öfver 100
arbetare, hvilket förhållande jämväl kunde konstateras under åren
1907 och 1908 samt i ännu mera utpräglad grad under år 1909.
Organisationsväsendets inflytande på resultaten. Af största vikt är
det spörsmålet, i hvad mån organisationsväsendet å ömse sidor haft
inflytande på resultaten. Till utrönande häraf har — för arbetsgifvarnes vidkommande — verkställts här nedan meddelade fördelning
af konflikterna med hänsyn till organisation och resultat:
Antal

a r b e t s i n s t ä l l e l s e r

Af ofvanstående siffror framgår icke, att organisationsväsendet å
arbetsgifvaresidan medfört någon för denna part gynnsammare fördelning af resultaten, i motsats mot hvad förhållandet varit under
föregående år. Af de 33 fall, då arbetsgifvarne varit organiserade, har
resultatet i 15 fall (46 %) utfallit enligt deras villkor, under det att i
9 fall (27 •/.) konflikten lösts i öfverensstämmelse med arbetarnes fordringar och i lika många fall genom kompromiss. Beträffande de 30
konflikter, då arbetsgifvarne icke varit organiserade, hafva 15 (50 'i)
afslutats i enlighet med arbetsgifvarnes villkor, 5 (17 %) däremot i
öfverensstämmelse med arbetarnes fordringar och 10 (33 %) genom
kompromiss. Vare sig arbetsgifvarne uppgifvits tillhöra någon organisation eller ej, har sålunda ungefär hälften af arbetsinställelserna
utfallit till deras förmån.
Att märka är emellertid, att arbetsgifvarne i båda fallen framstå
såsom betydligt öfverlägsna och att detta förhållande, hvad beträffar
de organiserade arbetsgifvarnes konflikter, som i betydelse öfverväga
de andra, säkerligen i hög grad får tillskrifvas deras organisation
(jfr ock sid. 27).
Till belysande af arbetareorganisationernas inflytande på arbetsinställelsernas resultat meddelas omstående öfversikt:
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a r b e t s i n s t ä l l e l s e r

Beträffande de konflikter — tillhopa 15 — där arbetarne enligt uppgift icke varit organiserade, framgår tydligt, att arbetarne här v a r i t arbetsgifvarne vida mer underlägsna än i konflikter
med organiserade arbetare. Af de förra hafva endast 2 (13 %) afslutats enligt arbetarnes fordringar, medan af de senare 16 (33 %)
slutat med seger för arbetareparten. Emellertid framstå arbetarne
Tab. litt. N.

Arbetsinställelsernas fördelning efter deras resultat inom
olika näringsgrupper.
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såsom underlägsna äfven i de konflikter, där de helt eller delvis
tillhört organisation, och hafva arbetsgifvarne här genomdrifvit sina
villkor i 40 % af samtliga fall. Motsvarande procentsiffra för år
1909 var 43 och för år 1908 30; under femårsperioden 1903—1907
var däremot läget ett helt annat, i det a t t arbetsgifvarne då
endast i en sjättedel af fallen kunde göra sina villkor gällande
gentemot organiserade arbetare. Detta förhållande får säkerligen i
hufvudsak tillskrifvas en starkare sammanslutning å arbetsgifvaresidan, men torde i någon mån äfven bero på andra, med organisationsväsendet ej sammanhängande omständigheter, och då i främsta
rummet på de ekonomiska konjunkturerna.
Resultat inom olika näringsgrupper. Tab. I V (sid. 54) utvisar
närmare arbetsinställelsernas resultat inom olika näringsgrenar. E n
sammanfattning af resultaten för olika näringsgrupper meddelas i
tab. litt. N.
Som synes hafva arbetarne varit arbetsgifvarne öfverlägsna endast inom jord- och stenindustri. Inom närings- och njntningsämnesindustri, beklädnadsindustri samt metallindustri hafva parterna
v a r i t jämnstarka efter konflikternas antal räknadt. Inom samtliga
öfriga i tab. litt. N upptagna näringsgrupper hafva arbetsgifvarne
segrat i det största antalet konflikter, särskildt inom grupperna trävaruindustri, trämasse- och pappersindustri samt byggnadsindustri.
Orsaker och resultat. Tab. litt. O innehåller en sammanställning
af arbetsinställelsernas orsaker och resultat. Inom hvarje orsaksgrupp angifves antalet arbetsinställelser, som afslutats resp. på arbetsgifvarnes villkor, enligt arbetarnes fordringar, genom kompromiss eller med okändt resultat, jämte antalet af de olika resultaten
berörda arbetare.
Af de 26 arbetsinställelser, som förorsakades af arbetarnes begäran om löneförhöjning, och som omfattade 756 arbetare, afslutades
10, berörande något mer än två tredjedelar af här ifrågavarande arbetare, genom kompromiss, och kompromissen har i öfvervägande
antalet fall betecknat ungefär lika stora eftergifter å ömse sidor.
I öfrigt hafva emellertid arbetsgifvarne varit de ojämförligt mest
framgångsrika, i det att 12 konflikter afslutats på deras villkor,
medan endast 4 ledt till seger för arbetarne; antalet däraf berörda
arbetare var resp. 530 och 43.
Emellertid torde böra påpekas, att de löneförhöjningskonflikter,
som afslutas genom kompromiss, ofta kunna innebära en ej oväsentlig
framgång för arbetarne.
Af lönesänkningskonflikterna
hafva 3 utfallit till förmån för arbetarne och 1 afslutats på arbetsgifvarnes villkor samt 1 genom
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Tab. litt. O. Sammanställning af arbetsinställelsernas orsaker och resultat.

