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Den redogörelse för olycksfall i arbete under år 1907, hvilken 
härmed öfverlämnas till offentligheten, är till innehåll och upp
ställning i allt väsentligt öfverensstämmande med redogörelsen 
för närmast föregående år. 

För att bereda tillfälle för den närmaste ledaren inom 
Kommerskollegium af arbetena med olycksfallsstatistiken att öfver-
lägga med representanter för Riksförsäkringsanstalten och Yrkes
inspektionen, rörande nämnda statistik, inbjöd Kollegium genom 
skrifvelse den 20 juni 1909 dels nämnda anstalt att låta sig 
genom ett ombud representera vid och dels yrkesinspektören i 
Stockholms distrikt Th. Fiirst att deltaga i dylika öfverlägg-
ningar. Med anledning af de synpunkter och önskemål, som 
framkommo under dessa öfverläggningar, i hvilka såsom repre
sentant för Riksförsäkringsanstalten deltog byrådirektören Karl 
Dickman, och som ägde rum den 1 och 2 juli 1909, har olycks
fallsberättelsen på åtskilliga punkter utvidgats, särskildt med 
hänsyn till redovisningen af olycksfallens påföljd. 

Föreliggande berättelse har utarbetats af numera byrådirek
tören och sjukkasseinspektören dr Theofil Andersson, hvilken 
tidigare såsom förste aktuarie handhaft den närmaste ledningen 
af hithörande arbeten. 

Utgifvandet af berättelsen har ansenligt fördröjts därigenom 
att den för ifrågavarande arbeten afsedda personalen i stor ut
sträckning måst tagas i anspråk för andra arbeten och särskildt 
sådana, som stått i sammanhang med den numera beslutade nya 
sjukkasselagstiftningen. 

Stockholm i november 1910. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 

HENNING ELMQUIST. 

Erik Sjöstrand. 





INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 

Olycksfall i arbete år 1907. 
Text: 

Sid. 
I. Absoluta och relativa antalet 

olycksfall. Olycksfallens terri
toriella fördelning 1* 

II. De skadade efter kön, ålder och 
civilstånd 10* 

III. Olycksfallen efter skadans till
komst och förlopp 20* 

IV. Olycksfallen efter skadans be
skaffenhet och skadad kropps
del 32* 

V. Olycksfallen efter skadans på
följd 40* 

VI. Olycksfallen efter veckodagar 
och klockslag 69* 

VII. De skadades olycksfallsförsäk
ring 84* 

Fransk resumé 97* 

Tabeller. 
Tab. 1. Antal arbetsföretag, arbetare 

och olycksfall i arbete år 
1907 2 

» 2. Olycksfall i arbete år 1907, 
fördelade efter yrken och 
den ort, där skadan in
träffat 14 

» 3. Olycksfall i arbete år 1907, 
fördelade efter yrken samt 
de skadades kön, ålder och 
civilstånd 26 

» 4. Olycksfall i arbete år 1907, 
fördelade efter de skadades 
kön och ålder (femårs-
grupper) 38 

TABLE DES MATIÈRES. 

Accidents du travail en 1907. 
Texte: 

Page. 
I. Nombre absolu et relatif des 

accidents. Répartition des acci
dents entre les différentes par-
ties du royaume 1* 

II. Les victimes d'après le sexe, l'âge 
et l'état civil 10* 

III. Les accidents d'après l'origine 20* 

IV. Les accidents d'après leur nature 

et la partie lésée du corps.... 32* 

V. Les accidents d'après leurs suites 40* 

VI. Les accidents d'après le jour et 

l'heure 69* 
VII. Victimes assurées contre les acci

dents 84* 
Résumé français 97* 

Tableaux. 
Tabl. n:o 1. Nombre des entreprises, 

des ouvriers et des ac
cidents du travail en 
1907 2 

» » 2. Accidents du travail en 
1907, répartis d'après 
les professions et le 
lieu de l'accident 14 

» » 3. Accidents du travail en 
1907, répartis d'après 
les professions ainsi 
que d'après le sexe, 
l'âge et l'état civil des 
victimes 26 

» » 4. Accidents du travail en 
1907, répartis d'après 
les professions ainsi 
que d'après le sexe et 
l'âge des victimes (par 
groupes de cinq ans) 38 



VI 

Sid. 

Tab. 5. Olycksfall i arbete år 1907, 
fördelade efter yrken samt 
skadans tillkomst och för
lopp 50 

» 6. Olycksfall i arbete år 1907, 
fördelade efter yrken och 
skadans beskaffenhet 74 

» 7. Olycksfall i arbete år 1907, 
fördelade efter tillkomst 
och förlopp samt skadans 
beskaffenhet 86 

» 8. Olycksfall i arbete år 1907, 
fördelade efter yrken och 
skadans påföljd: 

a) Båda könen 90 
b) Män 102 
c) Kvinnor 114 

» 9. Olycksfall i arbete år 1907, 
fördelade efter tillkomst 
och förlopp samt skadans 
påföljd 126 

» 10. Olycksfall i arbete år 1907, 
fördelade efter yrken samt 
veckodag och klockslag... 130 

» 11. Olycksfall i arbete år 1907, 
fördelade efter tillkomst 
och förlopp samt veckodag 
och klockslag 142 

» 12. Olycksfall i arbete år 1907, 
fördelade med hänsyn till 
de skadades olycksfallsför
säkring 146 

Page. 
Tabl. n:o 5. Accidents du travail en 

1907, répartis d'après 
les professions et l'ori
gine de l'accident.... 50 

» » 6. Accidents du travail en 
1907, répartis d'après 
les professions et la 
nature de l'accident 74 

» » 7. Accidents du travail en 
1907, répartis d'après 
l'origine et la nature 
de l'accident 86 

» » 8. Accidents du travail en 
1907, répartis d'après 
les professions et les 
suites de l'accident: 

a) Les deux sexes 90 
b) Hommes 102 
c) Femmes 114 

» » 9. Accidents du travail en 
1907, répartis d'après 
l'origine et les suites 
de l'accident 126 

» » 10. Accidents du travail en 
1907, répartis d'après 
les professions ainsi 
que d'après le jour et 
l'heure de l'accident 130 

» » 11. Accidents du travail en 
1907, répartis d'après 
l'origine ainsi que d'a
près le jour et l'heure 
de l'accident 142 

» » 12. Accidents du travail en 
1907, répartis d'après 
la proportion des vic
times assurées contre 
les accidents 146 



Olycksfall i arbete år 1907. 

I. Absoluta och relativa antalet olycksfall. Olycks
fallens territoriella fördelning. 

Hela antalet anmälningar om olycksfall i arbete år 1907, 
som jämlikt föreskrifterna i Kungl. kungörelsen den 17 november 
1905 ingått till Kommerskollegium, utgör 16,967. Af dessa an
mälningar hafva emellertid åtskilliga afsett olycksfall, som an
tingen icke kunnat rubriceras såsom olycksfall i a rbe te , eller 
som inträffat i yrken och sysselsättningar, hvilka icke beröras 
hvarken af yrkesfare- eller olycksfallsersättningslagen, eller 
slutligen drabbat personer i annan ställning än arbetarens eller 
arbetsförmannens. Åfvenledes har det understundom inträffat, 
att rörande ett och samma olycksfall dubbla anmälningar vid 
olika tidpunkter ingått. Efter vederbörliga afdrag återstår därför 
ett antal af endast 16,337 för år 1907 anmälda olycksfall i arbete. 

Denna summa, som betecknar antalet genom olycksfall i 
arbete år 1907 skadade personer, är naturligtvis icke liktydig 
med antalet under samma år timade särskilda olycksfall, efter
som ju ett och samma olycksfall kan medföra skador för flera 
personer samtidigt. Den undersökning rörande detta senare antal, 
som för ändamålet verkställts, och hvars resultat meddelas i 
tab. 1 (kol. 15), gifver dock vid handen, att skillnaden mellan an
talet olycksfall och antalet genom olycksfall skadade personer är 
synnerligen ringa. Inalles svarade sålunda, enligt livad tabellen 
ifråga utvisar, mot 16,337 under år 1907 skadade personer 
16,251 särskilda olycksfall, hvilket med andra ord vill säga, att 
på hvarje 100-tal under nämnda år timade olycksfall kommo i 
medeltal 100.5 skadade personer. Liksom i fråga om utlandets 
olycksfallsstatistiska publikationer har därför äfven i förelig
gande berättelse bearbetningen utgått från sistnämnda antal och 
icke från antalet särskilda olyckshändelser. För korthetens 
skull har dock uttrycket »olycksfalls bibehållits. 

Antal olycks-
fallsanmälnin-
gar år 1907. 
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En jämförelse mellan ofvanstående antal olycksfall och 
motsvarande siffra för år 1906 gifver vid handen, att antalet-
till Kommerskollegium anniälda olycksfall vuxit från 15,041 
under sistnämnda år till 16,337 under år 1907 eller med 
sammanlagdt 1,296 olycksfall (8'6 %). Utsträckes denna 
jämförelse till de särskilda yrkesgrupperna, finner man, att 
den absolut taget största tillväxten förekommit i fråga om 
olycksfallen inom trävaruindustrien (med 274), landtransport 
(med 271), byggnadsindustrien (med 221), tramasse- och pap
persindustrien (med 213), maskin- och skeppsbyggnadsindustrien 
(med 202) o. s. v. 

Helt visst kan denna ökade olycksfallsfrekvens för år 1907 
i allt väsentligt hänföras till den omständigheten, att den genom 
Kungl. kungörelsen den 17 november 1905 stadgade ordningen 
för anmälan om olycksfall i arbete under år 1907 hunnit mera 
intränga i det allmänna medvetandet än hvad förhållandet var 
under år 1906. Gifvet är också, att de åtgärder för spridande 
af kännedom om bestämmelserna i nämnda kungörelse samt 
för underlättande af anmälningsskyldighetens fullgörande, som 
af Kollegium vidtogos under år 1906, och för hvilka redo
görelse lämnats i olycksfallsstatistiken för nämnda år1), i sin 
mån hafva bidragit till att fästa vederbörande arbetsgifvares 
uppmärksamhet på de dem i detta hänseende åliggande skyl
digheter. 

Men oaktadt den tillväxt i de anmälda olycksfallens antal, 
som inträdt under år 1907, kan det dock knappast dragas i 
tvifvelsmål, att icke äfven för detta år ett betydande antal 
olycksfall icke blifvit föremål för anmälan. Vid genomgående 
af den hos Kommerskollegium i och för olycksfallsstatistiken 
förda liggaren kommer man sålunda snart nog till insikt därom, 
att arbetsgifvare i många fall hafva för vana att icke anmäla 
annat än svårare olycksfall, men försumma anmälningsplikten 
i fråga om olycksfall af lindrigare beskaffenhet. Särskildt 
synes detta vara förhållandet i fråga om sådana arbetsgifvare, 
som icke hafva sina arbetare försäkrade mot olycksfall i ar-

J) Jfr olycksfall i arbete är 1906, sid. 21 o. f. 

Ofullständig 
anmälan om 

olycksfall. 
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bete, eller därest dylik försäkring förelegat, haft dem försäkrade 
endast enligt bestämmelserna i olycksfallsersättningslagen. Vid 
dylika tillfällen har nämligen saknats den erinran om an
mälningspliktens fullgörande, som i fråga om arbetsgifvare, som 
tillförsäkrat sina arbetare ersättning äfven för mindre svåra 
olycksfall, i förekommande fall, kan anses hafva förelegat 
redan uti ersättningsanspråken gentemot vederbörande försäk
ringsanstalt. 

Att sålunda den stadgade anmälningsskyldigheten rörande 
olycksfall i arbete endast ofullständigt fnllgöres, har länge 
varit föremål för uppmärksamhet och frågan om åtgärder där
emot hafva vid upprepade tillfällen varit under öfvervägande, 
utan att det dock varit möjligt att i detta hänseende utfinna 
ett fullt effektivt botemedel. Den förnämsta anledningen till 
bristen ifråga är otvifvelaktigt att söka å ena sidan i felande 
kännedom om olycksfallskungörelsens föreskrifter och å andra 
sidan likgiltighet hos såväl arbetare som arbetsgifvare i fråga 
om anmälan särskildt af lindrigare olycksfall. I båda dessa 
hänseenden synes ytterligare upplysningsarbete vara af nöden 
och torde Kollegium redan under den närmaste framtiden 
komma att taga denna angelägenhet under förnyad ompröf-
ning. 

Men om det sålunda icke lärer kunna bestridas, att det 
antal olycksfall i arbete, som i föreliggande berättelse redovisas, 
åtskilligt understiger det verkliga antalet dylika olycksfall, som 
under år 1907 inträffat, så bör det å andra sidan betonas, att 
den ofullständighet, som på detta sätt gjort sig gällande med 
afseende på anmälningspliktens fullgörande, i hufvudsak endast 
torde gälla i fråga om olycksfall af lindrigare beskaffenhet, men 
att däremot svårare olycksfall i de allra flesta fall torde hafva 
blifvit i författningsenlig ordning anmälda. 

Då i olycksfallsberättelsen för år 1906 närmare redogörelse 
lämnats för det sätt, hvarpå de i tab. 1 meddelade uppgifterna 
angående antalet arbetsföretag, arbetare och fullgjorda dags
verken inom olika industrier och yrken erhållits, har det icke 
ansetts erforderligt att här ånyo ingå på detta ämne. Det 
torde vara tillräckligt, att i detta hänseende erinra därom, 

Uppgifterna 
angående 

arbetsföretag, 
arbetare m. m. 
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att uppgifterna ifråga hafva utarbetats på grundval af de jäm
likt Kungl. kungörelsen den 13 november 1896 till Kollegii 
afdelning för näringsstatistik från vederbörande yrkesidkare 
ingående primäruppgifterna, men att på grund af den olika 
karaktären hos å ena sidan olycksfallsstatistiken och å andra 
sidan industristatistiken bearbetningen af berörda material i 
hvartdera fallet skett efter olika grunder. I förra fallet har 
sålunda hufvudvikten lagts vid de särskilda företagens tekniska 
utrustning, medan däremot i och for industristatistiken den 
årliga produktionens storlek varit den normerande. Till följd 
häraf äro naturligtvis icke heller de siffror, som i föreliggande 
berättelse lämnas angående antal arbetsföretag, arbetare o. s. v., 
direkt jämförliga med dem, som återfinnas i den af Kollegium 
utgifna officiella fabriksstatistiken. 

På grund af det sätt, hvarpå uppgifterna angående års-
arbetarnes antal erhållits, var det icke möjligt att för år 1906 
meddela uppgifter härom annat än för den egentliga industrien, 
medan däremot dylika siffror saknades för öfriga i tabellerna upp
tagna yrkesgrupper. Såsom redan i föregående årsredogörelse 
framhållits, var detta så mycket beklagligare som bland dessa 
senare yrkesgrenar förekommo åtskilliga, hvilka — såsom 
exempelvis stufverirörelse, järnvägsdrift; byggnadsverksamhet 
af olika slag — med hänsyn till olycksfallsrisken äro att räkna 
bland de allra farligaste. Så långt det varit möjligt har Kolle
gium emellertid sökt att för nu föreliggande årsredogörelse af-
hjälpa den påpekade ofullständigheten. För detta ändamål har 
Kollegium sålunda hänvändt sig till Kungl. Järnvägsstyrelsen 
med anhållan om uppgifter angående antalet befattningshafvare 
och dagsverken vid så väl statens som de enskilda järnvägarne 
i riket. Det material, som på detta sätt benäget ställts till 
Kollegii förfogande, ligger i allt väsentligt till grund för de 
uppgifter angående antalet arbetare, dagsverken och årsarbe
tare inom järnvägsdriften, som meddelas i tab. 1. På samma 
väg har upplysning erhållits jämväl om antalet arbetare vid 
järnvägarnes verkstäder och meddelas följaktligen i föreliggande 
redogörelse motsvarande uppgifter jämväl för vagnfabrikerna, 
för hvilken industriklass dylika uppgifter saknades i 1906 års 
olycksfallsstatistik. Genom direkt hänvändelse till vederbörande 
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företag har det slutligen också lyckats Kollegium att erhålla 
motsvarande uppgifter för samtliga spårvägsanläggningar för 
persontrafik i riket. 

De uppgifter, som i tab. 1 meddelas rörande antalet arbets
ställen, arbetare o. s. v., och som sålunda omfatta hela den egent
liga industrien jämte bergsbruket äfvensom järnvägs- och spår
vägsdrift, utvisa, att det under år 1907 inom landet funnits sam-
manlagdt 11,376 hithörande arbetsföretag. Antalet arbetare, i 
medeltal för resp. driftsperioder, uppgick samtidigt till inalles 
375,293, hvaraf 317,976 (84'7 %) män och 57,317 (15"3 %) 
kvinnor. Totala antalet under samma år utförda dagsverken 
kan beräknas hafva utgjort i rundt tal 100,923,000, af hvilka 
84,829,800 fullgjorts af män och 16,093,200 af kvinnor. 

Reduceras arbetarestocken till årsarbetare efter 300 arbets
dagar per år, erhålles en summa af 336,411 dylika årsarbetare, 
nämligen 282,768 (84'1 %) män och 53,643 (15.9 %) kvinnor. 
Skillnaden mellan medeltalet faktiskt sysselsatta arbetare och 
antalet årsarbetare är sålunda något större i fråga om manliga 
än kvinnliga arbetare, ett förhållande som naturligtvis förklaras 
däraf, att de förra i högre grad än de senare sysselsättas vid 
s. k. säsongarbeten, där driften endast pågår en viss del af 
året, och sålunda det på hvarje arbetare belöpande dagsverks
talet är jämförelsevis ringa. En fördelning af hela antalet dags
verken på manliga och kvinnliga arbetare ger också till re
sultat, att på hvarje kvinnlig arbetare öfver hufvud taget 
kommit 281 arbetsdagar mot endast 267 för hvarje manlig 
arbetare. 

Bland de särskilda yrkesgrupperna har trävaruindustrien 
att uppvisa det absolut högsta antalet årsarbetare, eller 51,380, 
hvarefter i ordning följa maskin- och skeppsbyggnadsindustrien 
(med 41,264), järnvägs- och spårvägsdrift (med 33,296), textil
industrien (med 30,920), närings- och njutningsämnesindustrien 
(med 27,997), metallindustrien (med 26,749), tramasse- och pap
persindustrien (med 21,064) samt mineralindustrien (med 20,609). 
Minsta antalet årsarbetare förekommer däremot vid gas- och 
elektricitetsverk (2,745), läder-, hår- och gummivaruindustrien 
(3,886) samt den grafiska industrien (8,793). 

Antal årsarbe
tare inom 

olika yrken. 



Absolut och 
relativ olycks-
fallsfrekvens. 

6 * OLYCKSFALLSSTATISTIK 1 9 0 7 . 

Tager man endast de yrkesgrupper med i beräkningen, 
för hvilka årsarbetarnes antal är kändt, finner man, att det 
sammanlagda antalet dit hänförliga olycksfall, hvarom anmälan 
för år 1907 ingått till Kommerskollegium, utgör 14,257. Be
räknad efter 1,000 årsarbetare ger detta för ifrågavarande 
yrkesgrupper tillsammantagna, d. v. s. industrien och bergs
bruket samt järnvägs- och spårvägsdriften, en relativ olycks
fallsfrekvens af 42-4 per 1,000 årsarbetare. 

Årsarbetarnes antal samt den absoluta och relativa olycks
fallsfrekvensen för olika yrkesgrupper under de båda åren 1906 
och 1907 framgår af efterföljande texttabell litt. A. 

Tabellen utvisar, att under år 1907 det absolut största antalet 
olycksfall (eller 2,637) förekommit inom trävaruindustrien samt 
vidare inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrien (2,399 
olycksfall), malmförädlingsindustrien (1,501), järnvägs- och spår
vägsdrift (1,247), grnfdrift (1,239), metallindustrien (1,100) samt 
stenbrott och stenhuggerier (1,042). Minsta antalet olycksfall 
hafva däremot beklädnads- samt läder-, hår- och gummivaru-
industrierna äfvensom den grafiska industrien haft att uppvisa, 
eller resp. 64, 59 och 62 olycksfall. 

Ställas åter olycksfallen i relation till antalet årsarbetare, 
komma stenbrott och stenhuggerier i främsta rummet med 98-4 
olycksfall pro mille. Närmast härefter följa grufdrift och malm
förädlingsindustri med resp. 93-i och 90.0 anmälda olycks
fall per 1,000 årsarbetare. Öfver medeltalet (42-4 °/oo) når 
den relativa olycksfallsfrekvensen vidare äfven för maskin- och 
skeppsbyggnadsindustrien (58-i ° oo), trävaruindustrien (51'3 °/oo), 
gas- och elektricitetsverk (48-i °/oo) samt tramasse- och pap
persindustrien (44-9 °/oo). Den lägsta relativa olycksfallsfre
kvensen åter förekommer inom beklädnadsindustrien med en
dast 4-o anmälda olycksfall per 1,000 årsarbetare. Ofriga yrkes
grupper med låg olycksfallsfrekvens äro vidare den grafiska 
industrien (med 7-i %o), textilindustrien (med 7'2 °/oo) samt 
läder-, hår- och gummivaruindustrien (med 15 2 °/oo). 
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Tab. litt. A. Absoluta och relativa olycksfallsfrekvensen inom 
vissa yrkesgrupper åren 1906—07. 

Beträffande de i ofvanstående tabell meddelade uppgifter 
angående olycksfallsfrekvensen inom olika industrier, torde 
emellertid böra erinras därom, att på grund af det sätt, hvar-
på den svenska olycksfallsstatistiken är anordnad, denna fre
kvens i första hand blir beroende på den fullständighet, hvar-



Olycksfallens 
territoriella 
fördelning. 
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med olycksfall i förekommande fall anmälas. Då den försum
lighet härutinnan med afseendo på olycksfall af lindrigare be
skaffenhet, hvarom ofvan talats, måhända gjort sig gällande i 
något olika grad inom olika yrken, så ligger ju häri en an
ledning att möjligen misstänka, att den ordning de olika yrkena 
emellan med afseende på olycksfallsfrekvensen, som här med
delats, icke är i alla afseenden exakt och med verkligheten 
öfverensstämmande. Sannolikt äro dock ojämnheterna med af
seende på anmälningspliktens fullgörande, åtminstone i stort 
sedt, icke särdeles betydande, i det att försumlighet härutinnan 
förefinnes inom alla industrier och yrken, hvadan man icke 
torde böra tillmäta ifrågavarande förhållande en alltför stor 
vikt. Ett ytterligare stöd för ett dylikt antagande finner man 
i det förhållande, att olycksfallsfrekvensen inom skilda yrkes
grupper för de båda i berörda tabell upptagna åren i stort 
sedt är densamma, oaktadt anmälningsplikten, enligt hvad i 
det föregående anförts, under år 1907 fullgjorts åtskilligt full
ständigare än under året förut. 

Någon större betydelse har en sammanställning som denna 
i öfrigt icke, eftersom det icke blott är olycksfallens antal, 
utan äfven deras påföljd, som blir afgörande i fråga om de 
särskilda yrkenas farlighetsgrad. 

Ofver olycksfallens fördelning med hänsyn till förekomsten 
inom olika län samt rikets landsbygd och städer meddelas i 
tab. 2 utförliga uppgifter. Slutsiffrorna i förstnämnda hän
seende jämte motsvarande siffror för år 1906 hafva samman
ställts i efterföljande texttabell litt. B. 

Det framgår häraf, att Malmöhus län i detta hänseende 
kommer i främsta rummet med 13.6 % af samtliga för år 1907 
anmälda olycksfall. I andra rummet, som år 1906 intogs af 
Stockholms stad, kommer under år 1907 Västernorrlands län med 
1,420 anmälda olycksfall, hvarefter i ordning efter olycksfallens 
antal följa Stockholms stad (med 1,346), Gäfleborgs län (med 
1,340), Göteborgs och Bohus län (med 1,316) o. s. v. Sist i ord
ningen kommer Gottlands län med endast 33 olycksfall under 
år 1907 och därnäst Kalmar, Jämtlands och Kronobergs län med 
resp. 140, 158 och 179 olycksfall. 
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Tab. litt. B. Olycksfallens fördelning efter län åren 1906—07. 

Af samtliga för år 1907 anmälda olycksfall hade enligt 
anmälningarne 10,902 (eller 66"7 %) timat å landsbygden och 
endast 5,435 (eller 33-3 %) i städerna. 
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II. De skadade efter kön, ålder och civilstånd. 

Af samtliga för år 1907 anmälda olycksfall drabbade 15,928 
(97-5 %) män och endast 409 (2'5 %) kvinnor. Detta förhållande 
de båda könen emellan växlar naturligtvis ansenligt inom olika 
yrken, allt efter som kvinnlig arbetskraft i större eller mindre 
omfattning inom dem kommer till användning. Man finner så
lunda af tab. 3, att af ofvannämnda 409 kvinnliga olycksfall 
icke mindre än 395 träffat kvinnor, som varit sysselsatta inom 
den egentliga industrien, under det att samtliga öfriga tre 
hufvudgrupper tillhopa räknade endast 14 dylika olycksfall. 
Särskildt må framhållas, att bland de 2,674 olycksfall, som 
anmälts hafva timat inom råämnesproduktionen, intet enda 
drabbat arbetare af kvinnkön. 

Hvad åter beträffar tillverknings- och förädlingsindustrien, 
där olycksfall bland kvinnor tillhopa belöpa sig till 3 7 % af 
samtliga anmälda olycksfall, så förekomma äfven bland hit
hörande yrkesgrupper betydande växlingar häratmnan. I regel 
utmärka sig sålunda de industrier, hvilka — såsom exempelvis 
trävaru-, malmförädlings-, metall- och mineralindustrierna — 
kräfva ett tyngre och mera ansträngande arbete, och där följ
aktligen kvinnlig arbetskraft alldeles icke eller endast i ringa 
grad kommer till användning, för ett jämförelsevis ringa antal 
olycksfall bland kvinnor. Men omvändt äro naturligtvis dylika 
olycksfall relativt talrika inom sådana industrier, där det icke 
kommer så mycket an på fysisk styrka och uthållighet, och 
där alltså kvinnliga arbetare sysselsättas i jämförelsevis stort 
antal. De högsta procenttalen för olycksfall bland kvinnor 
förekomma sålunda inom textilindustrien med 38'4 % af samt
liga anmälda olycksfall, samt vidare inom den kemisk-tek-
niska industrien (27-8 %), beklädnadsindustrien (18'8 %\ närings-
och njutningsämnesindustrien (16-3 %) samt den grafiska indu
strien (12-9 %). 

Siffrorna i tab. 3 gifva naturligtvis icke någon föreställning 
om den verkliga olycksfallsfrekvensen bland män och kvin
nor, utan erhålles denna först genom att ställa de manliga och 
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kvinnliga olycksfallen i relation till antalet årsarbetare af hvart-
dera könet. För de yrkesgrupper, för hvilka uppgifter angående 
sistnämnda förhållande återfinnas i tab. 1, meddelas i efterföl
jande texttabell litt. C. en beräkning af ifrågavarande rela
tionstal. 

Tab. litt. C. Absoluta och relativa olycksfallsfrekvensen år 1907 
bland män och kvinnor inom vissa yrkesgrupper. 



12* OLYCKSFALLSSTATISTIK 1 9 0 7 . 

Tabellens siffror bekräfta det kända förhållandet, att olycks
fallsfrekvensen är betydligt större bland manliga än bland 
kvinnliga arbetare. För samtliga i tabellen upptagna yrkes
grupper tillsammans förekommo sålunda under år 1907, relativt 
taget, mellan sex och sju gånger så många olycksfall bland de 
förra som bland de senare. 

Samma förhållande, ehuru i olika proportion, återfinnes 
jämväl inom hvar och en af de i tabellen upptagna särskilda 
yrkesgrupperna med undantag endast för järnvägsdriften, där 
på grund af det jämförelsevis ringa antalet kvinnliga årsarbe
tare de under året anmälda olycksfallen tillfälligtvis gifvit 
åt olycksfallsfrekvensen bland kvinnorna en proportion, som 
vida öfverstiger motsvarande frekvens bland männen. Jäm
förelsevis minst framträdande är denna större olycksfallsrisk 
för männen i fråga om den grafiska industrien, där mot en 
olycksfallssiffra af 7.4 ° oo för manliga arbetare svarar 5-3 
0/oo för deras kvinnliga yrkeskamrater,' samt vidare äfven 
inom den kemisk-tekniska industrien samt närings- och njut-
ningsämnesindustrien (med resp. 37.4 och 32.5 °/oo för manliga 
mot resp. 24.4 och 15'0 %o för kvinnliga arbetare). 

Förklaringen till den betydande olikhet, som i detta hän
seende framträder de båda könen emellan, lärer väl i hufvudsak 
få tillskiifvas den omständigheten, att arbetet äfven inom en 
och samma industri är väsentligt olika fördeladt mellan män 
och kvinnor, i det att alla gröfre och mera tyngande syssel
sättningar liksom också de i öfrigt med större olycksfallsrisk 
förenade företrädesvis utföras af män. 

Men jämte olikheten i sysselsättning spelar i detta hänse
ende otvifvelaktigt också olikheter i karaktären de båda könen 
emellan en betydande roll. Den medfödda större försiktigheten 
hos kvinnorna bidrager sålunda helt visst till att minska olycks
fallsfrekvensen, liksom å andra sidan männens större oförvägen-
het framkallar en hel mängd olycksfall, som med större var
samhet skulle kunnat undvikas. 

Slutligen torde såsom en bidragande faktor till kvinno
könets lägre olycksfallsfrekvens äfven böra framhållas dess 
större afhållsamhet med hänsyn till alkoholförbrnkningen. Ty 
att denna förbrukning spelar en betydande roll i fråga om 
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olycksfalls frekvensen, därom torde knappast kunna råda något 
tvifvel, äfven om dess inflytande i detta hänseende icke låter 
sig i siffror uttryckas eller öfver hufvud taget exakt mätas. Det 
skulle nämligen härvid gälla att taga hänsyn icke blott till de 
jämförelsevis mycket fåtaliga olycksfall, där direkt öfverlastning 
af starka drycker hos den af olycksfallet drabbade kunnat kon
stateras, Titan äfven till alla de olycksfall, där den fysiska och 
andliga förslappning och därmed följande ouppmärksamhet eller 
likgiltighet, som äfven en måttligare alkoholförbrukning plägar 
efterlämna, ensamt eller i förening med andra faktorer fram
kallat olyckshändelsen. 

Då det icke är möjligt att åstadkomma en detaljerad upp
delning af arbetarestocken efter åldersklasser, hade det icke 
heller vid utarbetandet af 1906 års olycksfallsstatistik ansetts 
af behofvet påkalladt att, med hänsyn till de skadades ålders
fördelning, bearbeta det i och genom olycksfallsanmälningarna 
föreliggande uppgiftsmaterialet på annat sätt än att skilja 
mellan de arbetare, som, jämlikt föreskrift i lagen den 17 okto
ber 1900 angående minderårigas och kvinnors användande till 
arbete i industriellt yrke, stått öfver eller under minderårighets-
gränsen, d. v. s. varit öfver eller under 18 år. Enahanda upp
gifter meddelas jämväl i föreliggande berättelse (tab. 3). Med 
hänsyn till de önskningar, som uttalades vid den i förordet 
omnämnda konferensen, hafva emellertid åldersuppgifterna dess
utom undergått en ytterligare bearbetning i ändamål att er
hålla kännedom om de skadades fördelning efter femårsgrupper. 
Uppgifterna härom meddelas i tab. 4, som sålunda för hvarje 
särskild yrkesklass angifver fördelningen af de skadade af 
hvartdera könet efter dylika åldersgrupper fr. o. m. 15 t. o. o . 
70 år. 

Hvad förstnämnda fördelning beträffar, hade, såsom tab. 3 
närmare utvisar, af samtliga för år 1907 anmälda olycksfall 
1,807 (11.1 %) drabbat minderåriga och 14,510 (88"8 %) vuxna 
arbetare. Skiljer man i detta hänseende mellan de båda könen, 
finner man, att olycksfallen bland minderåriga förekomma till 
relativt mer än dubbelt så stort antal bland de kvinnliga arbetarne 
som bland de manliga. Medan sålunda af de 409 kvinnor, som 
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fördelning 
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under år 1907 drabbats af olycksfall i arbete, 115 (eller 28.1 
%) voro under 18 år, uppgick de minderårigas antal bland de 
15,928 skadade manliga arbetarne till 1,692 (eller endast 10-6 %). 

I efterföljande texttabell litt. D meddelas, i relativa tal, en 
öfversikt af de skadades inom olika yrkesgrupper fördelning 
efter kön och ålder. Härvid hafva de inalles 20 manliga ar
betare, för hvilka uppgift om lefnadsåldern icke kunnat erhållas, 
räknats såsom vuxna. 

Såsom tabellen ifråga utvisar, förekom bland de manliga 
arbetarne det relativt största antalet skadade minderåriga inom 
den grafiska industrien, där ej långt ifrån hälften (46-3 %) af 
samtliga skadade män vid olyckstillfället ännu icke fyllt 18 
år, samt därnäst inom beklädnadsindustrien (med 38"5 %), 
textilindustrien (med 30"4 %\ metallindustrien (med 25-9 %\ 
den kemisk-tekniska industrien (med 18'5 %) samt trävaruindu
strien (16'9 %). Inom öfriga industrier liksom också i fråga om 
till industrien i egentlig mening ej hänförliga yrkesgrupper äro 
däremot de skadade minderåriga relativt långt färre. Särskildt 
gäller detta beträffande hufvudgruppen handel och samfärdsel, 
där af 100 anmälda olycksfall icke mer än 1'5 drabbat minder
åriga arbetare. 

Vidkommande därefter de af olycksfall drabbade kvinnorna,, 
hafva bland dem minderåriga skadade öfver hufvud taget en
dast förekommit inom industrien i egentlig mening. Bland 
hithörande yrkesgrupper åter har mineralindustrien att uppvisa, 
flera minderåriga än vuxna skadade samt beklädnads- och den 
grafiska industrien lika många af hvartdera slaget. De lägsta 
procenttalen för skadade kvinnliga arbetare under 18 år före
komma däremot, utom inom läder-, hår- och gummivaru- samt 
maskin- och skeppsbyggnadsindustrierna, där öfver hufvud taget 
inga dylika olycksfall anmälts, inom närings- och njutnings-
ämnes- samt trävaruindustrierna (resp. 8"7 och 18'8 %). 

Hvad i öfrigt angår föreliggande uppgifter rörande olycks
fallen bland de kvinnliga arbetarne, må framhållas, att, på grund 
af det jämförelsevis ringa antalet dylika olycksfall öfver hufvud 
taget, de här funna relationstalen måste blifva starkt beroende 
af rena tillfälligheter. Detta bekräftas också vid en jämförelse 
mellan de här meddelade siffrorna och motsvarande uppgifter 
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Tab. litt. D. De skadade efter kön och ålder år 1907. 
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i 1906 års olycksfallsstatistik, hvarvid naturligtvis särskildt 
de olika yrkesgrupperna hvar för sig förete mycket växlande 
procenttal. Däremot visar sig motsvarande gruppering bland de 
manliga arbetarne, som ju omfattar ett i regel mångdubbelt 
antal olycksfall, synnerligen konstant. 

Det ligger i sakens natnr, att den olika proportion, hvari 
minderåriga och vuxna förekomma bland de genom olycksfall 
i arbete skadade, i första hand sammanhänger med den andel, 
hvarmed dessa båda kategorier ingå i arbetareantalet i dess 
helhet. Inskränker man sålunda jämförelsen till industrien i 
egentlig mening jämte bergsbruket samt järnvägs- och spår
vägsdriften, för hvilka uppgifter om arbetarestocken meddelas 
i tab. 1, så finner man, att liksom de minderåriga tillsamman
tagna utgöra 12'4 % af samtliga hithörande arbetare, så träffade 
också 12.2 % af samtliga för ifrågavarande yrkesgrupper an
mälda olycksfall minderåriga arbetare. För manliga arbetare, 
tagna särskildt för sig, svarade mot 10-7 % sysselsatta minder
åriga arbetare 11,7 % anmälda olycksfall bland minderåriga, 
medan däremot i fråga om de kvinnliga arbetarne, af hvilka 
21"8 % voro under 18 år, 28'5 % af olycksfallen träffat min
deråriga. 

Vänder man sig åter till de särskilda yrkesgrupperna, så 
finner man i stort sedt samma regel bekräftad, eller att de 
industrier, hvilkas arbetarestock i sig innesluter de relativt 
största antalen arbetare under 1.8 år, också äro de, som hafva 
att uppvisa de största procenttalen för olycksfall i denna ålder. 
Åtminstone gäller detta i allt väsentligt beträffande de manliga 
arbetarne, medan däremot förhållandet i fråga om de kvinnliga 
arbetarne ofta förryckes därigenom, att olycksfallens antal här 
öfver hufvud taget är så ytterst ringa, att åt de rena tillfällig
heterna beredes ett alltför stort spelrum. 

Att närmare undersöka, huru olycksfallsrisken ställer sig 
för minderåriga och vuxna arbetare hvar för sig såväl i all
mänhet som också inom olika industrier, låter sig för öfrigt 
icke göra, då man saknar kännedom om motsvarande fördelning 
af de under året fullgjorda dagsverkena. 
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Hvad därefter angår de skadades fördelning efter femårs-
grupper, hafva de i tab. 4 härom meddelade uppgifterna för 
samtliga yrkesgrupper sammanställts i efterföljande texttabell 
litt. E. 

Tab. litt. E. De skadade efter femårsgrupper år 1907. 

De skadade 
efter femårs-

grupper. 

Sålunda inträffade inemot hälften af alla olycksfall (47.2 %) 
i åldrarna 15—30 år. Lägger man härtill ytterligare de olycks
fall, som drabbat arbetare i åldern 30—40 år, finner man, att 
i rundt tal 2/3 af alla olycksfall förekommit under åldern 15— 
40 år. I föreliggande hänseende framträder en utpräglad skill
nad de båda könen emellan. Sålunda inträffade i det närmaste Ys 
af alla olycksfall bland de kvinnliga arbetarne i åldern 15—20 
år, medan på motsvarande åldersklass manliga arbetare endast 
komma 14-7 % af samtliga anmälda olycksfall. Åfven i närmast 
följande åldersgrupp är den relativa olycksfallsfrekvensen be
tydligt större bland kvinnorna än bland männen, eller resp. 
23-2 och 16"2 %. Omvändt förekomma naturligtvis relativt be
tydligt flera olycksfall inom de högre åldersgrupperna bland de 
manliga arbetarne. Sålunda inträffade nära 30 % af olycks
fallen bland männen men endast 20 % bland kvinnorna i åldern 
30—45 år. 



De skadade 
efter civilstånd. 

1 8 * OLYCKSFALLSSTATISTIK 1 9 0 7 . 

Jämte uppgifter om de skadades kön och ålder meddelas 
i tab. 3 äfven upplysning om deras fördelning efter civilstånd. 
Af de i sistnämnda hänseende lämnade uppgifterna utgör efter
följande texttabell litt. F. ett sammandrag, som för hvartdera 
könet angifver den procentiska fördelningen mellan å ena sidan 
ogifta och å andra sidan gifta, änklingar (eller änkor) och från
skilda. Härvid hafva de relativt synnerligen fåtaliga fall, där 
uppgift om civilståndet icke kunnat erhållas, upptagits såsom 
tillhörande förstnämnda kategori. 

Tabellen ifråga utvisar, att af männen något mer än 
hälften (53"5 %) vid olyckstillfället voro eller varit gifta, medan 
däremot något mindre än hälften (46"5 %) tillhörde det ogifta 
ståndet. Samma proportion de båda kategorierna emellan åter
finnes också så godt som oförändrad i fråga om hvar och en 
af de hufvudafdelningar, som ingå i den i och för olycksfalls
statistiken uppgjorda yrkesgrupperingen. Sålunda växlar de 
ogiftas relativa antal här endast mellan 44-4 % för hufvud-
gruppen råämnesproduktion och 47-3 % för industrien i egentlig-
mening. 

Bland de särskilda yrkesgrupperna åter har den grafiska 
industrien att uppvisa det största procenttalet olycksfall för 
ogifta arbetare (eller 68.5 %), något som naturligtvis bör sam
manställas med den omständigheten, att, såsom ofvan visats, 
ej långt ifrån hälften af samtliga olycksfall inom industrien 
ifråga träffat arbetare, som ännu icke fyllt 18 år. Äfven öfriga 
yrkesgrupper med ett jämförelsevis stort antal minderåriga 
skadade, såsom textil-, beklädnads- och metallindustrierna, ut
märka sig också i regel genom höga procenttal för ogifta 
arbetare. Dock gäller denna regel icke utan undantag, i det 
att bland de arbetare, som skadats under skogsarbeten, enligt 
hvad tabellen här ofvan utvisar, 60-6 % tillhörde det ogifta 
ståndet, medan däremot enligt texttabell litt. D af samtliga 
hithörande olycksfall endast 9"i % träffat män, som ämm icke 
fyllt 18 år. Minsta relativa antalet olycksfall för ogifta arbetare 
förekommer å andra sidan inom grupperna belysning, vatten
ledning m. m. samt närings- och njutningsämnesindustrien (med 
hvardera 33'3 %), annan brytnings- och upptagningsindustri 
(med 39-4 %) samt handel och varulager (med 39-8 %). 
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Tab. litt. F. De skadade efter kön och civilstånd år 1907. 
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Hvad åter angår olycksfall, som träffat kvinnliga arbetare, 
utgjordes de skadade till 4/5 af ogifta och till endast 1/5 af 
gifta, änkor eller frånskilda. 