kompromiss. Antalet berörda arbetare har varit resp. 22, 8 och 17.
Vid dylika konflikter under åren 1903—1908 voro arbetarne städse de
ojämförligt starkare, medan år 1909 lönesänkningsstridenta utföllo
ungefär lika för arbetsgifvare och arbetare, räknadt efter konflikternas
antal. Däremot var under sistnämnda år antalet berörda arbetare mer
än fyrdubbelt större i de konflikter, i hvilka arbetsgifvarne hemburo
segern, än i dem, som afslutades enligt arbetarnas fordringar.
Vid >andra lönefrågor> hafva arbetsgifvarne i 6 fall genomdrifvit sina fordringar, arbetarne i 7; antalet berörda arbetare var
resp. 983 och 369. 3 hithörande konflikter, berörande 144 arbetare,
hafva lösts genom kompromiss.
Beträffande samtliga konflikter angående organisationsspörsmål
gäller, att de voro af jämförelsevis ringa betydelse. Arbetsgifvarne
voro öfverlägsna i arbetsinställelser rörande vandra organisationsspörsmåh, medan af de 2 kollcktivaftalstvistema den ena utfallit
till arbetsgifvarnes, den andra till arbetarnes förmån.
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Antal arbetsinställelser och däraf berörda arbetare fördelade
efter konflikternas varaktighet och resultat.

Af konflikter om arbetstiden har 1 blifvit löst enligt arbetarnes
fordringar samt 1 genom kompromiss. I tvister angående personliga
förhållanden
halva arbetsgifvarne segrat i 1 och arbetarne i i fall.
Vid konflikter rörande arbetares antagande och afskedandc hafva arbetsgifvarne däremot afgjordt varit de starkare, hvarjämte samtliga
tvister rörande arbetets anordning bilagts på deras villkor.
Varaktighet och resultat. I t a b . litt. P meddelas en sammanställning af arbetsinställelsernas varaktighet och resultat till belysande
af, i hvad mån arbetsinställelsernas långvarighet kunnat inverka på
deras utgång. Häraf framgår, att, med hänsyn tagen till arbetsinställelsernas antal, arbetarne varit i det närmaste j ä m n s t a r k a med
arbetsgifvarne i de mera långvariga konflikterna, men att arbetsgifvarne varit öfverlägsna i de kortvariga arbetsinställelserna.
Kompromissen framträder, som synes, mest i konflikter af det sistnämnda slaget. Under å r 1909 förekom kompromiss däremot öfvervägande vid konflikter af medellång varaktighet och under åren
1903—08 vid långvariga arbetsinställelser. Konflikternas absoluta
och procentuella fördelning med hänsyn till varaktighet och resultat
belyses närmare af följande tablå:
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Tager man hänsyn till a n t a l e t berörda a r b e t a r e , såsom i
tab. litt. P jämväl gjorts, framstå arbetsgifvarne såsom öfverlägsna
inom de flesta grupper.
Förändring i arbetsstyrkan genom arbetsinställelser. I och för kännedomen om resultatet är slutligen äfven att taga hänsyn till förändringen i arbetsstyrkan till följd af konflikterna. För 73 arbetsinställelser under redogöreJseåret föreligger upplysning, om arbetarne
efter konfliktens slut återgått till samma arbetsplats eller icke. I
40 fall uppgifvas alla arbetarne hafva återgått, i. 20 fall en del och
i 7 fall ingen. Fördelningen af arbetsinställelserna i detta hänseende under åren 1903—1010 framgår af efterföljande öfversikt.
Antal arbetsinställelser

under åren

Anmärkningsvärdt stort är det antal konflikter under år 1910,
efter hvilkas slut inga eller endast en del arbetare återgått och
hvilka i så måtto haft en för arbetarne mindre gynnsam utgång.
Liknande var förhållandet jämväl under åren 1908 och 1909, och
skilja sig nu nämnda år härutinnan väsentligt från åren 1903—1907.
Om antalet fall, då nya arbetare, helt eller delvis, antagits under
konflikten, lämnar följande öfversikt upplysning.

ARBETSDAGAR, FÖRLORADE GENOM ARBETSINSTÄLLELSER.

Antal arbetsinställelser
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under åren

6. Arbetsdagar, förlorade genom arbetsinställelser.
Den ekonomiska förlust, som förorsakas genom arbetsinställelser,
är det gifvetvis omöjligt att exakt fastställa, enär flera faktorer, till
hvilka därvid hänsyn borde tagas, af helt naturliga skäl undandraga
sig hvarje noggrannare uppskattning. För bedömande af den förlust, arbetsinställelserna medfört, är man därför hufvudsakligen hänvisad till att söka i görligaste mån utröna antalet arbetsdagar, som
genom dem gått förlorade.
En beräkning af de förlorade arbetsdagarnes antal möter emellertid stora svårigheter. Särskildt för de oorganiserade arbetarnes vidkommande saknas ofta direkt upplysning därom, och har då approximativ uppskattning måst göras på grundval af tillgängliga uppgifter
om den berörda arbetsstyrkans storlek. För de organiserade arbetarne föreligga däremot i allmänhet tämligen exakta uppgifter från
fackföreningarna, grundade på räkenskaperna öfver understöd vid
konflikter.
Antalet genom arbetsinställelser förlorade arbetsdagar har för
år 1910 beräknats till 39,000.
Förlustens storlek i jämförelse med föregående år belyses af
nedanstående öfversikt:
År.
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Antal förlorade
arbetsdagar.
642,000
386.000
2,390.000
479,000
514.000
1.842.200
11,799,700
39.000
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Under å r 1910 gingo, såsom nämnts, inalles c:a 39,000 arbetsdagar förlorade för arbetarne till följd af arbetsinställelser.
På de 66 strejkerna kommo sammanlagdt 36,200 förlorade arbetsdagar eller i medeltal per strejk 548. Genom de 5 lockouterna
liksom de 5 konflikterna af blandad k a r a k t ä r gingo för hvardera
gruppen tillsammans 1,400 arbetsdagar förlorade eller i medeltal
per konflikt 280.
Som synes af ofvanstående tablå, har 1910 att uppvisa ett
ojämförligt mindre antal förlorade arbetsdagar än de förut redovisade åren.
Betydelsen häraf framgår närmare vid sammanställning af antalet förlorade arbetsdagar med hela antalet vid fabriker, handtverk och bergverk sysselsatta arbetare — 379,097 personer enligt 1908 års officiella statistik — då det visar sig, a t t
genom arbetsinställelserna under 1910, inom dit hänförliga näringsgrupper, förlorades i genomsnitt omkring 0 - i a r b e t s d a g p e r a r b e t a r e och å r . 1 Till jämförelse må meddelas, a t t motsvarande
siffra för år 1909 var 29-3, för år 1908 4-3 samt för åren 1903—1907
i medeltal c:a 2-2 5.
Till belysande af i hvad mån de under år 1910 förlorade arbetsdagarna fördela sig p å olika näringsgrupper meddelas nedanstående öfversikt.
Antal genom arbetsinställelser
Skogsbrak
Grufdrift
Annan brytnings- och upptagningsindustri
Närings- och njutningsämnesindustri
Textilindustri
Beklädnadsindustri
Transport