III. Olycksfallen efter skadans tillkomst och förlopp. 

De grundsatser, efter hvilka bearbetningen af det i och 
genom olycksfallsanmälningarna föreliggande materialet skett 
med hänsyn till frågan om olycksfallens tillkomst och förlopp, 
hafva varit desamma, som tillämpats redan i nästföregående 
årsredogörelse. Den ledande principen har sålunda varit att 
olycksfallen i första hand skolat grupperas efter det ve rk tyg , 
den maskin eller a r b e t s a n o r d n i n g , hvarmed den ska
dade vid olyckst i l l fäl le t h a n d s k a t s , eller hvarmed han 
vid samma t i l l fäl le v a r i t sysse l sa t t , fö ru t sa t t l ikväl , 
a t t o lycksfa l le t i v e r k l i g h e t e n också fö rorsaka t s af 
eller på ett e l ler annat sä t t s t å t t i s amband med ifråga
varande v e r k t y g , maskin e t c , och icke t i l lkommit all
deles oberoende däraf. A andra sidan hafva såsom en följd 
häraf olycksfall, som framkallats genom en viss maskin eller 
anordning, hänförts till denna, äfven om den skadade icke varit 
med densamma sysselsatt, utan olycksfallet inträffat exempelvis 
vid ett tillfälligt passerande af maskinen eller anordningen 
ifråga. Vid tillämpningen af denna grundsats har emellertid 
synnerlig uppmärksamhet ägnats däråt, att grupperingen genom
gående skett efter samma grunder, särskildt beträffande de 
talrika gränsfallen. Vidare har en bestämd sträfvan gjorts gäl
lande, att så mycket som möjligt hänföra olycksfallen till be
stämda maskiner, arbetsanordningar etc. och att omvändt ned
bringa antalet af de olycksfall, som endast kunnat rubriceras 
under vissa allmänna olycksfallskategorier, såsom fall (föremåls 
eller personers), lastning och lossning, lyftning och bärning o. s. v. 

Beträffande de vid bearbetningen upptagna särskilda olycks
fallsrubrikerna företer däremot föreliggande berättelse åtskil
liga afvikelser från sin föregångare. Dessa afvikelser, som 
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tillkommit dels på grund af den under arbetets fortgång vunna 
erfarenheten och dels på grund af uttalanden, som gjordes vid 
den i företalet till denna berättelse omnämnda konferensen, gå 
i hufvudsak ut på att göra grupperingen i sin helhet mera 
systematisk liksom också att specificera vissa särskildt fram
trädande olycksfallsanledningar. Skillnaden i detta hänseende 
mellan föreliggande och närmast föregående års olycksfalls
statistik torde bäst framträda vid en sammanställning af de i 
båda berättelserna förekommande rubrikerna å olycksfallsanled-
ningarna, hvarför en dylik sammanställning meddelas här nedan. 

1907. 

I. Ångpannor och ångrör. 

II. Motorer. 

III. Transmissioner. 

IV. Elektriska ledningar. 

V. Arbetsmaskiner. 

VI. Uppvärmnings-, belysnings- och 

kemiska apparater. 

VII. Handverktyg. 

VIII. Redskap och arbetsanordningar. 

IX. Hissredskap och hissar. 

X. Åkdon och djur. 

XI. Transportbanor. 

XII. Spårvägar för persontrafik). 

XIII. Järnvägar. 

XIV. Sprängämnen. 

XV. Lastning, lossning! bttrning och 

lyftning {för hand\ 

XVI. Fall. 

XVII. Sammanstörtande, nedstörtande 

el. kullfallande föremål. 

XVIII: På har ej angifvet el. pä, okandt 

sätt. 

1906. 

I. Ångpannor, ångrör etc. 

II. Motorer. 

III. Transmissioner. 

IV. Hissverk. 

V. Arbetsmaskiner. 

VI. Handverktyg. 

VII. Elektriska ledningar. 

VIII. Sprängämnen. 

IX. Eldfarliga, heta el. frätande ämnen. 

X. Sammanstörtande etc. föremål. 

XI Fall. 

XII. Drunkning. 

XIII. Transport, lyftning etc för hand . 

XIV. Lastning och lossning för hand . 

XV. Åkdon. 

XVI. Järnvägar. 

XVII. Spårvägar. 

XVIII. Transportbanor 

XIX. Djur. 

XX. På annat eller på okändt sätt. 

Fördelningen af olycksfallen med hänsyn till tillkomst och 
förlopp har i många fall erbjudit ganska stora svårigheter. Först 
och främst har sålunda den beskrifning däröfver, som lämnats i 
olycksfallsanmälningarna, i åtskilliga fall varit allt för ofullstän
dig för att gifva en verklig föreställning om det faktiska för
loppet. Genom skriftväxling med vederbörande arbetsgifvare 
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Tab. litt. G. Olycksfallen 
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efter tillkomst och förlopp år 1907. 
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eller arbetsföreståndare har det dock i regel varit möjligt att 
erhålla i detta hänseende erforderliga upplysningar. 

Största svårigheterna hafva emellertid förelegat i fråga om 
sådana olycksfall, som med hänsyn till föreliggande omständig
heter med ungefär lika stort fog kunnat hänföras till två eller 
flera olika olycksfallsrubriker. Såsom allmän regel har i dylika 
fall tillämpats, att olycksfallen upptagits under den rubrik, som 
under de gifna förhållandena måste betraktas såsom den med 
hänsyn till såväl förloppet som påföljden väsentligaste och mest 
framträdande. För den händelse åter en dylik gradering de olika 
momenten emellan icke låtit sig göra, hafva olycksfallen ifråga 
tillräknats den rubrik, som varit att betrakta såsom den ursprung
liga olycksfallsanledningen. 

Den bearbetning af det olycksfallsstatistiska materialet, som 
i här berörda hänseende företagits, har icke blott afsett att åskåd
liggöra olycksfallens fördelning på de inalles 34 olycksfalls
rubriker, som upptagas i tab. 5, utan har verkställts efter en 
betydligt utförligare måttstock. Sålunda innehåller den syste
matiska förteckning öfver olycksfallsanledningar, som för ända
målet uppgjorts, och som lagts till grund för bearbetningen 
ifråga, icke mindre än ett 140-tal särskilda rubriker. En dylik 
detaljerad bearbetning, hvars resultat icke kan tänkas framlagd t 
i de årliga olycksfallsstatistiska berättelserna, har naturligtvis 
utförts med hänsyn till de utförliga redogörelser för med olycks
fallen sammanhängande omständigheter, som enligt den för 
olycksfallsstatistiken fastställda planen skola äga rum tid efter 
annan, och bland hvilkas föremål just i främsta rummet torde 
böra ingå dylika detaljerade undersökningar rörande olycks
fallens tillkomst" och förlopp. 

En blick på tab. 5 liksom också på den å sid. 22°—23° 
intagna texttabellen litt. G utvisar, att det största antalet olycks
fall, eller 3,364 (20'6 %) inträffat under sysselsättning med eller 
genom arbetsmaskiner af olika slag. Den därnäst största be
tydelsen i detta hänseende tillkommer rubrikerna, lastning, loss
ning, bärning och lyftning med 3,048 (18-7 %) olycksfall samt 
handverktyg med 2,705 (16'6 %) olycksfall. Inalles voro så
lunda 9,117 eller 55"9 % af samtliga för år 1907 anmälda 
olycksfall att tillskrifva ifrågavarande trenne olycksfallsrubriker. 



OLYCKSFALLEN EFTER SKADANS TILLKOMST OCH FÖRLOPP. 25* 

Närmast härefter i ordningen följa redskap och arbets-
anordningar (med 1,691 olycksfall), transportbanor (med 1,011 
olycksfall) samt järnvägar (med 918 olycksfall); eller resp. 10"3, 
6'2 och 5.6 % af olycksfallens totalsumma. Bland öfriga olycks-
fallsanledningar må nämnas: fall (696 olycksfall), hissredskap och 
hissar (659 olycksfall) samt sammanstörtande, nedstörtande eller 
kullfallande föremål (483 olycksfall). Det minsta antalet olycks
fall hafva däremot varit att tillskrifva följande otycksfallsanled-
ningar, nämligen: elektriska ledningar (med endast 20 eller 0"i % 
af samtliga anmälda olycksfall), motorer (med 69 olycksfall), 
sprängämnen (med 99 olycksfall) samt ångpannor och ångrör 
(med 144 olycksfall). 

Hvad särskildt beträffar olycksfall, som inträffat under 
sysselsättning med eller genom arbe tsmaskiner , meddelas i 
efterföljande texttabell litt. H (sid. 26°—27°) en öfversikt, som i 
relativa tal angifver den roll, som de olika slagen af dylika ma
skiner spelat under år 1907 såväl i allmänhet som inom olika 
yrkesgrupper. 

Det framgår af berörda tabell, liksom också af de i tab. 
5 meddelade absoluta siffrorna, att det ojämförligt största an
talet af hithörande olycksfall tillkommit genom skär- och hugg-
maskiner af olika slag. Af de inalles 1,961 olycksfall, som för
orsakats genom dylika maskiner, hade i,sin ordning 744 — mot
svarande 22"i % af samtliga genom arbetsmaskiner framkallade 
olycksfall — tillkommit genom cirkelsågar, 349 genom hyfvel-
och fräsmaskiner, 164 genom band- och ramsågar samt 704 
genom andra dylika arbetsmaskiner (såsom borr- och hugg-
maskiner af olika slag, svarfstolar etc). 

Största betydelsen närmast efter skär- och huggmaskiner 
hafva i detta hänseende valsverk (med 8"3 % af samtliga ge
nom arbetsmaskiner förorsakade olycksfall), press- och stans
verk (med 7.2 %) samt »andra arbetsmaskiner» (med 7'5 %). 

De skiljaktigheter, som i detta hänseende förefinnas olika 
indxistrier emellan, sammanhänga naturligtvis med dessa industri
ers olika tekniska anordning och torde icke här behöfva när
mare påpekas. 

Beträffande de här meddelade sifferuppgifterna angående 
olycksfallsfrekvenserna för olika slag af arbetsmaskiner liksom 

Olycksfall 
genom 

arbetsmaskiner. 
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Tab. litt. H. Olycksfall, som inträffat under syssel-
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sättning med eller genom arbetsmaskiner år 1907. 



28* OLYCKSFALLSSTATISTIK 1 9 0 7 . 

också för öfriga i tab. 5 förekommande maskiner och arbets-
anordningar må i öfrigt framhållas, att desamma icke i och for 
sig kunna anses uttrycka de olika maskinernas etc. farlighets
grad. Ty alldeles bortsedt därifrån, att härför erfordras kännedom 
jämväl om de uppkomna skadornas påföljd, hvilken, såsom i 
det följande visas, ställer sig väsentligt olika för olika maskiner 
e tc , så saknas ju uppgifter om såväl det antal maskiner och 
anordningar af olika slag, som under året varit i bruk, som också 
om det antal dagar, hvarunder desamma varit i gång och olycks
fallsrisken sålunda faktiskt existerat. 

För större öfverskådlighets skull hafva i efterföljande båda 
texttabeller litt. I och J, den förra med absoluta och den senare 
med relativa tal, de särskilda olycksfallsrubrikerna sammanförts 
i fyra större hufvudgrupper, utvisande olycksfall, som tillkommit 
genom handverktyg, genom maskiner af alla slag, under trans
port samt lastning och lossning äfvensom på alla andra sätt 
tillhopa. 

Af tabellerna ifråga framgår, att inalles något mer än 1/4 
(26.9 %) af samtliga för år 1907 anmälda olycksfall tillkommit 
under sysselsättning med handverktyg och redskap af skilda 
slag samt ej fullt 1 3 (30'2 %) genom maskiner af alla slag. 
Under lastning och lossning, bärning och lyftning hade upp
kommit nära 1U (I87 %) af olycksfallen och återstoden (24.2 %) 
på »annat sätt». 

Såsom var att vänta, växlar denna de olika olycksfallsor
sakernas andel i olycksfallsfrekvensen i sin helhet betydligt 
inom olika yrkesgrupper. 

Hvad sålunda först beträffar olycksfall, som tillkommit 
under sysselsättning med eller genom handverktyg och redskap 
af skilda slag, förekommer den ojämförligt högsta procentsiffran 
för dylika olycksfall inom yrkesgruppen skogsbruk, hvarest nära 
2 3 (65.5 %) af samtliga olycksfall uppkommit på dylikt sätt. 
Ett betydande antal olycksfall af denna art förekommo vidare 
inom grupperna annan brytnings- och upptagningsindustri (med 
49'6 %\ byggnadsindustri (med 36'9 %), maskin- och skepps
byggnadsindustri (med 33-4 %\ belysning och vattenledning 
(31.9 %) samt närings- och njutningsämnesindustri (med 30-4 %). 
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Tab. litt. I. Olycksfallen efter vissa hufvudsakliga olycksfalls-
anledningar år 1907. 

Absoluta tal. 
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Tab. litt. J. Olycksfallen efter vissa hufvudsakliga olycksfalls-
anledningar år 1907. 

Relativa tal. 
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Relativt fåtaliga voro däremot dessa olycksfall inom särskildt 
den granska industrien, där de endast nppgingo till 1"6 %, samt 
vidare äfven inom textil- och beklädnadsindustrierna (med resp. 
9-8 och 12-5 %). 

Det ligger i sakens natur, att olycksfall, som kunnat till— 
skrifvas maskiner af olika slag, företrädesvis skola vara att söka 
inom de yrkesgrupper, som äro att hänföra till industrien i 
egentlig mening. Man finner ock af tab. litt. J, att olycksfall 
af detta slag utgjort exempelvis 82"3 % af olycksfallen inom 
den grafiska industrien och resp. 78'1 och 74-6 % af olycks
fallen inom beklädnads- och textilindustrierna. Minsta rollen 
åter i detta hänseende spela maskinerna inom råämnesproduk-
tionen, där endast 8.3 % af de anmälda olycksfallen kunnat 
skrifvas på deras räkning. Men äfven inom de båda andra 
stora hufvudgrupperna äro maskinskadorna af jämförelsevis 
underordnad betydelse, i det att inom handel och samfärdsel 
endast 13'1 % och inom byggnadsindustrien etc. 14"4 % af samt
liga för år 1907 anmälda olycksfall tillkommit genom maskiner. 

Det största relativa antalet skadade genom lastning, loss
ning, bärning och lyftning förekommer inom hufvudgruppen 
handel och samfärdsel, där nära 1/4 (24-o %) af de anmälda olyeks-
falleu tillkommit på detta sätt. Mer än 1/3 af olycksfallen inom 
såväl råämnesproduktionen som byggnadsverksamheten etc. hade 
likaledes tillkommit på här angifvet sätt. Däremot nådde olycks
fallen af här angifven natur endast till 16" % af olycksfallen 
inom industrien i egentlig mening. 

Hvad slutligen beträffar olycksfall, som tillkommit på »annat 
sätt», växlar deras antal mellan å ena sidan 47-3 % inom yrkes
gruppen landtransport och å andra sidan 6"3 och 8-0 % inom 
resp. beklädnads- och textilindustrierna. Ett betydande antal 
olycksfall af denna art förekommer utom inom förstnämnda 
grupp äfven inom grupperna grufdrift (40-6 %), handel och 
varulager (36.7 %), belysning och vattenledning (30'4 %) samt 
närings- och njutningsämnesindustrien (30"l %). 

På grund af de förändringar beträffande rubriceringen af 
olycksfallen med hänsyn till skadans tillkomst och förlopp, som 
vidtagits under år 1907, är den för detta år erhållna gruppe- Jämförelse med 

motsvarande 
grupperingar 
för år 1906. 
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ringen naturligtvis icke direkt jämförbar med motsvarande 
gruppering i 1906 års olycksfallsstatistik. Inskränker man sig 
emellertid till vissa större hufvudgrupper och uppdelar olycks
fallen, allt efter som de tillkommit genom handverktyg, genom 
maskiner af alla slag, under lastning, lossning, lyftning och 
bärning eller på annat sätt, erhåller man följande procentsiffror 
för de bägge åren: 

Skiljaktigheterna bestå sålunda väsentligen däri, att i 1907 
års statistik ett relativt större antal olycksfall blifvit hänförda 
till bestämda arbetsanordningar (handverktyg och maskiner) än 
hvad förhållandet var under år 1906. Såsom en följd häraf 
hafva omvändt antalet olycksfall, som hänförts till lastning, 
lossning, lyftning och bärning, undergått en relativ förminskning 
under år 1907. 

IV. Olycksfallen efter skadans beskaffenhet och 
skadad kroppsdel. 

Den bearbetning af det olycksfallsstatistiska materialet, som 
ägt rum i och för erhållande af uppgifter om olycksfallens för
delning med hänsyn till skadans beskaffenhet och skadad kropps
del, har företagits i tvenne riktningar. 

Först och främst har sålunda ifrågavarande bearbetning afsett 
att åskådliggöra fördelningen i detta hänseende inom olika indu
strier och yrken, och meddelas uppgifter härom i tab. 6. För 
att emellertid utröna, hvilken roll olika olycksfallsanledningar i 
detta hänseende spelat, och i hvilken mån olika dylika anlednin
gar möjligen innebära särskild olycksfallsrisk, hafva vidare upp-
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gifterna om skadans beskaffenhet kombinerats med uppgifterna 
om dess tillkomst och förlopp och resultaten af sistnämnda 
undersökning framlagts i tab 7. 

Såsom berörda tabeller utvisa, hafva vid denna bearbetning 
de genom olycksfallen uppkomna skadorna, bortsedt från inre 
dylika samt drunkning, kväfning och några andra olycksfall med 
dödlig utgång, sammanförts under en gemensam hufvudrubrik 
(sår, kontusioner, brott etc.) och icke specificerats efter de sär
skilda skadornas natur, d. v. s. allt efter som de bestått i exempelvis 
sår och kontusioner, brännskador, krossning, vrickning, brott o. s. v. 
På sätt i 1906 års redogörelse närmare utvecklats, skulle näm
ligen en dylik mera detaljerad uppdelning af materialet, förut
satt att den öfver hufvud taget läte sig genomföra, endast 
blifva af jämförelsevis ringa värde. 

Hvad först beträffar olycksfallens inom olika yrken fördel
ning med hänsyn till skadans beskaffenhet, innehåller, såsom 
redan nämnts, tab. 6 uppgifter därom, hvarjämte på grundval 
af de där meddelade sifferuppgifterna i efterföljande texttabell 
litt. K verkställts beräkningar rörande motsvarande procentiska 
fördelning. För större öfverskådlighets skull hafva härvid 
mindre ofta förekommande rubriker sammanslagits, så att sist
nämnda tabell innehåller endast åtta kategorier mot tretton i 
hnfvudtabellen. 

Dessa tabeller gifva vid handen, att af samtliga för år 
1907 anmälda olycksfall icke mindre än 5,063 (eller 3 To %) 
medfört fingerskador samt 4,236 (eller 25 9 %) skador å ben, 
fötter eller tår. Närmast därefter i ordningen följa skador å 
armar och händer (2,542 fall, eller 15"6 .%), ögonskador (940 
fall, eller 5'8 %), skador å hufvudet i öfrigt (708 fall, eller 4-3 
%) o. s. v. 

Vidkommande åter fördelningen i detta hänseende inom 
olika yrkesgrupper, framgår det af tab. litt. K, att fingerskador 
förekomma relativt mest inom industrien i egentlig mening, 
där de utgöra 35 o % af samtliga anmälda olycksfall. Bland 
särskilda hithörande yrkesgrupper kommer åter beklädnadsin
dustrien i detta hänseende främst med ända till 62-5 % skador 
af denna art. Vidare må äfven nämnas textil-, läder-, hår-

Olycksfallen 
efter yrken och 
skadans beskaf

fenhet. 
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Tab. litt. K. Olycksfallen efter skadans beskaffenhet och skadad kroppsdel 
år 1907. 
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och gummivaru- samt metallindustrierna äfvensom den grafiska 
industrien med resp. 49-i, 47.4, 43.8 och 41"9 % fingerskador. 
Däremot äro dylika olycksfall långt fåtaligare inom öfriga trenne 
i tabellerna förekommande hufvudgrupper. Sålunda belöpa sig 
skador af denna art till endast 18"2 % inom hufvudgruppen 
byggnadsverksamhet m. m. samt till resp. 23.6 och 26-o % inom 
de båda återstående hufvudgrupperna. 

Skador å armar och händer i öfrigt förekommo likaledes 
jämförelsevis talrikast inom den egentliga industrien, där 16'9 
% af alla olycksfall medfört skador af denna art, men där samma 
procentsiffra för åtskilliga af de särskilda industrigrupperna når 
betydligt högre, såsom exempelvis i fråga om den granska 
industrien (med 29'0 %), beklädnads- samt närings- och njut-
ningsämnesindustrien (med resp. 21'9 och 21'2 %). Öfriga till 
industrien ej hänförliga yrken hafva däremot att i regel upp
visa åtskilligt lägre siffror för dylika olycksfall. 

Om sålunda olycksfall, som medfört skador å de öfre extre-
miteterna, förekomma relativt talrikast inom industrien — ett 
förhållande, som sammanhänger därmed, att, såsom längre fram 
skall visas, olycksfall, som förorsakats genom maskiner, i rela
tivt långt högre grad än andra olycksfall medföra skador af 
denna art — så komma öfriga, till industrien ej hänförliga 
hufvudgrupper främst i fråga om skador å de nedre extremi-
teterna (ben, fötter och tår). Medan sålunda olycksfall af denna 
art utgjort endast 24"2 % af samtliga olycksfall inom industrien 
i egentlig mening, steg motsvarande procenttal inom råämnes
produktionen till 26,5 % och inom grupperna byggnadsverksamhet 
m. m. samt handel och samfärdsel till resp. 30'7 och 32'2 %. 
Bland de särskilda yrkesgrupperna åter har skogsbruket att 
uppvisa det ojämförligt högsta procenttalet (eller 55-6 %) för 
olycksfall af här berörda beskaffenhet. 

Hufvudgrupperna byggnadsverksamhet, belysning m. m. 
samt handel och samfärdsel utmärka sig genom ett relativt 
stort antal olycksfall, som medfört skador å öfriga kroppsdelar 
eller också å flera kroppsdelar samtidigt eller hela kroppen. 
Tillsammans utgjorde sålunda skador af denna art 20.7 % af 
olycksfallens totalsumma inom den förra gruppen och 20-5 % 
inom den senare. Däremot nådde motsvarande procenttal inom 



Olycksfallen 
efter olycksfalls-
anledningar och 

kroppsdelar. 
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industrien och råämnesproduktionen endast till resp. 14-7 och 
15-6 %. 

Hvad slutligen ögonskador beträffar, förekommo dessa utan 
jämförelse talrikast inom gruppen annan brytnings- och upp
tagningsindustri, där, enligt hvad tabellen utvisar, mer än 1/4 
af samtliga olycksfall medfört skador af denna beskaffenhet. 
Det är naturligtvis stenhuggerierna med deras speciella yrkes
risk på detta område, som skänkt åt gruppen ifråga en dylik 
särställning. 

Såsom redan i det föregående framhållits, meddelas i tab. 
7 uppgifter, afseende att åskådliggöra olycksfallens fördelning 
efter såväl tillkomst och förlopp som den uppkomna skadans 
beskaffenhet. På grundval af de där meddelade absoluta sif
feruppgifterna liar vidare utarbetats efterföljande texttabell litt. 
L, som för hvarje särskild olycksfallsanledning angifver den pro-
centiska fördelningen af olycksfallen efter skadans beskaffenhet. 

Tabellerna ifråga utvisa, att af de inalles 4,943 olycksfall, 
som tillkommit genom maskiner af alla slag, 2,444 eller 49,4 % 
medfört skador å fingrarna, 897 eller 18"2 % skador å armar 
eller händer, 652 eller 13'2 % skador å ben, fötter eller tår, 
392 eller 7"9 % hufvud- eller ögonskador samt 558 eller 11 3 % 
skador af annan beskaffenhet. 

Hvad åter beträffar de 4,396 olycksfall, som förorsakats ge
nom handverktyg och redskap, drabbade af dessa 1,238 (28-2 %) 
ben, fötter och tår, 932 (21"2&) fingrame, 677 (15-4 %) ögonen, 
672 (15'3 %) armar och händer, hvaremot 877 (19-9 % träffat an
dra kroppsdelar eller varit af annan beskaffenhet. 

Af de inalles 3,048 olycksfall, som tillkommit under last
ning och lossning, lyftning och bärning, hade 944 (31-0 %) för
orsakat skador å fingrame, 913 (29"9 %) skador å de nedre 
extremiteterna, 479 (15-7 %) skador å armar och händer samt 
712 (23-4 %) skador af annan art. 

Vidkommande slutligen de sammanlagdt 3,950 olycksfall, 
som tillkommit på annat sätt än genom handverktyg, redskap 
och maskiner eller under lastning och lossning m. m., hade 
af dessa 1,433 (36-3 %) medfört skador å ben, fötter och tår, 
743 (18-8 %) å fingrar, 494 (12'6 %) à armar och händer, 270 
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Tab. litt. L. Olycksfallen efter tillkomst och förlopp samt 
skadans beskaffenhet år 1907. 



Efter olika 
skador inom de 
särskilda olycks-

fallsanled-
ningarne. 
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(6.8 %) å hufvud eller ögon samt 1,010 (25-6 %) å andra 
kroppsdelar eller varit af annan beskaffenhet. 

Utgår man åter från de uppkomna skadorna och undersö
ker, i fråga om hvilka olycksfallsanledningar de särskilda slagen af 
skador spela den jämförelsevis största rollen, finner man, att finger-
skador förekomma relativt talrikast (eller med ända till 61 "9 %) 
bland olycksfall, som förorsakats genom arbetsmaskiner. Lägsta 
procenttalet för dylika skador återfinnes däremot bland olycks
fall, som förorsakats genom fall (3.5 %) samt spårvägar (4'5 %). 

De relativt flesta skador å de nedre extremiteterna före
komma bland olycksfall, som föranledts af sammanstörtande, 
nedstörtande eller kullfallande föremål (48 "7 %) och spårvägar 
(40 o %) äfvensom af åkdon och djur (37-9 %) samt redskap 
och arbets anordningar (37.5 %). Relativt fåtaligast voro däre
mot skador af denna art bland olycksfall, som kunnat tillskrif-
vas motorer (7.2 %), arbetsmaskiner (9"l %), sprängämnen (11 '1 
%) och transmissioner (11-8 %). 

Motorer och därnäst ångpannor och transmissioner fram
kallade däremot de relativt flesta skador å armar och händer 
(eller resp. 34-8, 29-9 och 26-7 %). De minsta procenttalen för 
skador af här berörda art äro däremot till finnandes bland 
olycksfall, som förorsakats genom sprängämnen (7u %), samman
störtande, nedstörtande eller kullfallande föremål (8.7 %) samt 
spårvägar (8-9 %). 

Det utan jämförelse högsta procenttalet ögonskador åter
finnes i fråga om olycksfall, som förorsakats genom handverk
tyg, af hvilka 23-7 % medfört dylika skador, samt därnäst för 
olycksfall genom sprängämnen (16'2 %). Däremot förekomma 
bland olycksfall, som föranledts genom motorer och spårvägar, 
intet enda olycksfall af här anförd beskaffenhet. 

Skador å hufvudet i öfrigt (utom ögonen) utgjorde 14-i % 
af alla olycksfall genom sprängämnen och 13'2 % af olycks
fallen genom hissredskap och hissar. Eelativt fåtaliga voro 
däremot dylika skador bland olycksfall genom arbetsmaskiner, 
lastning och lossning, lyftning och bärning samt transportbanor 
(resp. 2-2, 2-2 och 3s %). 

Skador å öfriga här ej nämnda kroppsdelar förekomma 
med 26-7 % bland olycksfall, som föranledts genom spårvägar, 



OLYCKSFALLEN EFTER SKADANS BESKAFFENHET. 39* 

och med 25-9 % bland olycksfall genom fall. Däremot före
komma skador af denna art alldeles icke bland olycksfall, som 
förorsakades af elektriska ledningar, och med endast 1"5 % bland 
olycksfallen genom motorer. 

Hvad slutligen beträffar olycksfall, som medfört skador å 
flera kroppsdelar samtidigt eller å hela kroppen, utgjorde dessa 
inemot Vs (eller resp. 31-3 och 30-o %) af de olycksfall, som 
framkallats genom såväl sprängämnen som elektriska ledningar, 
och nära 1:'s (19'0 %) af olycksfallen genom transmissioner. 
Relativt fåtaligastj eller med endast l - 4 ^ , voro däremot skador 
af denna art representerade bland olycksfallen genom hand
verktyg. 

Tab. litt. M. Olycksfall, som inträffat under sysselsättning med eller 
genom arbetsmaskiner, efter skadans beskaffenhet år 1907. 



Olycksfallen 
genom arbets
maskiner efter 

kroppsdelar. 
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Hvad särskildt beträffar de olycksfall, som förorsakats ge
nom arbetsmaskiner af olika slag, meddelas i föregående text
tabell litt. M en öfversikt, utvisande den procentiska fördel
ningen af ifrågavarande olycksfall efter däraf föranledda skador 
af olika beskaffenhet. 

Det framgår häraf, att i fråga om samtliga i tabellen upp
tagna slag af arbetsmaskiner, med undantag endast för vals
verk, fingerskador äro de vanligast förekommande olycksfallen. 
Synnerligen talrika äro skador af denna art bland olycksfall, 
som förorsakats af press- och stansverk (85"8 %), skär- och hugg-
maskiner (68'0 %) samt spinn-, spol- och stickmaskiner (61"i %). 
Minsta procenttalen för dylika skador återfinnas däremot i 
fråga om olycksfall genom vals- samt hammar- och stampverk 
äfvensom centrifugalmaskiner. 

V. Olycksfallen efter skadans påföljd. 

Afven bearbetningen af det olycksfallsstatistiska materialet 
med hänsyn till frågan om olycksfallens påföljd har verkställts 
i tvenne riktningar. Dels har sålunda undersökts, huru fördel
ningen i detta hänseende gestaltat sig inom olika industrier och 
yrken, och dels har verkställts en utredning angående förhål
landet mellan olycksfallens tillkomst och förlopp å den ena sidan 
och de uppkomna skadornas påföljd å den andra. 

Närmast i anslutning till de önskemål, som uttalades vid 
den i förordet omnämnda konferensen med representanter för 
Riksförsäkringsanstalten och Yrkesinspektionen har bearbet
ningen i föreliggande hänseende gjorts åtskilligt mera detaljerad 
än hvad förhållandet var i 1906 års redogörelse. Sålunda 
hafva först och främst olycksfallen med öfvergående påföljd, 
allt efter arbetsoförmågans varaktighet, uppdelats i nio i stället för 
sex underafdelningar, hvarjämte för dessa olycksfall uträknats 
antalet förlorade arbetsdagar icke blott öfver hufvud taget utan 
äfven för hvardera af de i tabellerna angifna kategorierna. Vidare 
hafva i fråga om invaliditets fallen beräkningar verkställts an-
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gående antalet förlorade arbetsdagar och uppkomna invaliditets
fall såväl i allmänhet som ock för de olika kategorier, ihvilka 
dessa fall i tabellerna uppdelats. 

Hvad först beträffar fördelningen af olycksfallen inom olika 
industrier och yrken efter skadans påföljd, meddelas uppgifter 
härom i tab. 8, nämligen dels för skadade män och kvinnor 
hvar för sig i tab. 8 b och c och dels för de båda könen till
sammans i tab. 8 a. Härvid hafva olycksfallen fördelats allt efter 
som därigenom förorsakats a) öfvergående skada, b) kvarstående 
nedsättning eller förlust af arbetsförmågan (invaliditet), c) döden 
och d) okänd eller (vid tidpunkten för undersökningens afslutande) 
ej definitivt fastställd påföljd. I förstnämnda hänseende hafva sär
skilts fall med arbetsoförmåga om högst 15 dagar, 16—30 dagar, 
3 1 _ 6 0 dagar, 61—90 dagar, 91—120 dagar, 121—180 dagar, 
181—270 dagar, 271—360 dagar samt 361 dagar och däröfver. 
För hvardera af dessa grupper har vidare, enligt hvad ofvan 
anförts, uträknats det antal arbetsdagar, som genom dithörande 
olycksfall gått förlorade. Enär likväl ett meddelande i före
liggande tabell af sistnämnda uppgifter, skulle hafva kraft ett 
allt för stort utrymme, hafva i tabellbilagan för hvarje särskildt 
yrke eller industri endast upptagits det sammanlagda antalet 
genom här berörda olycksfall förlorade arbetsdagar. Däremot 
återfinnes i tablåerna å sid. 54* och 55* närmare angifvet det 
antal arbetsdagar, som gått förlorade genom ofvannämnda 
olika kategorier af olycksfall med öfvergående påföljd. Olycks
fall med kvarstående förlust eller nedsättning af arbetsför
mågan hafva åter grupperats, allt efter som skadan ansetts 
motsvara en invaliditet af under 10 %, 10—25 %, 25—50 %, 
50 — 75 % samt mer än 75 %. Vidare har i tabellen upptagits 
det sammanlagda antalet invaliditetsprocent, som tillkommit ge
nom här berörda olycksfall i sin helhet. Mera detaljerade upp
lysningar iärutinnan äfvensom angående det antal sjukdagar, 
som olycksfallen ifråga medfört, lämnas däremot här nedan i 
textafdelningen (jmfr sid. 60*—66* och texttabellerna litt. T 
och U). 

Samma indelning, som användts vid ofvannämnda gruppe
ring, haräfven bibehållits vid den undersökning angående sam-

Olycksfallen 
efter påföljden 

inom olika 
industrier. 
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bandet mellan å ena sidan olycksfallens tillkomst och förlopp 
och å andra sidan deras påföljd, hvars resultat framlägges 
i tab. 9. Dock afse dessa senare uppgifter endast de båda 
könen gemensamt. 

För samtliga för år 1907 anmälda olycksfall tillsamman
tagna gestaltade sig fördelningen med hänsyn till påföljden 
sålunda : 

Det framgår häraf, att det långt öfvervägande antalet olycks
fall medfört endast skador af öfvergående art. I fråga om 
skador, som drabbat män, var detta sålunda fallet med 
90"2 % och i fråga om olycksfall bland kvinnor med 91.1 % af 
samtliga för år 1907 anmälda olycksfall. För lifvet kvarstående 
men (invaliditet) medförde samtidigt 7-8 % af olycksfallen bland 
männen och 8 7 % bland kvinnorna. Dödlig utgång slutligen 



OLYCKSFALLEN EFTER SKADANS PÅFÖLJD. 43* 

hade för männen l-6 % men för kvinnorna endast 0-2^ af olycks
fallens totala antal. 

I förhållande till hela antalet anmälda olycksfall förekom-
mo sålunda invaliditets fallen något, om än obetydligt talrikare 
bland kvinnor än bland män. Men härvid är att märka, att 
detta förhållande uteslutande gäller i fråga om invaliditetsfall 
af jämförelsevis så ringa betydelse, att de ansetts motsvara 
mindre än Vio af hela arbetsförmågan. Procenttalet för dylika 
olycksfall steg nämligen för kvinnorna till 6"6 % mot endast 
3-o % för männen. Bortsedt härifrån förekommo emellertid in
validitetsfall i öfrigt i långt större proportion bland män än 
bland kvinnor, nämligen med 4/8 % bland de förra mot 2'i % 
bland de senare. 

Ofvanstående sammanställning gifver vid handen, att af 
samtliga för år 1907 anmälda olycksfall — bortsedt från dem, 
hvilkas slutliga påföljd icke varit känd — inalles 1,910 eller 
11-7 % medfört antingen öfvergående arbetsoförmåga under 
mer än 60 dagar eller invaliditet, ej understigande 10 %, 
eller slutligen döden, d. v. s. följder som, därest ej särskilda 
omständigheter, såsom exempelvis grof vårdslöshet från den 
skadades sida e. d., inverkat, jämlikt 4 § i lagen den 5 juli 
1901 bort föranleda till ersättning. 1 fråga om olycksfall bland 
männen utgjorde skador af ifrågavarande art 1,882 ( 11.8 %) 
men bland kvinnorna endast 28 (6'8 %). 

1 efterföljande båda texttabeller litt. N och O (sid. 45*—46*) 
återgifvas, dels i absoluta och dels i relativa tal, för båda 
könen gemensamt de i tab. 8 a meddelade uppgifterna angående 
olycksfallens inom olika yrkesgrupper fördelning med hänsyn 
till skadans påföljd. För större öfverskådlighets skull hafva 
härvid olycksfall, som medfört öfvergående skada sammanförts 
i endast två kategorier (arbetsoförmåga om högst 60 dagar 
samt mer.. än 60 dagar) och invaliditetsfallen likaledes i två 
kategorier (under 10 % samt 10 % och däröfver). 

Tabellerna ifråga utvisa, att af samtliga för år 1907 an
mälda olycksfall 13,856 eller 84'8 % medfört en öfvergående 
skada om högst 60 dagar och 885 eller 5-4 % dylik skada af 
längre varaktighet. För lifvet kvarstående men hade inalles 
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1,283 (7.8 %) olycksfall förorsakat, hvarvid den uppkomna in
validiteten i 511 fall understeg 10 % och i 772 fall öfversteg 
denna gräns. 253 olycksfall (1"6 %) hade haft en dödlig utgång, 
och slutligen hade i fråga om 60 olycksfall (0-4 %) kännedom 
om påföljden icke kunnat erhållas eller ock denna vid tid
punkten för undersökningens afslutande ännu icke varit defini
tivt känd. 

En jämförelse mellan här angifna siffror och motsvarande 
uppgifter i 1906 års olycksfallsberättelse har icke att uppvisa 
några större skiljaktigheter. Dock finner man, att olycksfall 
med öfvergående påföljd relativt taget äro något talrikare under 
år 1907 än under närmast föregående år, en omständighet, som i 
hufvudsak torde bero därpå, att skyldigheten att anmäla före
kommande olycksfall, enligt hvad ofvan anförts, under redogö
relseåret fullgjorts i större omfattning än under 1906. 

Hvad de särskilda yrkesgrupperna beträffar, hade malm
förädlingsindustrien och den kemisk-tekniska industrien att 
uppvisa de relativt högsta siffrorna för olycksfall med öfver
gående skada, eller resp. 95-7 och 94/7 %. Ett jämförelsevis 
stort antal dylika skador hafva vidare jämväl förekommit inom, 
bland andra, grupperna grufdrift (93'6 %\ närings- och njutnings-
ämnesindustri (92"9 %\ maskin- och skeppsbyggnadsindustri (92-8 
%) samt belysning och vattenledning (92"3 %). 

Af olycksfall, som medfört för lifvet kvarstående men, 
återfinnes det ojämförligt största antalet, eller 344, inom trä
varuindustrien. Ett betydande antal dylika olycksfall, eller resp. 
158 och 113, hade vidare äfven maskin- och skeppsbyggnads-
samt byggnadsindustrierna att uppvisa. Med hänsyn åter till 
invaliditetsfallens relativa andel i hela antalet för året anmälda 
olycksfall kommo däremot textilindustrien samt den grafiska 
industrien i främsta rummet med resp. 20-5 och 19 4 % olycks
fall af denna art samt vidare äfven beklädnads- samt läder-, 
hår- och gummivaruindustrierna (med resp. 17.2 och 16-9 %). 

Vidkommande slutligen olycksfall med dödlig utgång timade 
de flesta dylika inom grupperna byggnadsindustri och land
transport. Sålunda räknade den förra 49 dylika olycksfall och 
den senare 41. Bland öfriga yrkesgrupper, som hafva att upp
visa ett jämförelsevis stort antal olycksfall med dödlig utgång, 
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Tab. litt. N. Olycksfallen efter skadans påföljd år 1907. 
Absoluta tal. 
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Tab. litt O. Olycksfallen efter skadans påföljd år 1907. 
Relativa tal. 
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må vidare nämnas trävaruindustrien (37 dödsfall), grufdriften 
(21), tramasse- och pappersindustrien (16), malmförädlingsindu
strien (15), skogsbruket (12) samt maskin- och skeppsbygg
nadsindustrien (11) o. s. v. Den enda yrkesgrupp, för hvilken 
olycksfall af denna art icke anmälts, var, bortsedt från grup
pen sjötransport, för hvilken öfver hufvud taget icke några 
olycksfall anmälts för år 1907, beklädnadsindustrien. Det högsta 
relativa antalet olycksfall med dödligt förlopp åter hade inträffat 
inom gruppen handel och varulager, där 6-i % af samtliga 
olycksfall slutat med döden, samt därnäst inom grupperna bygg
nadsindustri (med 4-5 %) samt läder-, hår- och gummivaruindustri 
(med 3-4 %) och skogsbruk (med 3"i %). 

Beträffande de i tab. litt. O meddelade sifferuppgifterna 
angående den procentiska fördelningen af olycksfallen inom 
olika yrkesgrupper efter påföljden, torde emellertid böra erinras 
om det inflytande, som den i det föregående påpekade försum
ligheten med afseende på anmälningspliktens fullgörande i detta 
hänseende kan antagas utöfva. Då nämligen uraktlåtenheten 
härutinnan hufvudsakligen förekommit i fråga om olycksfall 
med lindrigare påföljd, under det att svårare olycksfall till allra 
största delen torde blifva i författningsenlig ordning anmälda, 
kunna procenttalen ifråga icke anses i hvarje fall exakt angifva 
ordningsföljden de olika yrkesgrupperna emellan med hänsyn 
till förekomsten af olycksfall med olika påföljd. Ett relativt 
ringa antal olycksfall af svårare beskaffenhet torde sålunda i 
vissa fall häntyda därpå, att anmälningsplikten här mera nog
grant iakttagits, under det att omvändt försumlighet med hän
syn till fullgörandet af denna plikt kan hafva gifvit åt samma 
olycksfall en alltför stor relativ betydelse. 

En verklig mätare af förekomsten inom olika industrier af 
olycksfall med olika påföljd erhåller man naturligtvis först ge-
nom att ställa olycksfallen ifråga i relation till antalet årsar
betare. För de yrkesgrupper, för hvilka uppgifter i sistnämnda 
hänseende återfinnas i tab. 1, meddelas i efterföljande texttabell 
litt; P beräkningar af denna art. På grund af det öfverhufvud 
taget ringa antalet olycksfall bland kvinnor har det icke ansetts 
erforderligt att i detta hänseende skilja de bägge könen åt, 
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Tab. litt. P. Relativa antalet olycksfall med olika påföljd inom 

vissa yrken år 1907. 
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utan afse beräkningarne ifråga olycksfallsfrekvensen i dess 
helhet. 

Bland de i denna tabell upptagna yrkesgrupper tillsamman-
tagna, förekommo under år 1907 på hvarje 1,000-tal årsarbetare 
inalles 38-5 olycksfall med öfvergående skada, 3-2 olycksfall 
med för lifvet kvarstående men, 0-5 dödsfall och 0.2 olycksfall, 
i fråga om hvilka påföljden antingen icke var känd eller ock ej 
slutligt fastställd. 

Promilletalen för olycksfall, som medfört endast öfvergå
ende oförmåga till arbete, växla mellan 89-i och 87-2 ° oo inom 
resp. stenindustrien och grufdriften samt 3-3 och 5-6 °/oo inom 
å ena sidan beklädnadsindustrien och å andra sidan textilindu
strien och den grafiska industrien. 