förlorade

arbetsdagar.

600
Transport
1,800 Läder-, här- och gummivaruindustri
Trävaruindustri
100 Trämasse- och pappersindustri . . .
900 Metallindustri
100 Jord- och stenindustri
600 Byggnadsindustri
Summa
4.100

4,100
200
15,100
2,900
2,700
3,500
10,500
39,000

Som synes företer trävaruindustrien den högsta förlustsiffran;
därnäst komma byggnadsindustri, jord- och stenindustri samt trämasse- och pappersindustri i nu nämnd ordning. Minsta förlusten
däremot anträffas inom jordbruk samt maskin- och skeppsbyggnadsindustri, där antalet förlorade arbetsdagar ej uppgått till 100. Närmast därefter följa i detta afseende >annan brytnings- och upptagningsindustri», textilindustri samt läder-, hår- och gummivaruindustri.
Af än större intresse ä r a t t beräkna förlusten af arbetsdagar
i förhållande till de olika näringsgruppernas produktionsförmåga,
uttryckt i antalet utgjorda dagsverken.
De uppgifter om an1

Se noten sid. 12.
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talet dagsverken, som föreligga i den officiella fabriksstatistiken
för å r 1908, omfatta emellertid icke alla här ofvan angifna näringsgrupper. Beträffande de industrier, för hvilka dylika uppgifter
finnas, meddelas de i efterföljande öfversikt jämsides med det beräknade antalet förlorade arbetsdagar. Därjämte lämnas för de
olika industrierna en beräkning af antalet förlorade arbetsdagar i
medeltal för år per 1,000 utgjorda dagsverken (under år 1908) äfvensom antalet förlorade arbetsdagar per år och arbetare inom industri
och handtverk.
Rörande de i efterföljande tablå ej upptagna näringsgrupper,
beträffande hvilka tillförlitliga uppgifter icke föreligga i officiell
statistik angående antalet däri anställda arbetare, kan nämnas, att,
såsom jämväl framgår af öfversikten å föregående sida, antalet förlorade arbetsdagar i förhållande till antalet inom näringsgruppen
sysselsatta arbetare synes hafva varit särskildt högt inom byggnadsindustri, medan liera andra af dessa näringsgrupper ej berördes
af någon konflikt under året.

De uppgifter, som å de utsända frågeformulären lämnats om
förlorad arbetslön och till arbetarne utbetalat understöd, hafva icke
varit tillräckligt fullständiga för att kunna läggas till grund för
statistiska sammanställningar. Rörande f ö r l o r a d a r b e t s l ö n kan
emellertid en approximativ uppskattning verkställas med ledning af
uppgifterna om de förlorade arbetsdagarnes antal och på grundval
af hvad man känner om den genomsnittliga inkomsten för arbetarne.
Som nyss omnämnts, har antalet genom konflikter förlorade arbetsdagar under redogörelseåret utgjort 39,000, och under förutsättning af en genomsnittlig dagsinkomst per arbetare af 3'5 okr. — ett
3—110885.
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belopp, som med all säkerhet icke är för högt beräknadt — skulle
alltså arbetarnes löneförlust genom 1910 års konflikter hafva uppg å t t till c:a 136.500 kr. I fråga om u t b e t a l d t u n d e r s t ö d hafva,
i hvad angår Landsorganisationen, för åren 1903—1908 uppgifter
varit att tillgå i den berättelse öfver dess verksamhet, som Landssekretariatet årligen förelägger representantskapet. Beträifande åren
1909 och 1910 hafva emellertid dylika uppgifter lämnats från Landssekretariatet direkt. För utom Landsorganisationen stående fackförbund hafva därjämte i vissa fall uppgifter om utbetaldt understöd
varit tillgängliga. P å grundval häraf är uppgjord följande sammanställning af svenska fackorganisationers utgifter för strejker och
lockouter under åren 1903—1910.
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Kr.
000,39098
683,232 67
3,459,28411
840,476-51
851,101-89
2,903,007-83
7,710,00700
993,71970

Af den för år 1910 anförda summan — 923,719-70 kr. — torde
högst en femtedel afse under året inträffade konflikter, medan återstoden u t g å t t som understöd till af sviter efter 1909 års arbetsstrider
drabbade arbetare.
F ö r de anförda utgifternas bestridande hafva organisationerna
att tillgå dels fonder, som bildas af ordinarie kontingenter frän
fackföreningarnas medlemmar, dels vid större konflikter extra uttaxeringar.
Därtill komma frivilliga bidrag från andra organisationer, från
enskilda gifvare och från utlandet. Konfliktunderstöden från utlandet
under åren 1903—1910 hafva u p p g å t t t i l l :
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Kr.
7,12000
—
238,46674
—
443-45
29,110-54
2,424,602-38
—
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7. Aftalsbrott vid arbetsinställelser.
Såsom i förut publicerade redogörelser för i riket inträffade
arbetsinställelser framhållits, hafva de uppgifter, som å de besvarade frågeformulären förelegat om aftals- och kontraktsbrott vid
arbetsinställelser, icke sällan varit bristfälliga eller hvarandra motsägande. Det har därför synts vara af intresse a t t med hjälp af
tillgängligt material (aftal, protokoll, tidningsnotiser m. m.) komplettera nämnda uppgifter i syfte att vinna en i görligaste mån
fullständig kännedom om förekomsten af aftalsbrott, och hafva i
föregående publikationer på grundval af detta material baserats
redogörelser för förekomsten af aftalsbrott.
J ä m v ä l beträffande 1910 års arbetsinställelser har det synts
v a r a af väsentligt intresse a t t verkställa en undersökning af de särskilda fall, då från någondera sidan framställts beskyllning för aftalsbrott å motpartens sida. I betraktande däraf, a t t parternas egna
uppgifter, äfven om de, som nämndt, ofta äro med hvarandra icke
öfverensstämmande och högst sällan afse ett uttryckligt erkännande
af begånget aftalsbrott, likväl jämförda med hvarandra och med
öfriga föreliggande upplysningar rörande den uppgifna aftalskränkningen medgifva en ganska klar inblick i själfva rättsfrågan, har
i t a b . litt. Q upprättats en sammanställning af de data, som föreligga för hvarje särskildt fall. 1
Det framgår af öfversikten, a t t af de 24 arbetskonflikter, i samband med hvilka aftalsbrott uppgifves hafva ä g t rum, 8 tillhöra
näringsgrenen husbyggnad och 2 näringsgrenen sågverk, samt att
de öfriga falla inom skilda näringsgrenar.
Af tablån inhämtas vidare, a t t arbetarna enligt motpartens
uppgift begått aftalsbrott i 17 fall, hvaraf i 8 fall genom arbetets
nedläggande utan föregående förhandlingar i strid mot stadgande
härom i kollektivaftal. I 3 fall uppgifves arbetsnedläggelse hafva skett
i strid mot u p p r ä t t a d t skriftligt personligt aftal, i 2 fall i strid
mot muntligt aftal och i 1 fall trots lagligt tjänstehjonsförhållande.
Återstående 3 fall, då mot arbetarna framställts beskyllning för
aftalsbrott — samtliga brott mot kollektivaftal — hänföra sig till aft a l e t s uppsägning före den härför stadgade tiden, försummelse a t t
i a k t t a g a aftalad arbetstid samt arbetsnedläggelse i samband med
aftalsstridig fordran å afskedande af arbetare.
1
De särskilda fallen äro i tab. litt. Q införda i kronologisk ordning efter tiden
för arbetsinställelsens början, sådan denna angifvits i tabellen bland bilagorna.
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De aftalskränkningar, för hvilka arbetsgifvarna beskyllas, gälla
i samtliga fall kollektivaftal och, närmare bestämdt, lönebestämmelser i kollektivaftal, med undantag dock af ett fall, då lockout
uppgifves hafva proklamerats utan iakttagande af kollektivaftalets
föreskrift om förhandling. Brotten mot bestämmelser om lönen uppgifvas hafva bestått i vägran att utbetala lön eller ackordsförskott,
nedsättning af lönen under hvad i aftalet fastställts, eller vägran
att höja densamma enligt föreskrift i aftalet samt vägran att iakttaga föreskrifven löneform (ackords- i st. f. timlön).
Skiljenämnds utslag i fråga om aftalsbrott föreligger endast i
ett fall, då arbetarna förklarades hafva brutit ingånget kollektivaftal. I tvänne andra fall erkännes aftalsbrott af vederbörande
part, nämligen arbetarna. I huru många fall eljest aftalsbrott verkligen föreligger, låter sig gifvetvis icke alltid med visshet afgöra och
hänvisas för närmare kännedom härom till de i öfversikten meddelade data. Påpekas må här endast, att den oöfverensstämmelse,
som förefinnes mellan parternas egna uppgifter, i regel icke rör
själfva sakförhållandet, utan hänför sig till frågan därom, huruvida
den ifrågavarande handlingen är att anse såsom aftalsstridig. eller ej.

8. Förhandling, medling och skiljedom.
Rörande frågan om förekomsten af förhandlingar före arbetsinställelses utbrott föreligga uppgifter för ej mindre än 72 af samt.
liga 76 arbetskonflikter under året. Af dessa framgår, att 58 arbetsinställelser föregåtts af förhandlingar parterna emellan, under
det att dylika icke ägt rum i endast 14 fall.
I ofvannämnda 58 fall torde emellertid ingå flere sådana, där
förhandling i egentlig mening icke ägt rum, i det att arbetarne
endast inlämnat en framställning om ändring i arbetsvillkoren, hvarpå arbetsgifvaren svarat med omedelbart afslag. Sistnämnda fall
torde dock kunna räknas såsom >förhandling» i den mening, att motparten därigenom blifvit varskodd om arbetsnedläggelsens etablerande.
Om förhandlingar vid arbetskonfliktens slut gifva de lämnade
svaren icke alltid nöjaktig upplysning. Frågeformulären hafva
nämligen innehållit direkt förfrågan endast om skiljedom eller medling af utomstående förekommit, men däremot icke om öfriga förhandlingsformer vid arbetskonflikters biläggande, såsom underhandlingar mellan parternas organisationer, särskilda förhandlingskom-
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mitteer m ; m. I de flesta fall hafva dock meddelanden lämnats om
sättet för konfliktens biläggande, ehuru icke så fullständigt och
exakt, a t t de lämnade uppgifterna kunnat göras till föremål för en
näTmare statistisk behandling.
Det vanliga förfaringssättet vid arbetskonflikters afslutande har
varit underhandling mellan parterna, direkt eller genom delegerade;
i de flesta fallen hafva dessa parter utgjorts af arbetsgifvaren och
delegerade för fackförbundets afdelning p å platsen. Ofta hafva där.
vid arbetsgifvaren och fackföreningens delegerade biträdts af representanter från vederbörande arbetsgivareförening — där sådan funnits — resp. fackförbund. F a k t i s k t hafva underhandlingarna —• åtminstone vid mera betydande konflikter — kommit a t t föras mellan
representanter för vederbörande arbetsgivareförening
och fackförbund
äfvensom för Landssekretariatet.
Vid alla större konflikter komma sålunda representanter från
vederbörande centralorganisationer
allt oftare a t t medverka.
Under redogörelseåret har skiljenämnd konstituerats för arbetsinställelses biläggande i ett, nämligen följande fall:
I enlighet med riksaftalets inom byggnadsindustrien bestämmelser hänsköts tvisten
af arbetsgifvaren till den permanenta skiljenämnden inom denna industri (4 ledamöter,
af hvilka hvardera sidan utser 2, samt en opartisk ordförande). Skiljedomen innehöll,
att arbetarne begått aftalsbrott genom att förklara blockad med åsidosättande af aftalets föreskrift om skiljedomsförfarande.