De lägsta promilletalen för olycksfall, som medfört för 
lifvet kvarstående förlust eller nedsättning af arbetsförmågan, 
förekomma inom beklädnadsindustrien (med 0"7 Voo), den ke-
misk-tekniska industrien (med 1,3 °/oo), närings- och njutnings
ämnes-, textil- och den grafiska industrien samt gas- och elek
tricitetsverk (med hvardera 1'4 0/oo). Relativt talrika voro där
emot olycksfall af denna art inom stenindustrien, där de upp-
gingo till 7-8 °/oo, samt vidare äfven inom trävaruindustrien 
(med 6-7 °/oo) och grufdrift (med 4'2 °/oo). 

Beträffande slutligen olycksfall med dödlig utgång, kommer 
grufdriften i detta hänseende främst med 1/6 dylika olycksfall 
per 1,000 årsarbetare. Närmast därefter i ordningen följa gas-
och elektricitetsverk (med l-i %o) samt malmförädlingsindustri, 
järnvägs- och spårvägsdrift (med hvardera 0'9 ° oo). Ofver 
medeltalet för samtliga i tabellen ifråga upptagna yrkesgrupper 
stå i detta hänseende äfven tramasse- och pappers-, trävaru-
och stenindustrierna. 

Hvad därefter angår förhållandet mellan olycksfallens till
komst och förlopp samt de uppkomna skadornas påföljd, med
delas, såsom redan förut framhållits, uppgifter härom i tab. 9. 
På grundval af de där lämnade absoluta siffrorna har vidare 
utarbetats efterföljande texttabell litt. Q, som för hvarje sär
skild olycksfallsanledning angifver olycksfallens motsvarande 
procentiska fördelning. 

Olycksfallen 
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Tab. litt. Q. Olycksfallen efter tillkomst och förlopp samt skadans påföljd 

år 1907. 
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Tabellerna ifråga gifva till resultat, att af de inalles 4,943 
olycksfall, som tillkommit under sysselsättning med eller genom 
maskiner af alla slag, 4,154 eller 84u % medfört endast öfver-
gående oförmåga till arbete ock 775 eller 15"6 % antingen kvar
stående förlust eller nedsättning af arbetsförmågan eller också 
döden. För olycksfall, som förorsakats genom handverktyg 
och redskap, ställde sig samma proportion sålunda, att inalles 
4,057 eller 92-3 % medfört skador af öfvergående art, men 320 
eller 7.3 % antingen invaliditet eller- döden. Af de samman-
lagdt 3,048 olycksfall, som tillskrifvits lastning, lossning, bär-
ning och lyftning såsom olycksfallsanledning, medförde sam
tidigt 2,945 (eller 96-6 %) skador af förstnämnda art och endast 
92 (eller 3'0 %) svårare skador. Och hvad slutligen beträffar 
olycksfall, som tillkommit på något annat än de här nämnda 
sätten, slutade 3,585 (90-8 %) med skador af öfvergående natur, 
men 349 (8"8 %) med antingen invaliditet eller döden. 

Utgår man åter från de uppkomna skadorna och under
söker, i hvilken omfattning dessa förorsakats af olika slag af 
olycksfallsanledningar, finner man, att de absolut flesta skador 
af öfvergående beskaffenhet, eller resp. 2,945, 2,771 och 2,468 
tillkommit genom följande trenne olycksfallsanledningar, näm
ligen lastning, lossning etc, arbetsmaskiner och handverk
tyg. Ett betydande antal öfvergående skador hafva vidare äf-
ven uppstått genom redskap och arbetsanordningar (1,589), 
transportbanor (952) och järnvägar (810). 

Med hänsyn åter till den andel, som skador af öfvergå
ende natur utgjort af hela antalet genom de särskilda olycks
fallsanledningarna framkallade olycksfall, komma däremot spår
vägar i främsta rummet, i det att här samtliga anmälda olycks
fall slutat med dylika skador. Närmast därefter i ordningen 
följa lastning och lossning etc. (med 96-6 % öfvergående ska
dor), uppvärmnings-, belysnings- och kemiska apparater (med 
95.5 %\ transportbanor (94.1 %\ redskap och arbetsanordningar 
(94-o %) o. s. v. 

Af de inalles 1,283 olycksfall, som medfört varaktig ned
sättning eller förlust af arbetsförmågan, hade ej långt ifrån 
hälften, eller 571, inträffat under sysselsättning med eller genom 
arbetsmaskiner af olika slag. Genom handverktyg hade föror-
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sakats 217 invaliditetsfall, hvarefter följa lastning och lossning 
etc. (med 79), redskap och arbetsanordningar (med 66), hiss
redskap och hissar (med 65) samt järnvägar (med 62). Rela
tivt talrikast voro däremot skador af denna art bland olycks
fall, som tillkommit genom sprängämnen, af hvilka ej mindre 
än 30-3 % medförde dylika skador, samt vidare äfven genom 
elektriska ledningar (25-o %\ motorer (20"3 %) samt arbetsma
skiner (17-0 %). 

Vidkommande slutligen olycksfall med dödlig utgång, hafva 
följande olycksfallsanledningar visat sig såsom i detta hänse
ende farligast, nämligen järnvägar (med 40 dödsfall), fall (med 
30), redskap och arbetsanordningar (med 27), hissredskap och 
hissar (med 23) samt transmissioner och sammanstörtande, ned
störtande eller kullfallande föremål (med hvardera 18). De högsta 
procenttalen för olycksfall med dödlig utgång kunde däremot 

Tab. litt. R. Olycksfall, som inträffat under sysselsättning med eller 
genom arbetsmaskiner, efter skadans påföljd år 1907. 
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uppvisas af följande olycksfallsanledningar, nämligen: motorer 
(med 10"i % dödsfall), sprängämnen (med 9.1 %), transmissioner 
(8.2 %) och ångpannor (6.2 %). 

Hvad särskildt beträffar olycksfall, som inträffat genom 
arbetsmaskiner, meddelas i föregående texttabell litt. R en 
öfversikt, utvisande huru här berörda fördelning gestaltat sig 
i fråga om de särskilda slagen af dylika maskiner. 

Det framgår häraf, att det relativt största antalet invali
ditetsfall förekommit i fråga om olycksfall, som förorsakats 
genom press- och stansverk, där jämt 1/4 af samtliga olycks
fall medfört skador af denna art, samt vidare genom skär-
och huggmaskiner (20"i %\ spinn-, spol- och stickmaskiner samt 
väfstolar (18"5 %) äfvensom hammar- och stampverk (14'2 %). De 
relativt flesta olycksfallen med dödlig utgång förekomma däre
mot bland dem, som tillskrifvits kvarn- och siktverk (5-o % 
dödsfall) samt vidare tvätt-, skölj- och färgningsmaskiner (1"5 
%) samt hammar- och stampverk (1'3 %). 

Såsom redan i det föregående framhållits, har i fråga om 1 
olycksfall, som medfört öfvergående oförmåga till arbete, be
arbetningen af det för år 1907 föreliggande materialet skett på 
det sätt, att kännedom vunnits angående det antal arbetsdagar, 
som härigenom gått förlorade. Härvid är emellertid att märka, 
att uttrycket »förlorade arbetsdagar» i detta sammanhang fattats 
såsom liktydigt med det antal dagar, hvarunder den genom 
olycksfallet uppkomna oförmågan till arbete varat, oafsedt om 
dagarne varit arbetsdagar i egentlig mening eller icke, och att 
sålunda härvid för hvarje fall medtagits icke blott söckendagar 
utan äfven mellankommande sön- och helgdagar. Då det icke 
ansetts erforderligt att för hvarje särskild yrkesklass i detalj 
framlägga dessa uppgifter, har i tab. 8 a—c för hvarje dylik 
yrkesklass endast upptagits det sammanlagda antalet af genom 
här berörda slag af olycksfall förlorade arbetsdagar. Däremot 
meddelas här nedan i texten mera detaljerade uppgifter rörande 
de resultat, som framgått ur här anförda bearbetning. 

Hela antalet genom öfvergående olycksfall förlorade arbets
dagar utgjorde, enligt hvad tabellerna ifråga utvisa, 365,981, 

Olycksfallen 
genom arbets-
maskiner efter 

påföljd. 

Vid öfvergående 
olycksfall för
lorade arbets

dagar. 
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hvaraf 356,959 komina på skadade män och 9,022 på skadade 
kvinnor. I nedanstående sammanställning hafva de sålunda 
förlorade arbetsdagarne fördelats på de olika kategorier af olycks
fall med öfvergående skada, som återfinnas i tab. 8 a—c. 

Det framgår häraf, att det är olycksfallen med 16—60 
dagars arbetsoförmåga, som bör äga den största betydelsen. På 
hithörande olycksfall, som till antalet utgjorde icke fullt hälften 
(49i %) af samtliga olycksfall med öfvergående påföljd, kommo 
sålunda 57 % af hela summan förlorade arbetsdagar. Särskildt 
må framhållas det jämförelsevis ringa antalet förlorade arbets
dagar, som falla på kategorien 5—15 sjukdagar. På ifråga
varande olycksfall, som uppgingo till inemot 45 % af total
summan, kommo sålunda inalles endast 18'4 % af samtliga för
lorade arbetsdagar. 

Skiljer man i detta hänseende mellan olycksfall, som med
fört oförmåga till arbete under högst två månader, och sådana 
med ännu långvarigare arbetsoduglighet och i fråga om hvilka 
sålunda olycksfallsersättningslagen, därest i öfrigt erforderliga 
förutsättningar förelegat, skulle ägt tillämpning, finner man, att 
genom förstnämnda slag af olycksfall inalles 275,748 eller 
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75-3 % af arbetsdagarne gått förlorade, medan däremot olycks
fall med en arbetsoförmåga, öfverstigande sextio dagar bidragit 
med endast 90,233 (eller 24-7 %) förlorade arbetsdagar. 

I medeltal på hvarje olycksfall inom resp. kategorier komma 
år 1907 följande antal förlorade arbetsdagar. 

Förlorade 
arbetsdagar 
i medeltal 
per fall. 

Beräkningen ifråga utvisar, att medeltalet varit så godt 
som alldeles detsamma för såväl män som kvinnor, eller resp. 
24.8 och 24s sjukdagar per anmäldt olycksfall. Och äfven 
inom de särskilda kategorier, i hvilka olycksfallen här upp
delats, äro skiljaktigheterna i detta hänseende de båda könen 
emellan synnerligen obetydliga. 

I efterföljande texttabell litt. S hafva meddelats detaljerade 
uppgifter angående hithörande förhållanden inom hvardera af de 
i tabellerna förekommande yrkesgrupperna, hvarvid emellertid 
af utrymmesskäl olycksfallen uppdelats i endast tvenne grupper, 
nämligen allt efter som oförmågan till arbete varat högst 60 
dagar eller 61 dagar och däröfver. 

Man finner af tabellen ifråga, att afvikelserna med afse-
ende på antalet sjukdagar per olycksfall de olika yrkesgrup
perna emellan äro i det stora hela tämligen obetydliga. Åt-
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Tab. litt. S. Olycksfall, som medfört öfvergående oförmåga till arbete, 
och därigenom förlorade arbetsdagar år 1907. 
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minstone gäller detta, om man betraktar samtliga här upptagna 
olycksfall i sin helhet. Det största antalet sjukdagar i medel
tal per olycksfall, eller 43'3, förekom inom skogsbruket samt 
vidare inom handel och varulager (med 33-o sjukdagar), den 
grafiska industrien (med 30-o) samt byggnadsindustrien (med 
29"8). Sist i ordningen i detta hänseende komma däremot den 
kemisk-tekniska industrien (med 20'2 sjukdagar per olycksfall), 
maskin- och skeppsbyggnadsindustrien (med 21-i), närings- och 
njutningsämnes- samt malmförädlingsindustrierna (med hvardera 
22-o) samt metallindustrien (med 22"i). 

Det absolut största antalet förlorade arbetsdagar kom på trä
varuindustrien (med 62,948) samt därefter på grupperna maskin-
och skeppsbyggnadsindustri (med 46,870), landtransport (med 
36,687) samt malmförädlingsindustrien (med 31,602). A andra 
sidan hade inom läder-, hår- och gummivaruindustrien endast 
1,305 och inom den grafiska samt beklädnadsindustrien resp. 
1,472 och 1,496 arbetsdagar gått förlorade genom här berörda 
slag af olycksfall. Tager man åter hänsyn endast till sådana 
olycksfall, som medfört arbetsoförmåga under mer än 60 dagar, 
kommer äfven här trävaruindustrien i främsta rummet med 
17,106 förlorade arbetsdagar, hvarefter i ordningen följa bygg
nadsindustrien (med 10,097), landtransport (med 8,684), maskin-
och skeppsbyggnadsindustrien (med 8,657) samt skogsbruket 
(med 7,128). Sist i ordningen komma äfven här den grafiska 
och beklädnads- samt läder-, hår- och gummivaruindustrierna med 
resp. 290, 376 och 387 sjukdagar. 

Uppgifter angående antalet förlorade arbetsdagar återfinnas 
jämväl i tab. 9, som sålunda för hvarje särskild olycksfalls
anledning angifver det antal sjukdagar, som de genom den
samma förorsakade olycksfallen af öfvergående beskaffenhet i 
sin helhet medfört. Enligt dessa uppgifter skulle på hvarje 
genom nedanstående olycksfallsanledning tillkommet olycksfall 
af denna" art hafva belöpt sig i medeltal följande antal sjuk
dagar: 

Ångpannor och ångrör 21.7 
Motorer 38'6 

Förlorade 
arbetsdagar 
genom olika 
olycksfalls-

anledningar. 
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Transmissioner 33-9 
Elektriska ledningar 30-i 
Arbetsmaskiner 23-9 
Uppvärmnings-, belysnings- och kemiska apparater 20M 
Handverktyg 21'5 
Redskap och arbetsanordningar 26.7 
Hissredskap och hissar 29-9 
Åkdon och djur 37"5 
Transportbanor 25'7 
Spårvägar (för persontrafik) 20-8 
Järnvägar 25-9 
Sprängämnen 30-5 
Lastning, lossning, bärning och lyftning (för hand) 23.5 
Fall 30-6 
Sammanstörtande, nedstörtande el. kullfallande föremål ... 29-0 
På här ej angifvet eller på okändt sätt 19'5 

Skiljaktigheterna i detta . hänseende de olika olycksfalls
kategorierna emellan hafva sålunda i regel icke varit särdeles 
betydande. Den i medeltal längsta varaktigheten hafva de 
olycksfall haft, som timat under sysselsättning med eller genom 
motorer, åkdon och djur samt transmissioner. Lindrigast hafva 
återigen de olycksfall varit, som framkallats genom uppvärm
nings-, belysnings- och kemiska apparater samt spårvägar. 

Hvad därefter angår olycksfall, som medfört för lifvet 
kvarstående nedsättning eller förlust af arbetsförmågan, var det 
naturligtvis af intresse att lära känna icke blott storleken af 
den härigenom i hvarje fall uppkomna skadan, uttryckt i in
validitetsprocent, utan äfven den tidrymd, som förflutit intill 
dess den skadade blifvit så återställd, att han kunnat återgå 
till arbete, antingen sitt förutvarande eller annat, hvartill han 
efter olycksfallet öfver hufvud taget varit mäktig. I samband 
med den skriftväxling, som enligt hvad i 1906 års olycksfalls
statistik (jmfr sid. 25 o. f.) närmare angifvits, ägt rum i och 
för inhämtandet af uppgifter om invaliditetsgraden, hafva upp
lysningar begärts jämväl rörande sistnämnda förhållande, eller, 

Invaliditetsfall. 
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då kännedom härom icke kunnat vinnas, om den tidpunkt, då 
lifräntan kunnat fastställas och den uppkomna invaliditeten följ
aktligen blifvit definitivt afgjord. Tack vare det stora till
mötesgående, som härvid visats såväl af vederbörande arbets-
gifvare som ock särskildt af resp. olycksfallsförsäkringsanstal
ter, har det också lyckats i de båda här anförda hänseendena 
erhålla ett i det allra närmaste fullständigt material. 

Vidkommande särskildt antalet sjukdagar i samband med 
invaliditetsfallen, förete dock uppgifterna härom, i hvad de angå 
svårare invaliditetsfall, ett jämförelsevis stort antal luckor, något 
som ju var att vänta redan i betraktande däraf, att flertalet 
dylika fall öfver hufvud taget icke medgifva en återgång till 
arbete i egentlig mening. För att icke i alltför stor utsträck
ning nödgas anlita approximationer hafva därför i den redogö
relse för ifrågavarande bearbetning af materialet, som lämnas i 
det följande, utelämnats de inalles 31 olycksfall, i fråga om 
hvilka den uppkomna invaliditeten blifvit fastställd till mer än 
75 %. I öfrigt må beträffande de här meddelade sifferuppgif
terna framhållas, att de uppgifna sjukdagarnas antal möjligen 
i vissa fall är något för högt. Då det nämligen i fråga om 
en del hithörande fall icke varit möjligt att erhålla kännedom 
angående den tidpunkt, då den skadade kunnat återgå i arbete, 
men upplysning vunnits angående tiden för skadans reglerande, 
och skillnaden häremellan af öfriga omständigheter att döma 
icke kunnat vara alltför stor, har beräkningen af antalet sjuk
dagar verkställts efter sistnämnda tidpunkt. 

Slutresultaten af den i föreliggande hänseende verkställda 
bearbetningen återfinnes i följande sammanställning. 

Sjukdagar 
i samband med 
invaliditetsfall. 
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Man finner bäraf, att af de inalles 105,820 sjukdagar, som 
förorsakats af här berörda slag af olycksfall, 24,677 (eller 23-3 %) 
föllo på olycksfall med t. o. in. 60 sjukdagar, medan 81,143 
(eller 76'7 %) kommo på olycksfall med mer än två månaders 
sjuktid. Såsom var att vänta utvisar ofvanstående samman
ställning vidare, att sjuktidens längd växer med den uppkomna 
invaliditetens storlek. Medan sålunda vid invaliditetsfall under 
10 % den genomsnittliga sjuktiden per olycksfall utgör endast 
47-8 sjukdagar, stiger samma sjuktid för invaliditetsfall om 
10—25 % till 87-8, för invaliditetsfall om 25—50 % till 127-2 samt 
för invaliditetsfall om 50—75 % till 206-o sjukdagar. Det ligger 
likaledes i sakens natur, att detta förhållande väsentligen beror 
på olycksfallen med mer än 60 dagars sjuktid. Dock finner 
man äfven i fråga om olycksfallen med kortare sjuktid i detta 
hänseende en viss, ehuru mindre starkt framträdande stegring. 

I efterföljande texttabell litt. T meddelas uppgifter angå
ende antalet sjukdagar i samband med här berörda slag af 
invaliditetsfall (invaliditet t. o. m. 75 %) inom hvar och en 
af dö tjugu yrkesgrupper, hvilka återfinnas i tabellbilagorna. 
Af utrymmesskäl hafva härvid invaliditetsfallen uppdelats i en
dast tvenne grupper, nämligen sådana, som medfört mindre än 
10 % invaliditet och sådana, som medfört 10—75 % invaliditet. 
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Tab. litt. T. Antal sjukdagar vid olycksfall, som medfört för lifvet kvar
stående skada (invaliditet) år 1907. 
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I stort sedt återfinner man här inom de särskilda yrkes
grupperna samma hufvuddrag som i ofvanstående sammanställ
ning. I regel kommer sålunda det långt öfvervägande antalet 
sjukdagar på invaliditets fall om mer än 10 % och bland dessa 
särskildt på de invaliditetsfall, som medfört längre sjuktid än 60 
dagar. Det största antalet sjukdagar öfver hufvud taget af här 
omhandlade slag komma på trävaruindustrien (27,045) samt 
vidare på byggnadsindustrien (med 13,580), landtransporten 
(11,011), maskin- och skeppsbyggnadsindustrien (med 9,904) 
o. s. v. Minsta antalet sjukdagar hafva åter dessa olycksfall med
fört inom läder-, hår- och gummivaruindustrien (514), den gra
fiska industrien (692) och beklädnadsindustrien (1,049). 

Vill man erhålla en fullständig kännedom angående det 
antal sjukdagar, som vållats genom det för år 1907 redovisade 
antalet invaliditetsfall, har man att till ofvanstående uppgifter an
gående antalet sjukdagar vid olycksfall om t. o. m. 75 % in
validitet, ytterligare lägga antalet dylika dagar vid invaliditets
fall om 75—100 %. Enligt hvad tab. 8 a utvisar, inträffade 
tinder år 1907 inalles 31 dylika svårare olycksfall. De upp
gifter angående antalet sjukdagar vid dessa senare olycksfall, 
hvilka kunnat erhållas vid meranämnda skriftväxling, och som 
omfatta ungefär hälften af fallen ifråga, synas gifva vid han
den, att man i fråga om dem kan beräkna en genomsnittlig 
sjuktid af nio månader per fall. Med användande af en dylik 
beräkningsgrund — ett antagande, som dock endast kan be
traktas såsom en ungefärlig uppskattning — skulle man följ
aktligen komma till en summa af inalles c:a 8,400 sjukdagar 
för här berörda slag af invaliditetsfall. 