A t t skiljedom för tvistefrågors lösning ej kommit till användning i större utsträckning torde i allmänhet hafva sin förklaring uti
parternas ovillighet a t t i rena intressetvister, hvilka gifvetvis utgöra
det öfvervägande flertalet, underkasta sig skiljedom af utomstående. l
Vid 4 arbetskonflikter under år 1910 hafva statens
förlikningsmän medverkat till tvistens lösning. Härvid medräknas emellertid
endast de fall, då förlikningsmannen direkt bidragit till konfliktens
biläggande, men icke de fall, då han endast sammanfört parterna
till förhandling eller medverkat på något tidigare stadium af förhandlingarna utan att taga del i deras slutförande.
1
Uppmärksammas bör, att här endast är fråga om, när skiljedomsförfarande kommit till användning för att bilägga en utbruten, öppen konflikt, men däremot icke om
den relativt vanligare förekomsten af dylikt förfarande för att slita tvister mellan arbetsgifvare och arbetare, där störande afbrott i arbetet ej ägt rum.

Konflikt
n:r 15.
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9. Arbetsinställelser vid statens och kommuners
arbeten m. m.
Af intresse torde vara a t t särskildt notera de arbetsinställelser,
som inträffat vid statens, kommuners och andra offentliga arbeten,
hufvudsakligen vid kommunikationsverk samt gas-, elektricitets-,
vattenlednings- och renhållningsverk o. d. F ö r såvidt som arbetets
plötsliga upphörande är förenadt med någon fara för samhället eller
öfver hufvud taget med stora olägenheter, plägar man ock benämna
dylika arbetsinställelser »allmänfarliga». Emellertid är det ytterst
vanskligt a t t i hvarje fall afgöra, om en arbetskonflikt är »allmänfarlig» eller icke, och gränsen mellan det förra och senare slaget af
arbetsinställelser måste i viss mån dragas godtyckligt. Under år
1910 inträffade vid arbeten af offentlig karaktär endast en arbetsinställelse, nämligen följande:
Konflikt
n:r 43.

Strejk af grofarbetare vid gaturegleringsarbete i Landskrona, påbörjad den 23 j u l i
och resulterande i att nya arbetare antogos.

Résumé.
Caractère, nombre et étendue des conflits. D'après les renseignements
parvenus à l'office du travail, il y a eu en Suède 76 conflits avec suspension
de travail (grèves et lock-outs) pendant l'année 1910. Le tableau ci-dessous
fait ressortir la répartition des grèves et des lock-outs en comparaison avec
les années précédentes, ainsi que le nombre des patrons et des ouvriers atteints.

En 1910, le nombre des conflits avec suspension de travail a donc été
moindre que pendant les années antérieures (1903—1909) pour lesquelles il
existe des statistiques officielles; aussi l'étendue de ces conflits, au point
de vue du nombre des patrons et des ouvriers atteints, a été considérablement moindre que les années précédentes. L'état paisible de l'année est à
regarder comme une réaction après les grands conflits de travail en 1909.
Le nombre moyen des ouvriers impliqués dans chaque grève a été de
52, dans chaque lock-out de 20, et dans chaque conflit de caractère mixte,
indéterminé ou non indiqué, de 30. Le nombre des patrons atteints par
chaque grève a été de 2, par chaque lock-out, de 1 et, par chaque conflit
de caractère mixte, de 3 environ. En moyenne, les grèves ont donc eu une
étendue plus considérable que les lock-outs et les conflits divers.
La plupart des conflits — 93 % du total — ont atteint un nombre
minime de patrons ou 5 au maximum; en 1909 le nombre relatif correspondant était 84 •„. Le nombre moyen des patrons pour chaque conflit a été
moindre que pendant les années précédentes ou 1·9.
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Un peu plus de la moitié, soit 59 % des conflits ayant entraîné une suspension de travail, ont atteint au plus 25 ouvriers. L'année précédente, par
contre, ces conflits très limités figuraient environ pour le tiers.
Si l'on compare le nombre total des ouvriers atteints au nombre total
des conflits, on obtient comme moyenne par conflit 40 ouvriers en 1910, et
ce chiffre est inférieur au plus faible des chiffres correspondants pendant la
période 1903—1909.
Répartition des conflits par groupes d'industries. On a constaté une
augmentation relative des conflits avec cessation de travail pendant l'année
1910 comparée avec les années 1903—1909, dans l'industrie du bâtiment,
l'industrie des denrées alimentaires et l'industrie de la pâte de bois et du
papier, pendant que surtout l'agriculture et les constructions de machines et
constructions navales ont été touchées par des conflits peu nombreux. D'ailleurs
il faut remarquer que dans bien des groupes d'industrie aucune cessation de
travail n'ait eu lieu pendant l'année en question.
Si l'on compare le nombre des ouvriers atteints par les conflits dans
chaque groupe d'industries, et le nombre total des ouvriers employés respectivement dans les mêmes groupes d'après les statistiques officielles de 1908,'
il résulte que les conflits avec suspension de travail ont eu la plus grande
extension dans l'industrie de la pâte de bois et du papier, l'exploitation des
mines ainsi que dans les exploitations forestières avec respectivement 20'2,
11·5 et 9'6 % d'ouvriers directement atteints sur 100 ouvriers employés.
Les conflits les plus limités se sont produits dans le groupe d'industrie des
constructions de machines et constructions navales.
Les groupes d'industries les plus éprouvés en proportion de leur importance avaient été, en 1909, l'industrie des exploitations des mines, les industries
des articles en cuir, en cheveu, et en caoutchouc, ainsi que les industries
chimiques, avec respectivement 83 - 2, 82-6 et 79-4 % d'ouvriers atteints par
les conflits.
Causes des conflits. La plupart des conflits a été provoquée par des
questions de salaire; cependant le nombre de ces conflits a diminué relativement au nombre total, surtout concernant les conflits pour cause de diminution
de salaire, mais aussi, quoique à moindre degré, les conflits, causés par des
demandes d'augmentation de salaire. Au contraire les cessations de travail qui
tiennent >d'autres questions de salaire», ont les mêmes chiffres relatifs correspondants que les années précédentes. Quant aux questions syndicales, celles qui
regardent les contrats collectifs, ont relativement diminué en 1910, comme
pendant les trois années antérieures. Par contre une augmentation a eu lieu
dans le groupe îd'autres questions syndicales». Aucun conflit de liberté syndicale ne s'est établi pendant l'année. Concernant les autres conflits, on a
constaté une augmentation considérable dans les grèves à propos de réintégration ou de renvoi des ouvriers et de questions personelles. Aussi les conflits
de l'organisation du travail ont relativement augmenté. Les cessations de travail
concernant les interprétations des contrats et le temps de travail ont diminué.
Durée des conflits. Presque la moitié des conflits ont duré moins d'une
semaine, et 74 ?» de la totalité moins d'un mois.
En comparaison avec les années 1903 —1909, le nombre des conflits qui
ont duré plus de 3 mois, paraît avoir été moindre, en proportion, pendant
l'année 1910, soit 1 % contre 7 % antérieurement.
Un nombre d'ouvriers relativement beaucoup moindre que précédemment
ont été atteints par des conflits de longue durée (supérieure à 3 mois), soit
environ 1 % de tous les ouvriers impliqués dans des conflits, contre 16 %
environ durant les années 1903—1909.

RÉSUMÉ.
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Résultats principaux.
Le tableau ci-dessous permet de comparer les
résultats principaux des conflits pendant la période 1903—1910.

Ce tableau accuse, dans la dernière année, une augmentation de la proportion des victoires d'une des parties, tandis que les transactions ont diminué.
Déjà en 1907 on constatait une diminution des victoires ouvrières par rapport
à l'année précédente, et en 1908, 1909 et 1910 les patrons l'emportaient de
beaucoup sur les ouvriers. Cependant ceux-ci ont eu un peu plus de succès
pendant l'année en question qu'en 1909. Environ la moitié des conflits sont
terminés aux conditions des patrons, pendant que les ouvriers ont emporté
la victoire dans un quart du nombre total des cessations de travail en 1910.
Dans l'ensemble, on peut dire que la supériorité des ouvriers dans les
conflits, qui s'était nettement manifestée durant la période 1903—1907, s'est
changée en infériorité. Si l'on regarde surtout au nombre des ouvriers atteints
par les différents résultats, la victoire des patrons s'affirme éclatante. En 1910
<Ï8 % des ouvriers impliqués dans les conflits ont dû accepter les conditions des
patrons. Cependant, en comparaison avec 1909 on peut constater un changement des résultats en faveur des ouvriers.
Etendue et résultats des conflits. En rapprochant les résultats des
conflits du nombre des ouvriers atteints, il apparaît que les patrons l'ont
emporté sur les ouvriers dans tous les groupes de conflits, à l'exception pourtant des conflits embrassant 5 ouvriers au maximum, dans la plupart desquels
ceux-ci ont eu le dessus. La victoire des patrons pourtant a été surtout
fréquente dans les conflits les plus importants, constatation qui s'appliquerait
également aux années 1907 et 1908 quoiqu'à un moindre degré que pour
les années 1909 et 1910.
Influence de l'organisation des ouvriers sur les résultats. L'influence
des organisations des ouvriers sur les résultats se révèle par une proportion
moins défavorable pour les ouvriers, lorsque ceux-ci étaient syndiqués, soit
33 % de victoires à leur actif, contre 40 % à l'actif des patrons. Avec les
ouvriers non syndiqués on n'enregistre que 13 % de résultats à leur avantage,
contre 54 ?» à l'avantage des patrons.
Causes et résultats. Dans les conflits à propos d'augmentation de salaire,
«d'autres questions syndicales», de réintégration ou de renvoi d'ouvriers et
d'organisation du travail, ce sont les patrons qui l'ont emporté le plus souvent.
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Dans les conflits au sujet de diminution de salaire, »d'autres questions de salaires
et de questions personelles les ouvriers ont eu plus de succès que les patrons.
L'évolution est surtout remarquable en ce qui concerne les conflits provoqués par des demandes d'augmentation de salaire, où le nombre des victoires
ouvrières est allé en augmentant pendant la période 1903—1906 pour diminuer
ensuite pendant les quatre années suivantes, au point de vue absolu comme au
point de vue relatif.
Durée et résultats des conflits. En rapprochant la durée des conflits et
les résultats, on voit que, sous le rapport du nombre des conflits, les ouvriers
ont été à peu près de même force que les patrons dans les conflits de moyenne
durée, mais que les patrons ont eu le dessus dans les conflits de courte durée.
Les transactions sont intervenues plutôt dans les conflits de durée courte.
Nombre de jours chômés par suite des conflits. Le nombre des jours
chômés à cause de conflits du travail pour toute la période 1903—1910 s'est
élevé à environ 18,091,900. Ils se repartissent de la manière suivante:
Années.
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Nombre de jours chômés.
642,000
386,000
2,390,000
479,000
514,000
1,842,200
. 11,799,700
39,000