Inalles torde man sålunda kunna approximativt uppskatta 
hela det antal sjukdagar, som tillkommit i samband med olycks
fall, som medfört för lifvet kvarstående förlust af eller ned
sättning i arbetsförmågan, till 114,220, eller i rundt tal 114,000. 
På hvarje invaliditetsfall öfver hufvud taget skulle sålunda 
belöpa sig i medeltal 89'0 sjukdagar, eller om man bortser från 
invaliditetsfall under 10 %, 116"3 sjukdagar. Lämnar man å 
andra sidan utom räkningen alla sådana invaliditetsfall, som 
medfört kortare sjuktid än två månader, och utgår man därvid 
ifrån, att samtliga ofvannämnda svårare invaliditetsfall (om 75— 
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100 %) kraft en längre sjuktid än denna, erhåller man ett medel
tal af 147.5 sjukdagar per fall, oafsedt den uppkomna invalidi
tetens storlek. Afskiljas emellertid äfven i detta fall de olycks
fall, som medfört lägre invaliditet än 10 %, gifver samma be
räkning till resultat, att på hvarje för år 1907 anmäldt olycks
fall, som medfört minst 10 % invaliditet och mer än 60 dagars 
sjuktid, kommit i medeltal 162.7 sjukdagar. 

Med afseende på det sätt, hvarpå de i föreliggande redo
görelse meddelade sifferuppgifterna angående storleken af den 
genom olycksfallen uppkomna invaliditeten erhållits, torde föl
jande förtjäna meddelas. 

Genom den skriftväxling i och för erhållandet af uppgifter 
om olycksfallens slutliga påföljd, h varom redan i det föregående 
talats, har det visserligen lyckats att i de allra flesta fall er
hålla fullt exakta upplysningar angående den, i förekommande 
fall, genom olycksfallet förorsakade nedsättningen i arbetsför
mågan. Dock har det i ett mindre antal fall icke varit möjligt, 
att ur de meddelade upplysningarne erhålla annat än en approxi
mativ uppskattning af den genom olycksfallet ifråga uppkomna 
invaliditetsgraden. I dylika fall, där dock latituden i regel 
varit ganska ringa — såsom exempelvis 10 à 12, 15 à 17 % 
o. s. v. — har vid föreliggande beräkning invaliditetsprocenten 
upptagits med det aritmetiska mediet mellan de i hvarje fall 
angifna gränserna. 

Af något större betydelse uti berörda hänseende har emel
lertid varit, att i fråga om sådana olycksfall, som medfört en 
nedsättning af arbetsförmågan understigande 10 %, och där för
säkring mot olycksfall i arbete antingen icke förelegat eller 
också icke afsett att bereda ersättning för invaliditetsfall af denna 
ringa omfattning, såsom svar på begärd iipplysning angående 
invaliditetens omfattning i regel endast erhållits den upplysning, 
att densamma icke uppnått nämnda gräns. Vid här förelig
gande beräkningar har invaliditeten i dylika fall antagits titgöra 
i genomsnitt fem procent. Emellertid må framhållas, att här 
berörda approximationer äfven tillsammantagna varit af den 
ringa betydelse, att de icke kunna anses i något hänseende 
rubba tillförlitligheten af de i det följande meddelade upp
gifterna. 

Antal invalidi-
tetsprocent. 
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Tab. litt. U. Antalet invaliditetsprocent år 1907. 
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Hela antalet invaliditetsprocent, som förorsakats genom för 
år 1907 anmälda olycksfall, utgör, enligt livad tab. 8 a utvisar, 
22,709. I motstående texttabell litt. U hafva för hvarje sär
skild yrkesgrupp meddelats uppgifter angående antalet invalidi
tetsprocent såväl inalles som i medeltal per fall, med fördelning 
af fallen, allt eftersom de medfört en invaliditet öfver- eller 
understigande en tiondedel af den normala arbetsförmågan. 

Det framgår af tabellen ifråga, att af samtliga invaliditets
procent 14,150 eller inemot 2/3 kommo på industrien i egentlig 
mening, medan däremot byggnadsverksamheten endast räknade 
3,310, råämnesproduktionen 2,882 samt handel och samfärdsel 
2,367 dylika procent. Af de särskilda yrkesgrupperna åter har 
trävaruindustrien att uppvisa det utan jämförelse största antalet 
invaliditetsprocent, eller 5,497. Närmast därefter i ordningen 
följa byggnadsindustrien (med 2,969), maskin- och skepps
byggnadsindustrien (med 2,394), landtransporten (med 2,234) 
o. s. v. De lägsta rummen i föreliggande hänseende intaga 
återigen gruppen handel och varulager med endast 133 in
validitetsprocent och vidare läder-, hår- och gummivaruindu-
strien (med 158), den grafiska industrien (med 166), den 
kemisk-tekniska industrien (med 256) samt beklädnadsindustrien 
(med 262). 

Hvad åter beträffar medelprocenten per invaliditetsfall, 
ställer sig denna högst inom hufvudgruppen byggnadsverk
samhet (med 27u %\ hvarefter komma handel och samfärdsel 
(med 25.2 %\ tillverknings- och förädlingsindustri (med 16-0 %) 
och slutligen råämnesproduktionen (med 15-8 %). Går man 
åter äfven i detta fall till de särskilda yrkesgrupperna, åter
finnas de högsta medelsiffrorna för grupperna belysning och 
vattenledning (med 37.9 %\ byggnadsindustri (med 26.3 %) 
samt landtransport (med 25-7 %). Sist i detta hänseende komma 
återigen närings- och njutningsämnesindustrien (med 111 %), 
den grafiska industrien (med 13.8 %) samt textilindustrien 
(med 14-0 %)1). 

1) I detta sammanhang må rättas en felaktighet, som insmugit sig i mot
svarande uppgifter i 1906 ars olycksfallsredogörelse. Genom felsummering kom 
nämligen i den berättelsen invaliditetsprocenten i tab. litt. T (sid. 95) för textil
industrien att uppgifvas till ett allför högt belopp. I stället för 952 invaliditets
procent, som där upptagits, var den verkliga belastningen endast 380 dylika procent. 
Såsom en följd häraf bör också medelprocenten för gruppen ifråga ändras från den 
nppgifna 28"8 till endast 116. 
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Vid ofvanstående framställning har hänsyn tagits till samt
liga invaliditetsfall och sålunda äfven sådana, som medfört en 
invaliditet, understigande 10 %. Lämnas emellertid dessa senare 
fall utom räkningen, finner man, att på de återstående 772 
fallen kommit sammanlagdt 20,151 invaliditetsprocent, eller i 
medeltal 26-i per fall. Den högsta medelprocenten, på detta 
sätt beräknad, förekom i fråga om gruppen belysning och vatten
ledning, med i genomsnitt 53 8 invaliditetsprocent per fall. 
Närmast därefter följde grupperna landtransport (med 36-5 %) 
samt mineral- och byggnadsindustri (med hvardera 33 o %). I 
sista rummet kommo här närings- och njutningsämnesindustrien 
med endast 19'5 invaliditetsprocent per fall samt annan bryt
nings- och upptagningsindustri med 19"9. 

Slutligen må för fullständighetens skull erinras därom, att 
i tab. 9 uppgifter meddelas angående sammanlagda antalet in
validitetsprocent framkallade genom de särskilda olycksfalls-
anledningarne. Häraf inhämtas bland annat, att omkring 1.3 
af såväl invaliditetsprocenten som sjukdagarne framkallats ensamt 
genom arbetsmaskiner. En betydande invaliditet har vidare till
kommit genom handverktyg (3,769 invaliditetsprocent), järnvägar 
(1,890), hissredskap och hissar (1,497), redskap och arbetsan-
ordningar (1,471) samt lastning och lossning etc. (1,277). Bort-
sedt från rubriken spårvägar, hvarigenom öfver hufvud taget 
intet enda invaliditetsfall tillkommit, har den minsta samman
lagda invaliditeten förorsakats genom ångpannor etc. (endast 77 
invaliditetsprocent) samt vidare elektriska ledningar och motorer. 
Hvad åter beträffar de förlorade arbetsdagarne komma här hand
verktyg och redskap med resp. 14,826 och 10,898 sjukdagar 
närmast efter arbetsmaskinerna. Sist i ordningen komma här 
återigen ångpannor etc. med endast 195 sjukdagar samt vidare 
uppvärmnings- och dylika apparater samt motorer och elektriska 
ledningar (med 480, 794 och 945 sjukdagar). 

Helt annorlunda ställer sig emellertid förhållandet, om man 
i stället, på sätt som skett i nedanstående sammanställning, 
beräknar det antal invaliditetsprocent och sjukdagar, som i 
medeltal kommer på hvarje invaliditetsfall. Härvid intager 
exempelvis rubriken ångpannor ett mycket högt rum med i 
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genomsnitt 38'5 invaliditetsprocent, en siffra, som endast öfver-
träffas af olycksfall genom elektriska ledningar, där hvarje in
validitetsfall i medeltal medfört en invaliditet af 44-4 %. Lägsta 
genomsnittliga invaliditeten förekommer däremot för olycksfall 
genom transportbanor (med 12 7 invaliditetsprocent), arbetsma
skiner (med 13-6), åkdon och djur samt lastning och lossning 
etc. (med hvardera 16-2). 

Hvad åter beträffar antalet sjukdagar vid olycksfall af före
liggande art, komma äfven här elektriska ledningar i främsta 
rummet med i medeltal 189'0 sjukdagar per invaliditetsfall. 
Men i öfrigt råder icke någon öfverensstämmelse mellan de 
båda serierna, i det att ofta en jämförelsevis hög invaliditet 
står tillsammans med en helt kort sjuktid och vice versa. Man 
hade ju eljest väntat, att öfverensstämmelsen i detta hänseende 
skulle vara ganska stor, eftersom ju sjuktidens längd i allmän-
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het står i direkt proportion till invaliditetens storlek. Men dels 
är detta icke alltid fallet och dels äro de på de särskilda olycks-
fallsanledningarne belöpande olycksfallen i åtskilliga fall till 
antalet så ringa, att de funna medeltalen icke torde kunna till
erkännas någon större allmängiltighet. 

Sammanfattar man till sist de i det föregående meddelade 
uppgifterna angående påföljden af de för år 1907 anmälda 
olycksfallen, erhåller man, bortsedt från de inalles 60 fall, för 
hvilka den slutliga påföljden, vid tidpunkten för undersökningens 
afslutande, antingen icke varit känd eller också icke definitivt 
afgjord, för de återstående 16,277 olycksfallen i detta hänseende 
följande facit. 

Öfvergående oförmåga till arbete medförde inalles 14,741 
(90-2 %) olycksfall och det antal arbetsdagar, som härigenom 
gingo förlorade, utgjorde 365,981, eller i medeltal per olycksfall 
24'8 dagar. Lämnas åter alla sådana fall utom räkningen, där 
oförmågan till arbete icke varat längre än 60 dagar, återstodo 
inalles 885 olycksfall, medförande en förlust af sammanlagdt 
90,233 arbetsdagar, eller i medeltal 102.0 arbetsdagar per 
olycksfall. 

Kvarstående nedsättning eller förlust af arbetsförmågan följde 
på inalles 1,283 (7-8 %) olycksfall. Det antal sjukdagar, som i 
dessa fall kräfdes, innan de skadade kunde återgå till arbete 
eller skadans omfattning definitivt fastställts, torde kunna upp
skattas till i rundt tal 114,000, eller i medeltal 89.0 dagar per 
olycksfall. Frånräknar man emellertid äfven i detta fall sådana 
skador, hvars botande kraft högst två månader, uppgår den ge
nomsnittliga sjuktiden till 147.5 dagar per olycksfall. Hela den 
genom ifrågavarande olycksfall förorsakade invaliditeten utgjorde 
22,709 procent, eller 17.7 % i medeltal per fall. Af hithörande 
olycksfall förorsakade inalles 772 en invaliditet af 10 procent 
eller däröfver. Det antal arbetsdagar, som i dessa senare fall 
förlorades, uppgingo till i rundt tal 78,574 och hela den häri
genom förorsakade invaliditeten till 20,151 procent. I medeltal 
per fall utgör detta 101.8 sjukdagar och 26.1 invaliditetsprocent. 

Dödlig utgång hade inalles 253 olycksfall. 
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VI. Olycksfallen efter veckodagar och klockslag. 

Att undersöka det inflytande, som med hänsyn till olycks
fallsfrekvensen kunde antagas utöfvas af olika veckodagar och 
tider på dygnet, skulle visserligen, enligt den ursprungliga i 
och för olycksfallsstatistiken uppgjorda arbetsplanen, höra inom 
ramen af de mera ingående bearbetningar, som det i ock för 
denna statistik förefintliga materialet tid efter annan borde 
undergå. På grund af det stora intresse, som undersökningar 
i berörda båda hänseenden onekligen innebära, och då man 
härvid hade till förfogande ett mer än tillräckligt omfattande 
material, ansågos dock vid utarbetandet af 1906 års olycksfalls
statistik öfvervägande skäl tala för, att åtminstone tills vidare 
redan i de årliga olycksfallsstatistiska berättelserna låta ingå 
redogörelser för olycksfallens fördelning efter såväl veckodagar 
som klockslag. 

Den bearbetning, som materialet härvid undergått, har 
först och främst afsett att åskådliggöra fördelningen i dessa 
båda hänseenden af olycksfallen inom olika industrier och yrken, 
och meddelas resultaten häraf i tab. 10. För att tränga frågan 
närmare in på lifvet har det emellertid ansetts önskvärdt att 
jämväl undersöka, i livad mån möjligen olika olycksfallsanled
ningar härvid spelat någon roll. I tabell 11 återfinnes därför 
en öfversikt, som utvisar sammanhanget mellan å ena sidan 
olycksfallens tillkomst och förlopp och å andra sidan deras in
träffande på olika veckodagar och tider på dygnet. 

Hvad först beträffar olycksfallens fördelning i förstnämnda 
hänseende, framgår af förstnämnda och motsvarande tabell i 
1906 års olycksfallsstatistik, att förhållandena härutinnan under 
åren 1906 och 1907 gestaltat sig på följande sätt: 

Olycksfallen 
efter yrken och 

veckodagar. 
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Det framgår häraf, att bortsedt från söndagen, då ju ar
betet i regel ligger nere, de flesta olycksfallen inträffat på 
veckans första dagar (måndagar och tisdagar). Under onsdagen 
och torsdagen har olycksfallsfrekvensen varit något lägre, stiger 
därefter under fredagen, men sjunker ånyo under lördagen, som 
af veckans söckendagar har att uppvisa den lägsta olycksfalls-
frekvensen. I öfrigt förete de båda åren i detta hänseende 
ganska betydande afvikelser från hvarandra. Sålunda inträder 
under år 1906 den högsta olycksfallsfrekvensen först under 
tisdagen, medan däremot under år 1907 maximum faller på 
måndagen, och tisdagen tvärtom har att uppvisa en ganska 
betydande nedgång. Icke heller framträder depressionen under 
veckans mellersta dagar, lika starkt under år 1907 som under 
år 1906. Särskildt saknas under förstnämnda år den markerade 
nedgång i olycksfallsfrekvensen för torsdagen, som utgör ett 
framträdande drag i kurvan för år 1906. Slutligen må äfven 
framhållas, att minskningen i olycksfallens antal under lör
dagen framträder betydligt skarpare under år 1907 än under 
året förut. 
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Tab. litt. V. Olycksfallen efter veckodagar år 1907 1). 

1) Olycksfall, för hvilka veckodagen ej varit kand, hafra fördelats på veckans söckendagar. 
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efter veckodagar 
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länder. 

7 2 * OLYCKSFALLSSTATISTIK 1 9 0 7 . 

De kännetecken, som i föreliggande hänseende utmärka 
olycksfallsmassan i dess helhet under år 1907, återfinnas, enligt 
hvad föregående texttabell litt. V närmare utvisar, i hufvudsak 
endast hos den största af de i tabellen förekommande hufvud-
grupperna, nämligen tillverknings- och förädlingsindustrien. 
Däremot företer motsvarande kurva för öfriga hufvudgrupper 
ett ganska varierande utseende. Hvad sålunda först be
träffar råämnesproduktionen, ökas här olycksfallsfrekvensen 
oafbrutet t. o. m. onsdagen, då maximum för hela veckan 
inträder. Först under torsdagen sjunker olycksfallssiffran, 
men stiger ånyo under fredagen för att under lördagen falla 
till sitt minimum. Inom byggnadsindustrien och därmed 
sammanförda allmänna arbeten, där för öfrigt växlingarne 
de olika dagarne emellan i detta hänseende äro störst, inträffar 
däremot maximum redan under måndagen. Under de båda 
följande veckodagarne sjunker olycksfallsfrekvensen mycket 
hastigt, men börjar därefter ånyo stiga och når under fredagen, 
hvars olycksfallssiffra endast föga understiger måndagens, sitt 
maximum. Äfven lördagen utmärker sig här för en jämfö
relsevis hög olycksfallsfrekvens. Vidkommande slutligen hufvud-
gruppen handel och samfärdsel, så har här tisdagen att uppvisa 
den lägsta olycksfalls frekvensen. Under de följande dagarne 
stiger olycksfallens antal oafbrutet t. o. m. fredagen, då maxi
mum uppnås. 

Redan häraf torde framgå, att det i fråga om olycksfallens 
fördelning i detta hänseende icke kan vara tal om konstanta 
faktorer, utan att man här har att göra med orsaker, som på 
olika områden verka med olika styrka. Detta bekräftas ytter
ligare genom en blick på samma fördelning inom de särskilda 
yrkesgrupperna, där afvikelserna härutinnan äro ännu flera. 
Dock bör härvid erinras därom, att olycksfallens antal inom 
åtskilliga yrkesgrupper öfver hufvud taget är så ringa, att rena 
tillfälligheter här kunnat fälla utslaget. 

Till samma öfvertygelse kommer man också genom att 
studera de uppgifter om olycksfallens fördelning efter vecko
dagar, som meddelas i åtskilliga utländska olycksfallsstatistiska 
publikationer, och som hafva sammanställts i efterföljande 
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öfversikt. Det framgår nämligen häraf, att hvarje land har att 
i detta hänseende uppvisa sin särskilda typ. 

Faktorer, som 
inverka på 

olycksfallens 
fördelning efter 

veckodagar. 

Bland de så att säga yttre faktorer, som inverka på olycks
fallens fördelning efter veckodagar, må först och främst nämnas 
förekomsten af helgdagar under året; och deras infallande på 
olika veckodagar. Hvilken betydelse detta kan hafva framgår 
däraf, att under år 1907 i vårt land på hvarje söckendag, helg
dagarne frånräknade, inträffade i medeltal 52-6 olycksfall, medan 
däremot olycksfallens antal under söndagarne — med hvilka 
man väl i detta hänseende bör sammanställa helgdagarne — 
uppgick i medeltal till endast 5 7. I sammanhang härmed bör 
också erinras därom, att året innehåller 53 dagar med samma 
plats i veckan som nyårsdagen, men endast 52 af öfriga vecko
dagar. 

Granskar man i dessa båda hänseenden åren 1906 och 1907, 
finner man, att utom annandag påsk och pingst, i fråga om 
hvilka detta ju alltid är förhållandet, under förstnämnda år 
äfven nyårsdagen inföll på en måndag, hvaremot öfriga socken-
dagar under samma år räknade endast en helgdag hvardera. 
Hvad åter beträffar året 1907, räknade äfven då måndagen 
trenne helgdagar (annandag påsk och pingst samt midsommar
dagen); tvenne helgdagar (Kristi himmelsfärdsdag och annandag 
jul) kommo på en torsdag och öfriga helgdagar en på hvar
dera af veckans återstående söckendagar, däraf nyårsdagen på 
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en tisdag. Härtill kommer emellertid ytterligare, att jul- och 
nyårsafton, under hvilka båda dagar i vårt land arbetet i 
mycket stor utsträckning helt eller delvis ligger nere, under år 
1906 båda inföllo på en måndag, men under år 1907 på en 
tisdag. För att erhålla en verklig bild af olycksfalls
frekvensens storlek under de särskilda helgfr ia veckodagarna 
har man därför att korrigera de ur statistiken för resp. dagar 
framgångna olycksfallssiffrorna med hänsyn till här anförda för
hållanden. Efter en dylik korrigering af de i tab. 10 och 11 
meddelade sifferuppgifterna och under antagande, att dels samt
liga helgdagar, med hänsyn till olycksfallsfrekvensen, äro att 
jämställa med söndagar, och dels jul- och nyårsafton äro att i 
detta hänseende jämställa med helgdagar, skulle i verkligheten 
på hvarje helgfr i veckodag under de båda åren 1906 och 1907 
hafva inträffat i medeltal 1 oljande antal olycksfall, nämligen: 

Det framgår häraf, att olycksfallsfrekvensen, på detta sätt 
beräknad, under båda åren varit störst under måndagen och 
därnäst under tisdagen. De följande dagarne sjunker olycks
fallens antal för att mot slutet af veckan åter stiga. Under 
år 1906 fortfar minskningen i olycksfallsfrekvensen t. o. m. 
torsdagen, som näst lördagen har att uppvisa den lägsta olycks
fallssiffran. Under år 1907 inträffar däremot minimum redan 
under onsdagen, hvaremot torsdagen här företer en ganska an
senlig stegring i olycksfalls frekvensen. 