En rapprochant le nombre des jours chômés, dans l'industrie, du nombre
total des ouvriers employés dans l'industrie — 379,097 d'après les statistiques
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officielles de 1908 —, on voit que la moyenne par ouvrier a été, en 1910
de 0·i jours chômés à cause de conflits. En comparaison, on peut noter que
le chiffre correspondant pour 1909 était 29 - 3, pour 1908 4-3 et que la
moyenne pour la période 1903—1907 était 2·25.
Infractions aux contrats. Les parties se sont plaintes d'infractions de
contrats dans 24 cessations de travail, dont 13 sont importées aux patrons
et 7 aux ouvriers, et 4 aux deux parties. Dans 3 cas seulement les infractions de contrats ont été avouées, chaque fois par les ouvriers.
Négociation, conciliation et arbitrage. Sur la question de savoir si des
négociations ont précédé la cessation du travail, on a reçu des renseignements
au sujet de 72 conflits. On voit que dans 18 •» des cas les grèves ou les
lock-outs ont éclaté sans négociations préalables.
En 1910, on a eu recours à l'arbitrage dans 1 cas, contre respectivement
5, 3, 3, 7, 5, G et 2 dans chacune des années de 1903 à 1909. En outre,
en 1910, la solution de 4 conflits est due à l'intervention des médiateurs
officiels.
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Tab. I. Arbetsinställelser, påbörjade under år

ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1 9 1 0 .

1910, inom olika näringsgrenar.

4 —110885
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ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1 9 1 0 .

Tab. II. Arbetsinställelser, påbörjade under

ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1 9 1 0 .

år 1910, inom olika landsdelar.
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52

ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1 9 1 0 .

Tab. III. Hufvudorsaker till arbets-

ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1 9 1 0 .

inställelser under år 1910 inom olika näringsgrupper.
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Tab. IV. Resultat af arbetsinställelser, påbörjade under år 1910 inom olika
näringsgrenar.
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter)
a-g. = arbetsgifvare, a. = arbetare, förl.-m. = statens

ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1910.

i Sverige, påbörjade under år 1910.
förlikningsman, omb. = K. Kommerskollegii ombud.
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ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1910.

Arbetsinställelser (strejker och lockouter)
a-g. = arbetsgifvare, a. — arbetare, förl.-m. = statens

ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1910.

i Sverige, påbörjade under år 1910.
förlikningsman, omb. = K. Kommerskollegii ombud.
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ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1910.

Arbetsinställelser (strejker och lockouter)
a.-g. = arbetsgifvare, a. = arbetare, förl.-m. = statens

ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1910.

i Sverige, påbörjade under år 1910.
förlikningsman, omb. = K. Kommerskollegii ombud.
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ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1910.

Arbetsinställelser (strejker och lockouter)
a.-g. = arbetsgifvare, a. = arbetare, förl.-m. = statens

ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1910.

i Sverige, påbörjade under år 1910.
förlikningsman, omb. = K. Kommerskollegii ombad.
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ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 1910.

Arbetsinställelser (strejker och lockouter)
a-g. = arbetsgifvare, a. = arbetare, förl.-m. = statens

ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE

i Sverige, påbörjade under år 1910.
förlikningsman, omb. = K. Kommerskollegii ombud.

5—110885

1910.
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Särskilda redogörelser för vissa arbetsinställelser.
N:r 36. Murerihandtlangare

och murare i

Karlstad.

Murerihandtlangarne i Karlstad, som bildat en syndikalistisk fackförening efter
att förut hafva tillhört Grof- och fabriksarbetareförbundet, gjorde i slutet af juni
framställning hos sina arbetsgifvare om upprättande af ett aftal, innehållande bestämmelser om förhöjning af timlönen från 45 till 50 öre samt om företrädesrätt till arbete för i staden bosatta arbetare, hvarjämte de fordrade afskaffande af arbetsgifvårens
rätt att leda och fördela arbetet samt att antaga och afskeda arbetare.
Då arbetsgifvarne, hrilka tillhörde Centrala arbetsgivareförbundet, vägrade ingå på
dessa fordringar, etablerades strejk den 1 juli. Härigenom blef en del medlemmar af
Murareförbundets afdelning på platsen utan arbete, och de öfriga gjorde s. k. sympatistrejk.
Handtlangarne hade haft för afsikt att — i enlighet med syndikalismens principer — föra striden utan understöd. Sedan den pågått någon tid, offentliggjorde dock
den syndikalistiska centralkommittén ett npprop med vädjan till »intresserade organisationer» att föranstalta om en frivillig insamling.
Efter det förhandlingar förts direkt mellan arbetsgifvarne och handtlangarne utan
att leda till resultat, sammanträdde parterna den 19 juli inför statens förlikningsman.
Medlingsförsöket strandade emellertid, därför att arbetarne ej ville afstå från sin fordran
på löneförhöjning, medan de i öfriga tvistepunkter gåfvo efter för motpartens anspråk.
Murarne, hvilkas deltagande i konflikten ej vunnit förbundsstyrelsens godkännande,
äterupptogo arbetet efter hand i enlighet med hufvudorganisationens uppfordran, och
den 5 aug. kan arbetsinställelsen för deras del betraktas som afslutad.
Först den 14 i samma månad träffades definitiv uppgörelse med handtlangarne,
hvilka då accepterade arbetsgifvarnes erbjudande att återgå i mån af behof på villkor
att strejken med tillhörande blockader förklarades upphäfd och att trakasserier mot nnder
konflikten nyantagna arbetare ej finge förekomma. 1 fråga om timlönen bestämdes
status quo. Arbetarne tillerkändes oinskränkt föreningsrätt, men de, som tillhörde
den syndikalistiska fackföreningen, skulle underteckna personliga aftal, emedan enligt
beslut å den syndikalistiska kongressen en enskild medlem ej vore skyldig följa af
föreningen träffadt kollektivaftal.
Af tvisten berördes 7 arbetsgifvare och 35 arbetare.
N:r 63. Möbelsnickare och tapetserare i Malmö.
Den 1 sept. utlöpte de aftal, som Allm. arbetsgivareföreningen ingått med möbelsnickarnes. maskinsnickarnes, svarfvarnes, bildhuggarnes, tapetserarnes och sadelmakarnes
fackföreningar, af hvilka de två senare tillhörde Skand. sadelmakare- och tapetserareförbundet och de öfriga Sv. träarbetareförbundet. Aftalen uppsades af arbetsgifvarne,
enligt hvilkas förslag till nya aftal dessa skulle gälla intill den 31 dec. 1914. I äfrigt
gingo bestämmelserna i desamma ut på förlängning af arbetstiden från 54 till 57
timmar per vecka, betryggande af ackordsarbetet, borttagande af den extra timlönen a
5 öre för arbete utom verkstaden samt reducering af timlönen för vissa yrkesgrupper,
såsom för möbelanickare från 48 till 43 öre. för svarfvare från 50 till 43 öre och för
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bildhuggare från 60 till 54 öre. Därjämte yrkades pa fastställande af en del ordningsföreskrifter och af principen om arbetsgifvarens rätt att leda och fördela arbetet
samt antaga och afskeda arbetare.
Arbetarne å sin sida föreslogo prolongering af de förutvarande aftalen på Ytterligare tre år.
Under de förhandlingar, som upptogos mellan parterna, ändrade arbetsgifvaresidan sitt förslag i fråga om aftalens giltighetstid från 5 till 4 år samt frångick krafYet på lönenedsättningar beträffande annat arbete än det, som utfördes utom verkstaden. I öfrigt vidhöllos de ursprungliga fordringarna.
Mågon uppgörelse kunde ej träffas under aftalstiden. hvadan strejk etablerades
utan föregående »varsel» den 6 sept. af tapetserare och sadelmakare samt den 14 sept.
af träarbetarne. Konflikten berörde inalles 30 arbetsgifvare och 253 arbetare. Förlikningsmannen sökte medla men utan resultat: arbetsgifvarne antogo, men arbetarne
förkastade hans medlingsförslag.
Först den 4 nov. bilades konflikten, i det båda parterna godkände — med några
smärre ändringar — ett af en medarbetare i tidningen Arbetet framlagdt förlikningsförslag. I de nya aftal, som träffades mellan å ena sidan Allm. arbetsgivareföreningen
och & den andra Malmö möbclindustriarbetare- och bildhuggarefackföreningar, tillhörande Sv. träarbetareförbundet, samt Skand. sadelmakare- och tapetserareförbundet,
bestämdes utlöpningsdagen till den 1 juli 1914. Arbetstiden förblef 54 timmar por
vecka. Ackordsarbetet godkändes äfven för sadelmakare- och tapetserareyrkena, och
bestämmelsen om timlönsgaranti vid arbete enligt ackordslista blef i aftalen struken.
Likaså borttogs det extra lönetillägget för arbete utom verkstaden med nndantag för
sådant arbete, som kunde hänföras till byggnadsarbete, beträffande hvilket man enade
sig om ett tillägg af 2 öre per timme. Slutligen fastslogs arbetsgifvarens rätt att leda
och fördela arbetet samt att fritt antaga och afskeda arbetare.
N:r 73. Arbetare vid Ljungafors'

kraftstationsbyggnad.

Den 10 november nedlades arbetet vid Stockholms superfosfataktiebolags anläggningar vid Ljungafors. De strejkande voro jordschaktningsarbetare, stenhuggare, träoch järnarbetare, husbyggnads- och betongarbetare, rälsläggare samt elektriska montörer.
uppgående till ett antal af cirka 800, af hvilka de flesta voro oorganiserade. Den
syndikalistiska samorganisation, som fanns på platsen, räknade endast ett hundratal
anhängare vid konfliktens utbrott, men vann dock under densamma ökad anslutning.
Arbetsgifvåren tillhörde Väg- och vattenbyggarnes arbetsgivareförbund.
Närmaste anledningen till tvisten var, att på grnnd af tekniska förbättringar en
reducering företagits i ackordsprisen för s. k. handschaktning från 1'50 kr. till 0 95
kr. per kbm. För återgång till arbetet fordrade arbetarne en garanterad timlön af
50 ÖTe vid ackordsarbete för samtliga yrkesgrupper, sjukdoms- och olycksfallsersättning ä 2—250 kr. per dag samt ett hyresbidrag å 10 kr. i månaden för gift arbetare
och 5 kr. för ogift. Arbetsgifvaren å sin sida erbjöd en förhöjning af timlönen från
32 till 35 öre vid arbete, som ej utfördes på ackord, samt vissa jämkningar i ackordsprisen, där dessa ställde sig som ogynnsammast. I sjukhjälp utlofvades 1 kr. per dag,
hvarjämte arbetarne genom arbetsgifvarens försorg skulle erhålla bostäder mot ett afdrag på lönen af 3 kr. i månaden.
De strejkande sökte genom en underhandlingskommitté genomdrifva sina fordringar men utan resultat, liksom äfven förlikningsmannens anbud om medling, som antogs af arbetarne, blef af arbetsledningen afvisadt.
Den 16 november återupptogs arbetet på de af arbetsgifvaren erbjudna villkoren.
sedan cirka 150 arbetare — »de oroliga elementen» — blifvit afskedade.