Ett moment af ännu större betydelse ligger emellertid uti 
arbetstidens längd. Den väsentligaste olikhet, som i detta hän
seende förefinnes de olika veckodagarne emellan, torde väl ligga 
däri, att arbetet i regel slutar betydligt tidigare under lör
dagarna än under veckans öfriga arbetsdagar. I hvad mån den 
faktiska fördelningen af olycksfallen i detta hänseende bör kor-
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rigeras för att neutralisera det inflytande, som denna olikhet 
utöfVar, låter sig naturligtvis icke afgöra för samtliga yrken 
gemensamt, utan först genom ett ingående studium af förhål
landena inom de olika yrkesgrupperna hvar för sig, i all synner
het som det här icke blott rör sig om den ordinarie arbetstiden 
utan äfven om andra faktorer, såsom öfvertids- och skiftarbete 
m. m. Med all sannolikhet torde dock den kortare arbetstiden 
under lördagarne mer än väl uppväga den nedgång i olycks
fallsfrekvensen under denna dag, som föreliggande undersökning 
gifvit till resultat. Fråga är emellertid, om icke ifrågavarande 
omständighet, därest dess inflytande kunde till fullo mätas, 
skulle helt och hållet omkasta ordningen veckodagarne emellan, 
så att olycksfallsmaximum borde förläggas till veckans sista i 
stället för till dess båda första söckendagar. Skillnaden i detta 
hänseende mellan de olika veckodagarne är nämligen, såsom 
ofvan visats, i själfva verket icke större än att en äfven måttlig 
förhöjning i lördagens olycksfallssiffra skulle åstadkomma en 
dylik omhvälfning. 

Det ligger naturligtvis nära till hands, att i den anhop
ning af olycksfallen under veckans sista dagar, som sålunda 
torde få anses föreligga i vårt land, spåra verkningarne af en 
mot slutet af veckan hos de arbetande framträdande trötthet. 
Onekligen tala också många skäl för ett dylikt antagande, äfven 
om naturligtvis äfven andra moment härvid kunna spela in, 
såsom exempelvis den mot slutet af veckan inträdande oron och 
arbetsbrådskan. Några direkta bevis för ett dylikt trötthets
moment kan emellertid den här framlagda statistiken knappast 
anses lämna. 

Såsom redan i det föregående framhållits, återfinnas i tab. 
11 uppgifter angående de genom särskilda olycksfallsanled
ningar förorsakade olycksfallens fördelning efter veckodagar. 
På grundval af de där meddelade absoluta siffrorna har vidare 
i vidstående texttabell litt. W verkställts beräkningar angående 
motsvarande procentiska fördelning. 

Olycksfallen 
efter olycksfalls 

anledningar 
och veckodagar. 
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Tab. litt. W. Olycksfallen efter olycksfallsanledning och veckodagar år 19071). 

1) Olycksfall, för hvilka veckodagen ej varit känd, hafva fördelats på veckans söckendagar. 
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Den inblick uti olycksfallens fördelning i här berörda hän
seende, som ofvanstående siffror gifva, bekräfta den iakttagelse, 
som redan kunnat göras beträffande samma fördelning inom 
olika industrier ock yrken, nämligen att det här rör sig om 
en företeelse, hvarvid en hel mängd faktorer samverkat. På 
samma gång bör emellertid icke lämnas ur sikte, att antalet af 
de olycksfall, som framkallats af åtskilliga af de här redo
visade olycksfallsanledningar, är så ringa, att de rena tillfällig
heterna härvid kunnat spela en alltför stor roll. 

Hvad särskildt trötthetsmomentet beträffar, synes ju visser
ligen grupperingen i detta hänseende bland de olycksfall, som 
tillkommit exempelvis under lastning och lossning, bärning och 
lyftning, och där väl detta moment kan förmodas göra sig sär
skildt gällande, i det stora hela motsvara antagandet af en mot 
slutet af veckan framträdande trötthet. Men å andra sidan kan 
dock fördelningen inom de grupper af olycksfall, som inträffat 
under sysselsättning med eller genom handverktyg och maski
ner, och där en begynnande trötthet väl äfven borde göra sig 
märkbar, anses endast i ringa grad gifva stöd åt samma an
tagande. 

Jämte uppgifter om olycksfallens fördelning efter vecko
dagar innehålla tab. 10 och 11, såsom ofvan nämnts, äfven ' 
upplysning om de tider på dygnet, då olycksfallen inträffat. 
På grund af det jämförelsevis ringa antal olycksfall, som före
kommer under natten (fr. kl. 6 e. m.—6 f. m.) har härvid 
denna indelats i perioder om hvardera tre timmar, medan där
emot de olycksfall, som inträffat under dagen (fr. kl. 6 f. m.— 
6 e. m.) hafva redovisats för hvarje särskild timme. 

Bortsedt från de olycksfall, för hvilka uppgift i detta hän
seende icke kunnat erhållas, hafva de för åren 1906 och 1907 
anmälda olycksfallen på följande sätt fördelat sig på dygnets 
olika timmar: 

Olycksfallens 
fördelning efter 

yrken och 
klockslag. 
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Under dagen. 

Under natten. 
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Det framgår af denna sammanställning, att af de olycksfall, 
som inträffat under dagen, den öfvervägande delen fallit på de 
sex första timmarne. Samma förhållande, ehuru i ännu högre 
grad, gäller för öfrigt äfven om natten. Sålunda inträffade 
trader år 1907 något mer än 60% och under år 1906 nära 6 5 ^ 
af samtliga hithörande olycksfall under förnatten och resp. 40'3 
och 45"5 % under tiden fr. kl. 6—9 e. m. Sistnämnda omstän
dighet sammanhänger naturligtvis därmed, att gränsen mellan 
dag och natt här satts till kl. 6 e. m., vid hvilken tid det 
ordinarie arbetet för dagen i regel ännu icke är slut. 

En annan omständighet, som genast faller i ögonen, är 
den anhopning af olycksfall, som under dagen äger rum mot 
slutet af såväl efter- som i all synnerhet förmiddagen. Sålunda 
inträffade under år 1907 inalles 4,773 olycksfall under tiden 
från kl. 9—12 f. m. mot endast 2,964 olycksfall under närmast 
föregående trenne timmar. Under år 1906 utgjorde motsva
rande stegring från 2,673 till 4,490 olycksfall. Under efter
middagen framträdde samma anhopning sålunda, att olycks
fallens antal stegrades från 2,937 till 3,607 samt från 2,739 
till 3,417 under resp. 1907 och 1906. 

Det torde icke vara oberättigadt, att i denna företeelse se 
verkningarne af den mot slutet af arbetstiden inträdande trött
heten och därmed sammanhängande ouppmärksamhet från de 
arbetande» sida, äfven om bevisen i detta hänseende icke kunna 
anses fullt bindande. Mot ett dylikt antagande synes sålunda 
tala dels den omständigheten, att stegringen ifråga är väsent
ligt större under för- än eftermiddagen, under det att man väl 
snarare bort vänta motsatsen, dels också att densamma icke är 
jämnt fortgående utan afbrytes på förmiddagen efter kl. 11 och 
på eftermiddagen efter kl. 4. Sannolikt har man dock att i 
båda dessa hänseenden räkna med det inflytande, som utöfvas 
af de under arbetstiden förekommande rasterna och deras för
läggning. Särskildt torde väl nedgången i olycksfallsfrekvensen 
under tiden mellan kl. 11—12 f. m. få anses sammanhänga 
med middagsrasten, liksom också den ännu mera utpräglade 
minskningen för tiden mellan kl. 8—9 på morgonen med fru
kostrasten. 
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För att erhålla en verklig föreställning om sambandet 
mellan olycksfallens infallande på olika tider af dygnet och den 
dagliga arbetstidens längd vore det emellertid önskvärdt, att i 
olycksfallsstatistiken kunde meddelas uppgifter icke blott om 
klockslaget utan äfven om tiden från arbetets början, då olycks
fallen i hvarje fall inträffat. 

I efterföljande texttabell litt. X. meddelas uppgifter angå
ende den procentiska fördelningen i detta hänseende af olycks
fallen inom olika yrkesgrupper år 1907. För större öfverskåd-
lighets skull hafva härvid äfven de under dagen förekommande 
olycksfallen sammanförts i perioder om tre timmar hvardera. 

Hvad då först beträffar timmarne mellan kl. 9—12 f. m., 
hvarunder i det närmaste 30 % af samtliga olycksfall inträffat, 
så räkna väl i regel dessa timmar äfven i fråga om de sär
skilda yrkesgrupperna de relativt flesta olycksfallen. Dock gif-
ves det åtskilliga undantag härifrån. Sålunda förekommer det 
inom såväl beklädnads- och läder-, hår- och gummivaruindu-
strierna som handel och varulager, att antalet olycksfall under 
ifrågavarande period af dygnet understiger motsvarande antal 
under timmarne mellan kl. 3—6 e. m. Det relativt största 
antalet olycksfall för timmarne 9—12 f. m. återfinnes däremot 
inom skogsbruket, där 36"8 % af samtliga anmälda olycksfall 
infallit vid denna tid på dygnet, samt vidare inom annan bryt
nings- och upptagningsindustri (med 35.9 %), textilindustrien 
(med 35'3 %), grufdriften (med 34"l %) samt den grafiska indu
strien (med 33-9 %). 

Närmast efter förmiddagens sista timmar komma i detta 
hänseende, såsom redan framhållits, timmarne mellan kl. 3—6 
e. m., hvarunder inalles 22-i % af samtliga anmälda olycksfall 
uppgifvits hafva inträffat. Inom en hel del af de särskilda 
yrkesgrupperna kommer emellertid icke denna period af dygnet 
utan i stället morgontimmarne mellan kl. 6—9 i andra rummet 
med hänsyn till olycksfallsfrekvensen. Särskildt är detta för
hållandet i fråga om grufdriften, där antalet olycksfall under 
sistnämnda timmar är nära dubbelt så stort som under först
nämnda eftermiddagstimmar. 

Undersökningen ifråga gifver för öfrigt vid handen, att 
morgontimmarne mellan kl. 6—9 och eftermiddagstimmarne 
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Tab. litt. X. Olycksfallen efter yrken och klockslag år 1907. 
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mellan kl. 12—3 hafva att uppvisa nästan absolut samma olycks
fallsfrekvens. Sålunda komma på förstnämnda timmar samman-
lagdt 2,964 olycksfall (eller 18-2 %) och på de sistnämnda 2,937 
(eller 18-o %). ÅfVen härutinnan förete emellertid de särskilda 
yrkesgrupperna betydande afvikelser sinsemellan. Så t. ex. må 
anföras, att inom annan brytnings- och upptagningsindustri 
inträffat knappast mer än hälften så många olycksfall under de 
första morgontimmarne som under de första eftermiddagstim-
marne. 

Vidkommande särskildt olycksfall, som uppgifvits hafva in
träffat under natten, och som tillsammans uppgingo till 10'2 % 
af samtliga för året anmälda olycksfall, förekommo dessa rela
tivt talrikast inom grupperna m alm förädlings-, tramasse- och 
pappersindustri samt landtransport, där resp. 23'0 %, 22'6 % och 
22-4 % af olycksfallen inträffat under denna tid på dygnet. 
Ett betydande procenttal olycksfall under nattens timmar åter
finnes vidare äfven inom följande yrkesgrupper, nämligen belys
ning och vattenledning (18-4 %\ närings- och njutningsämnes-
industri (15-2 %) och grufdrift (13'8 %). 

Hvad därefter angår förhållandet mellan tidpunkten för 
olycksfallens inträffande och deras tillkomst och förlopp, lämnas 
i efterföljande texttabell litt. Y, i relativa tal och för tidsperi
oder om tre timmar, en sammanställning af de i tab. 11 härom 
meddelade upplysningar. 

Det framgår af denna öfversikt, att den fördelning af olycks
fallen i detta hänseende, som utmärker olycksfallsmassan i sin 
helhet, nämligen att de relativt flesta olycksfallen inträffa under 
de sista förmiddagstimmarne och därefter under de sista kvälls-
timmarne, samt att de första morgon- och eftermiddagstimmarne, 
som komma därnäst i ordningen, hafva att uppvisa i stort sedt 
samma olycksfallsfrekvens, i sina hufvuddrag äfven återfinnes 
hos de särskilda grupper af olycksfall, som tillkommit genom 
olika slag af olycksfallsanledningar. 

Dock finnas i dessa hänseenden åtskilliga afvikelser. Bland 
dylika må exempelvis nämnas, att tyngdpunkten med afseende 
på olycksfallsfrekvensen i många fall är förlagd från timmarne 
kl. 9—12 f. m. till kl. 3—6 e. m. Sålunda är detta fallet med, 
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Tab. litt. Y. Olycksfallen efter tillkomst och förlopp samt 
klockslag år 1907. 
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bland andra, de olycksfall, som tillkommit under sysselsättning 
med eller genom uppvärmnings- och belysningsapparater, red
skap och arbetsanordningar samt spårvägar. A andra sidan 
gifves det också fall, då olycksfallsfrekvensen under morgon-
timmarne kl. 6 — 9 kommer i andra rummet och sålunda öf v er-
träffar dem under de sista kvällstimmarne. Bland annat är detta 
sålunda förhållandet med de olycksfall, som förorsakats af ång
pannor, transportbanor, åkdon och djur samt sprängämnen. 

VII. De skadades olycksfallsförsäkring. 

De uppgifter, som i tab. 12 meddelas rörande de under år 
1907 genom olycksfall i arbete skadade arbetarnes olycksfalls
försäkring, afse att i främsta rummet ådagalägga, i hvilken ut
sträckning arbetsgifvarna begagnat sig af den utvägen att genom 
försäkring skydda sig för den dem jämlikt lagen den 5 juli 
1901, i förekommande fall, åliggande ersättningsplikt. De fall, 
där detta varit händelsen, hafva vidare uppdelats, allteftersom 
den tecknade försäkringen omfattat endast ersättning enligt 4 § 
i nämnda lag, eller därutöfver ersät tning jämväl under den s. k. 
karenstiden, eller slutligen äfven ytterligare förmåner (hufvud-
sakligen ersät tning för olycksfall äfven utom arbetet). I hvart-
dera af dessa hänseenden hafva ytterl igare särskilts de olycks
fall, där försäkringen tecknats i Riksförsäkringsanstalten, i andra 
försäkringsanstalter i egentlig mening, i af arbetsgifvare för 
ändamålet bildade sammanslutningar eller slutligen samtidigt i 
mer än en af dessa olika slag af anstalter. 

Af egentliga olycksfallsförsäkringsanstalter hafva under året 
försäkringar förekommit i samtliga svenska, nämligen Bore, 
Fylgia, Gothia, Hansa, Heimdall, Norden och Skandinavien, 
samt af utländska i Wintherthur och Nordisk Ulykkesforsikrings 
Aktie Selskab. Hvad åter beträffar försäkring mot olycksfall i 
af arbetsgifvare bildade sammanslutningar hafva enligt de till 
Kollegium inkomna anmälningarne följande sådana sammanslut-
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ningar under året varit i verksamhet, nämligen: Allians Granit-
industriförening, Dalarnes Försäkringsförening, Enskilda järn
vägarnes försäkringsanstalt mot olycksfall, Eskilstuna ömsesi
diga olycksfallsförsäkringsförening, Göteborgs byggmästares 
olycksfallsförsäkringskassa, Kakelugnsmakaremästarnes förening, 
Kol- och vedhandlareföreningen, Plåtslageriidkarnes ömsesi
diga olycksfallsförsäkringskassa, Stockholms byggmästares 
olycksfallsförsäkringskassa, Smedsmästarnes förening »Städet» 
(Göteborg), Sveriges bleck- och plåts!agarmästares olycksfalls
försäkringskassa, Sveriges bokbinderiidkares olycksfallsförsäk
ringskassa, Sveriges byggmästareförenings olycksfallsförsäk
ringskassa, Sveriges målaremästares olycksfallsförsäkringskassa, 
Sveriges Verkstäder, Sågverksägarnes vid Ängermanälfven 
olycksfallsförsäkringsförening, Södra kretsen af Sveriges bygg
mästares olycksfallsförsäkringskassa, Södra Ålfsborgs läns textil
fabrikers olycksfallsförsäkringsförening samt Textilföreningen i 
Norrköping. 

Innan i det följande närmare redogöres för de resultat, som 
med afseende på de skadades olycksfallsförsäkring framgå ur de 
för år 1907 ingångna olycksfallsanmälningarne, torde emellertid 
böra anföras ett par anmärkningar beträffande innebörden af 
de i tab. 12 meddelade sifferuppgifterna. 

Då i det för anmälan om olycksfall i arbete gällande for
muläret upplysning begäres angående den skadades olycksfalls
försäkring i allmänhet och utan några som helst inskränkningar, 
så följer naturligtvis häraf, att de svar, som i anmälningarna 
lämnas på spörsmålet ifråga, borde omfatta hvarje försäkring, 
som, i förekommande fall, gällt för den af olycksfallet drab
bade, oafsedt om försäkringskostnaderna gäldas af den skadades 
arbetsgifvare, den skadade själf eller slutligen båda i förening. 

Sannolikt har dock i många fall formuläret i detta hän
seende tolkats så, att den begärda upplysningen endast afsett 
den olycksfallsföi-säkring, som tecknats af arbetsgifvaren, och 
denne sålunda icke ansett sig skyldig att vid anmälans afgif-
vande efterforska den skadades eventuella privata olycksfalls
försäkringar. De uppgifter, som i tab. 12 meddelas angående 
antalet skadade, som varit försäkrade mot olycksfall enligt andra 
grunder än dem, som innehållas i olycksfallsersättningslagen, 
torde därför säkerligen vara i någon mån för låga. 

Bristfälligheter i 
uppgifterna 

härom. 
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Hvad åter beträffar sådana fall, där kostnaderna för olycks
fallsförsäkringen, som då naturligtvis afsett att bereda den even
tuellt skadade andra förmåner utöfver bestämmelserna i nämnda 
lag, bestridits af såväl arbetsgifvaren som arbetarne själfva, bar 
väl i anmälan i regel angifvits hela omfattningen af dylik för
säkring. Dock hafva å andra sidan äfven förekommit fall, där 
såsom svar på frågan om olycksfallsförsäkringens omfattning i 
anmälan endast meddelats upplysning angående den del af dylik 
försäkring i sin helhet, för hvilken kostnaderna betalats af arbets
gifvaren. De ofullständigheter, som anmälningarne i detta fall 
företett, hafva dock varit relativt lätta att afhjälpa, enär dels 
Kollegium genom skriftväxling med vederbörande arbetsgifvare 
eller försäkringsanstalter kunnat förskaffa sig erforderliga upp
lysningar, dels föreskrifter angående de villkor, hvarpå olycks
fallsförsäkring af dylik natur skall tecknas, i en del fall finnas 
intagna i de mellan vederbörande arbetsgifvare- och arbetare
organisationer träffade aftal. 

Frågan om de skadades olycksfallsförsäkring har varit den 
af de å anmälningsformuläret upptagna punkterna, som föranledt 
det ojämförligt största antalet anmärkningsskrifvelser, hvarjämte 
Kollegium äfven i stor utsträckning vändt sig direkt till veder
börande försäkringsanstalter för vinnande af upplysningar i 
saken. Hvad som härvid i första rummet vållat svårigheter 
har varit att erhålla säker kännedom därom, huruvida en viss 
försäkring varit en s. k. lagförsäkring, med tillägg af ersättning 
för olycksfall äfven utom arbetet, eller endast en s. k. vanlig 
olycksfallsförsäkring enligt de särskilda bolagens allmänna 
grunder. Skillnaden mellan dessa båda slag af försäkringar, 
som ju i fråga om mindre svåra olycksfall kunna anses sam
manfalla, har nämligen i många fall varit synnerligen svår att 
för vederbörande klargöra. 

Trots den stora uppmärksamhet, som vid bearbetningen 
ägnats åt denna fråga, är det därför icke uteslutet, att i vissa 
fall försäkringar, som i tab. 12 uppförts såsom gällande såväl 
lagförsäkring som försäkring för olycksfall utom arbetet o. d., 
i själfva verket bort hänföras under rubriken olycksfallsförsäk
ring enligt andra grunder. Äfven ett motsatt förhållande är 
naturligtvis tänkbart, eller att försäkringar, som omfattat såväl 
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Tab. litt. Z. De skadades olycksfallsförsäkring år 1907. 
Absoluta tal. 
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Tab. litt. Å. De skadades olycksfallsförsäkring år 1907. 
Relativa tal. 
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lagförsäkring som vanlig olycksfallsförsäkring, på grund af 
bristfälliga upplysningar vid bearbetningen kommit att rubriceras 
såsom afseende endast sistnämnda försäkringsform. Dock äro 
dylika fall, därest de öfver hufvud taget förekomma, sannolikt 
ytterst fåtaliga. 

Hvad här berörda förhållande beträffar, må emellertid fram
hållas, att den osäkerhet, som i detta hänseende möjligen före
ligger, endast kan anses gälla i fråga om en del af de fall, som 
i tab. 12 upptagits såsom olycksfallsförsäkring såväl enligt 
lag som för olycksfall utom arbetet, tecknad i egentliga försäk
ringsanstalter. Vidkommande åter de olycksfall, som i samma 
tabell upptagas såsom försäkrade enligt nämnda grunder genom 
af arbetsgifvare bildade sammanslutningar, kan något tvifvel 
om deras tillförlitlighet icke förekomma, alldenstund det här rör 
sig om försäkringar af bestämda typer. 

På grundval af det i tab. 12 meddelade siffermaterialet 
hafva utarbetats de å sid. 87*—88* förekommande båda text-
tabellerna litt. Z och A, som, den förra i absoluta och den senare 
i relativa tal, utvisa förekomsten bland de skadade af olycks
fallsförsäkringar af olika omfattning inom hvar och en af de 
yrkesgrupper, hvari materialet i föreliggande undersökning upp
delats. 

Det framgår af dessa tabeller, att olycksfallsförsäkring 
enligt lagen den 5 juli 1901, med eller utan tillägg, förefunnits 
i fråga om 11,048 eller 67'6 % af samtliga för år 1907 anmälda 
olycksfall. I 833 fall (5,1 %) hade olycksfallsförsäkring af annan 
art förekommit och i 4,456 fall (27.3 %) olycksfallsförsäkring 
helt och hållet saknats. I fråga om förstnämnda olycksfall 
gällde försäkringen i 3,019 fall (18'5 %) endast ersättning en
ligt bestämmelserna i olycksfallsförsäkringslagen; i 2,968 fall 
(18.1 %) var den skadade dessutom tillförsäkrad ersättning under 
den s. k. karenstiden och i 5,061 fall (31-0 %) ytterligare andra 
förmåner, däraf i främsta rummet ersättning för olycksfall äfven 
utom arbetet. 

En jämförelse på denna punkt mellan siffrorna för åren 
1906 och 1907 gifver till resultat, att, såvidt man af de in
komna olycksfallsanmälningarne kan döma, lagförsäkringarnes 

Olycksfalls
försäkringar af 

olika omfatt
ning. 
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antal är stadt i tillväxt. Sålunda steg, enligt hvad tab. litt. Å 
utvisar, under år 1907 de lagförsäkrades relativa antal från 
62-8 till 67-6 % af samtliga genom olycksfall i arbete skadade. 
Däremot minskades omvändt det relativa antalet af såväl de 
oförsäkrade som de enligt andra grunder försäkrade. I fråga 
om dem, som enligt anmälningarne varit, med eller utan tillägg, 
olycksfallsförsäkrade enligt lagens bestämmelser, hade den största 
ökningen inträdt beträffande sådana försäkringar, som afsågo 
att bereda ersättning jämväl utom arbetet. Dessa försäkringar 
hade nämligen stigit från 25-5 till 31-o %. Däremot hade sum
man af öfriga lagförsäkringar minskats från 37'3 till 36-6 % af 
totala antalet anmälda olycksfall. Då de genom olycksfalls-
anmälningarne erhållna uppgifterna angående de skadades olycks
fallsförsäkring, såsom redan i det föregående framhållits, i åt
skilliga fall torde vara mindre exakta, och detta i högre grad 
är fallet med 1906 års uppgifter, är det ju icke uteslutet, att 
de förskjutningar i föreliggande hänseende, som här påpekats, 
till en viss grad äro endast skenbara och beroende på, att 1907 
års statistik är i föreliggande hänseende tillförlitligare. 

Bland de särskilda yrkesgrupperna hade följande att upp
visa det relativt högsta antalet lagförsäkringar, nämligen: läder-, 
hår- och gummivaruindustrien (med 96"6 %\ handel och varu
lager (med 95-9 %\ beklädnadsindustrien (med 95.3 %\ den 
grafiska industrien (med 87.1 %), textilindustrien (med 85"3 %), 
annan brytnings- och upptagningsindustri (med 849 %) o. s. v. 

Hvad särskildt beträffar de olycksfallsförsäkringar, som 
äfven afsett ersättning för olycksfall utom arbetet, förekommo 
dessa ojämförligt talrikast inom yrkesgrupperna grnfdrift samt 
närings- och njutningsämnesindustri, hvarest i fråga om inalles 
mer än hälften af samtliga anmälda olycksfall dylik försäkring 
uppgifvits hafva förelegat. 

Det relativt lägsta antalet lagförsäkringar förekom där
emot inom grupperna kemisk-teknisk industri (med 20-5 %\ 
landtransport (med 44"l %) samt belysning, vattenledning m. m. 
(med 44-9 %). 

Hvad särskildt beträffar gruppen landtransport, beror det 
ringa antalet lagförsäkringar uteslutande därpå, att dylik för
säkring icke förekommer för den vid statens järnvägar an
ställda personalen. Lämnas nämligen hithörande olycksfall 
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utom räkningen, befinnes denna grupp tillhöra dem, som hafva 
att uppvisa ett af de största relativa antalen lagförsäkrade, eller 
ej mindre än 96.2 %. 

Af samtliga för år 1907 anmälda olycksfall voro, enligt 
hvad tab. 12 utvisar, inalles 2,800 (17-i %) försäkrade i Riks-
försäkringsanstalten, antingen ensamt eller så att vid sidan af 
försäkringen i denna anstalt äfven funnits annan olycksfalls
försäkring. Denna siffra understiger betydligt det antal olycks
fall, som enligt anstaltens underdåniga berättelse för år 1907 
under samma år inträffat ocli för anstalten anmälts, eller 3,385. 
Härvid är likväl att märka, att, enligt hvad anstalten i sin 
berättelse anför, en del af dessa olycksfall ägt rum under så
dana förhållanden eller medfört skador af sådan beskaffenhet, 
att de enligt beslut af anstalten eller till densamma inkommet 
meddelande ansetts icke kunna föranleda ersättning. De om
ständigheter, som i detta hänseende varit afgörande, hafva 
naturligtvis också inverkat på frågan, huruvida olycksfallen 
ifråga bort på föreskrifvet sätt till myndigheterna anmälas eller, 
därest de anmälts, i olycksfallsstatistiken upptagas. Af de 
olycksfall, som både inträffat och anmälts under år 1907, hafva 
enligt anstaltens uppgift under samma år 2,692 föranledt beslut 
om ersättning. Härtill skulle emellertid ytterligare komma ett 
betydande antal olycksfall, som af anstalten icke under året 
hunnit behandlas. 

En annan omständighet, som äfven förtjänar att härvidlag 
beaktas, är, att den i olycksfallsstatistiken meddelade uppgiften 
afser antalet af de under år 1907 inträffade olycksfall, som 
enligt uppgift i anmälan varit i Biksförsäkringsanstalten för
säkrade, oafsedt om anmälan skett samma år eller först under 
år 1908, under det att uppgiften i Riksförsäkringsanstaltens 
berättelse, såsom nyss nämndes, afser antalet under år 1907 
inträffade och anmälda olycksfall. 

För inalles 4,489 (27.5 %) af samtliga genom olycksfall 
skadade arbetare hade lagförsäkring, med eller utan tillägg, 
tecknats i egentliga försäkringsanstalter. Genom sammanslut
ningar arbetsgifvare emellan voro ytterligare 3,462 (21'2 %) af 
de skadade enligt samma grunder olycksfallsförsäkrade. Slut
ligen hade beträffande 297 olycksfall, i fråga om hvilka för-

Olycksfallsfor-
säkring i olika 

slag af 
anstalter. 
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Tab. litt Ä. De »lagförsäkrade» efter olika slag af försäkringsanstalter år 1907. 
Absoluta tal. 
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Tab. litt. Ö. De »lagförsäkrade» efter olika slag af försäkringsanstalter år 1907. 
Relativa tal. 
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säkring enligt lag jämte tillägg uppgifvits hafva förelegat, 
lagansvaret öfvertagits af någon af de i det föregående om
nämnda arbetsgifvaresammanslutningarne, medan däremot till
läggs försäkringen tecknats i en vanlig olycksfallsförsäkrings
anstalt. 

För att åskådliggöra, i hvilken proportion lagförsäkring i 
de trenne olika former, som här angifvits, förekommer inom 
olika industrier och yrken, hafva utarbetats de å sid. 92*— 
93* intagna båda texttabellerna litt. Ä och Ö, som, dels i abso
luta och dels i relativa tal, för hvar och en af de i tabellerna 
förekommande yrkesgrupperna utvisa de genom olycksfall ska
dades fördelning i berörda hänseende. 

Det relativt största antalet försäkringar i Riksförsäkrings-
anstalten förekommer sålunda inom grupperna: annan bryt
nings- och upptagningsindustri (med 49-9 %), beklädnadsindu
strien (med 46'9 %\ mineralindustrien (med 35'3 %) samt textil
industrien (med 33-9 %). Relativt fåtaligast är däremot denna 
försäkringsform representerad inom dels tramasse- och pappers
industrien dels den kemisk-tekniska industrien, där endast resp. 
4.7 och 5-0 % af de skadade varit försäkrade i nämnda anstalt. 

Lagförsäkringar, som tagits i någon annan svensk eller 
utländsk olycksfallsförsäkringsanstalt, hafva förekommit relativt 
talrikast inom dels läder-, hår- och gummivaruindustrien, dels 
gruppen handel och varulager, där de utgjort resp. 84'7 och 
67.3 %, samt vidare äfven inom närings- och njutningsämnes-
industrien (60-o %), den grafiska industrien (54-8 %), textilindu
strien (43-8 %) samt beklädnadsindustrien (43'7 %). Ett relativt 
ringa antal dylika försäkringar hafva däremot särskildt följande 
grupper att uppvisa, nämligen grufdrift (8"4 %\ landtransport 
(10-6 %) och malmförädlingsindustrien (12-9 %). 

Af sistnämnda yrkesgrupper utmärka sig i stället gruf-
driften och malmförädlingsindustrien genom den stora utsträck
ning, hvari lagförsäkring här tagits i af arbetsgifvare för ända
målet bildade sammanshitningar. Sålunda voro här resp. 56'2 
och 48'0 % af de skadade på detta sätt olycksfallsförsäkrade. 
En relativt stor utbredning har ifrågavarande försäkringsform 
vidare tagit inom tramasse- och pappersindustrien (med 37-7 %)y 
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metallindustrien (med 29'6 %\ skogsbruket (28.2 %) samt maskin-
ocli skeppsbyggnadsindustrien (25.7 %). 

Det framgår af ifrågavarande tabeller och har för öfrigt 
redan i det föregående framhållits, att de till Kollegium för år 
1907 ingångna olycksfallsanmälningarne gifva till resultat, att 
af de detta år genom olycksfall i arbete skadade arbetarne, 
inalles 11,048 eller 67-6 % varit olycksfallsförsäkrade enligt be
stämmelserna i lagen den 5 juli 1901, med eller utan tillägg, 
under det att dylik försäkring saknats i 5,289 fall (32.4 %). 

Men härvid är att märka, att i sistnämnda summa ingå 
en stor mängd olycksfall, som timat vid statens verk och in
rättningar. Hit höra sålunda icke blott samtliga olycksfall vid 
statens järnvägar, utan äfven en betydande andel af de olycks
fall, som i tabellerna upptagits under vagnverkstäder (statens 
järnvägars vagn- och reparationsverkstäder) samt elektromeka-
niska verkstäder (telegrafverkets verkstäder), äfven som under 
de grupper, som afse utförande af järnvägs- och spårvägsbygg
nader samt af elektriska ledningar. Frånräknar man dessa 
olycksfall, så torde i fråga om 70 % eller något mera af samt
liga för år 1907 anmälda olycksfall, där arbetsgifvaren utgjorts 
af antingen en enskild person eller korporation eller också af 
en kommun, s. k. lagförsäkring kunna anses hafva förelegat. 

Det vore naturligtvis förhastadt, att häraf vilja draga några 
slutsatser med afseende på den omfattning, hvari arbetsgifvare af 
dessa kategorier öfver hufvud taget begagnat sig af utvägen 
att på en försäkringsanstalt öfverflytta den dem jämlikt lagen 
den 5 juli 1901, i förekommande fall, åliggande ersättningsplik
ten. Af tillgängliga uppgifter att döma synes dock den här 
beräknade proportionen icke ligga alltför långt ifrån det verkliga 
förhållandet. 

Enligt de uppgifter, som härom meddelas i dels Kiksför-
säkringsanstaltens och dels Försäkringsinspektionens underdåniga 
berättelser- för år 1907, skulle den 31 december detta år för
säkring enligt lagen den 5 juli 1901 varit tecknad i nedan
stående anstalter till följande omfång, hvarvid för jämförelses 
skull äfven medtagits motsvarande uppgifter för år 1906. 

Antal lag-
försäkringar 

öfver hufvud 
taget. 
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Såsom synes saknas i denna förteckning en hel del af de 
sammanslutningar arbetsgifvare emellan, som, enligt livad ofvan 
visats, i detta hänseende varit verksamma under året. Tages 
vederbörlig hänsyn härtill och lämnas arbetarne vid statens verk 
och inrättningar utom räkningen, torde man kunna antaga, att 
under år 1907 af samtliga enligt lagen den 5 juli 1901 ersätt-
ningsberättigade arbetare, som varit anställda hos enskilde eller 
i kommunal tjänst, i rundt tal två tredjedelar eller något mera 
varit försäkrade för ersättning, med eller utan tillägg, enligt 
nämnda lag. 



Résumé. 

La statistique des accidents du travail en Suède est basée sur 
le décret royal du 17 novembre 1905. D'après le § i du décret les 
chefs et patrons dans les professions et métiers visés par la loi du 10 mai 
1889 concernant la protection contre les accidents du travail et par 
la loi du 13 décembre 1895 portant supplément à la dite loi, ainsi 
que par la loi du 5 juillet 1901, relative à la réparation des dommages 
résultant de£ accidents du travail, sont obligés d'aviser immédiatement 
la police locale lorsqu'un de leurs ouvriers a été victime d'un accident 
amenant ou considéré comme pouvant amener la mort, une lésion 
permanente, un affaiblissement sensible des facultés, une incapacité 
permanente de travail ou après le troisième jour qui suit l'accident, une 
diminution importante de la capacité de travail. D'après le § 4 du décret 
les chefs et patrons sont tenus, dans le cas où la victime est encore 
invalide le soixantième jour après l'accident, de remettre immédiatement 
à la police un second rapport sur la nature et les suites de l'accident. 
Si, au contraire, le blessé guérit dans les soixante jours qui suivent 
l'accident, ou s'il meurt des lésions consécutives, un second rapport 
doit être fait immédiatement après la guérison ou le décès de la victime. 

Tous ces rapports sont envoyés directement ou par l 'intermédiaire 
des inspecteurs du travail ou des ingénieurs en chef des mines à l'Ad
ministration royale du Commerce et de r imlus t r i e (»Kungl. Kommers
kollegium»), section de la statistique du travail, à laquelle incombe le soin 
de rédiger la statistique officielle des accidents du travail en Suède. 

Pour dresser une statistique plus complète, on s'est servi, en plus 
du matériel fourni par les rapports déjà mentionnés, surtout en ce qui 
regarde les suites des accidents lorsque celles-ci étaient inconnues lors 
de la rédaction du second rapport, d'informations directes émanant des 
chefs et patrons en question et des compagnies d'assurances contre les 
accidents. 

Accidents d'après les professions. Le nombre total des accidents 
du travail déclarés à l 'Administration royale en 1907 fut de 16,337. 
La répartition d'après les industries et la profession se présentait comme 
suit: 
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A. Production des matières premières. 

B. Industrie manufacturière et industrie d'affinage. 

C. Construction, éclairage etc. 

D. Commerce et communications. 
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Il ressort de ce qui précède que la fréquence des accidents a été 
la plus grande dans l ' industrie du bois. Tiennent ensuite l ' industrie 
des machines et des constructions navales, la métallurgie, l 'industrie mi
nière, l ' industrie en métaux, l ' industrie du bâtiment et les industries 
extractives à l'exception de l'exploitation forestière, La fréquence a 
été la moins grande dans le groupe: t ransports par mer, où pas un 
seul accident n'a été déclaré. Cependant, la raison principale en est que 
les t ransports par mer, proprement dits, n 'entrent pas dans la catégorie 
des professions pour lesquelles, d'après le décret royal du 17 novembre 
1905, il est obligatoire de faire un rapport. 

Fréquence relative des accidents. Dans les groupes de professions 
où le nombre des ouvriers annuels a été connu, la fréquence relative 
des accidents, calculée par 1,000 ouvriers (avec 300 jours de travail) 
s'est présentée comme suit: 

Pour tous ces groupes de métiers, pris collectivement, le p. 1,000 
en 1907 correspondait au nombre de 42.4. 

Accidents d'après leur origine. D'après l'origine, les sus-dits accidents 
se répartissent pour l'année 1907 comme suit: 
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D'après ce qui précède, le plus grand nombre des accidents survemis 
dans l'année (c'est à dire 3,364) ont été causés par des machines de 
différentes espèces. Viennent ensuite les rubr iques: chargement et 
déchargement, transport , soulèvement et portage (à main) et celle des 
outils avec, dans l'année, 3,048 et 2,705 accidents. Après ces trois caté
gories qui, prises collectivement, forment plus de la moitié de tous les 
accidents déclarés en 1907, viennent celles des instruments et instal
lations de travail avec 1,691 accidents, et des voies de transport avec 
1,011. C'est sons les rubriques conducteurs électriques, tramways, 
moteurs et matières explosives qu 'on note le moins grand nombre 
d'accidents. 

Accidents d'après leur nature et la partie lésée du corps. Sous ce rapport 
les accidents en 1907 se répart issent comme suit : 

Nombre d'accident. 
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Nombre d'accident. 

C'est dans la catégorie des blessures aux doigts que la fréquence 
des accidents a été de beaucoup la plus grande soit 5,063, viennent en
suite les blessures aux jambes et aux pieds avec 3,762, et aux bras et 
aux mains avec 2,542 etc. 

Accidents répartis d'après leurs suites. Les accidents déclarés en 1907 
avec répartition d'après leurs suites se présentent comme suit: 

Incapacité de travail. 
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L a majorité des accidents ont produi t des blessures légères: poul
ies femmes 91 1 % et pour les hommes 90'2 % du total des accidents 
déclarés. Les accidents ayant entrainé un affaiblissement pour la durée 
de la vie (invalidité) ont été pour les hommes dans la proportion de 
7 s % et pour les femmes dans la proport ion de 8'7 %. l e % du nombre 
total des accidents pour les hommes et 0'2 % pour les femmes ont eu 
une issue fatale. 

Accidents repartis d'après les jours et les heures. Les accidents 
survenus en 1907 avec répartit ion d'après les jours se présentent 
comme suit: 

Nombre d'accidents. 

Il résulte de ce tableau qu'en 1907, à part le dimanche qui est ordi
nairement un jour de chômage, la fréquence des accidents a été la plus 
grande pendant le lundi. Les accidents diminuent successivement le 
mardi et le mercredi, augmentent de nouveau le jeudi et le vendredi 
pour diminuer le samedi, qui est le jour de la semaine accusant le 
minimum d'accidents. I l est à remarquer, cependant, que, le samedi, 
les heures de travail sont généralement réduites de beaucoup. 

Sans tenir compte des accidents pour lesquels on n'a pu obtenir 
d'informations, les accidents déclarés en 1907 se répartissent d'après 
les heures comme suit: 

De jou r . 
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De nuit. 

I l résulte de ce tableau que la majorité des accidents de jour 
(54"2 %) ont eu lieu pendant les six premières heures de travail. I l en 
est de même, et à un plus haut degré, pour les heures de nuit. Ainsi, 
60 9 % de tous les accidents, appartenant à cette catégorie, ont eu lieu 
dans la première partie de la nuit et environ 4/10 de 6— 9 heures du soir. 

Une autre circonstance, qui saute immédiatement aux yeux, c'est 
l 'accumulation des accidents soit vers la fin de l'après-midi, soit, et 
surtout, vers la fin de la matinée. Ainsi, pris collectivement, 4,773 
accidents ont eu lieu de 9—12 heures du matin, tandis que pendant les 
trois heures précédentes il n'y en a eu que 2,964. L'après-midi de 12—3 
heures le chiffre montait de 2,937 jusqu'à 3,607 pour les trois heures 
suivantes. 

Proportion des victimes assurées contre les accidents. D'après les dé
clarations faites en 1907 11,048 (ou 67e %) des victimes étaient assurées 
selon les prescriptions de la loi du 5 juillet 1901 concernant réparation des 
dommages résultant des accidents du travail. Dans 5,289 cas les chefs et 
patrons ont eu eux-mêmes à en répondre selon la loi précitée. I l est à 
remarquer que dans ce chiffre un grand nombre des victimes étaient 
au service de l 'État ou des communes. Dans les cas où il avait été con
tracté une assurance contre les accidents, selon la loi déjà nommée, 
elle avait été prise pour 2,800 cas à l'Office des Assurances de l 'Etat, 
pour 4,489 cas dans d'autres compagnies d'assurances, et pour 3,759 
cas il avait été fait usage des fondations créées dans ce but j)ar les 
chefs et patrons eux-mêmes. 
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Tab. 8. Olycksfall i arbete år 1907, för-
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fördelade efter yrken och skadans påföljd. 
nor. 



116 

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, 
c) Kvin-



117 

fördelade efter yrken och skadans påföljd. 
nor. 
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Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, 
c) Kvin-



119 

fördelade efter yrken och skadans påföljd. 
nor. 



120 

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, 
c) Kvin-



121 

fördelade efter yrken och skadans påföljd. 
nor. 



122 

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, 
c) Kvin-



123 

fördelade efter yrken och skadans påföljd. 
nor. 



124 

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, 
c) Kvin-



125 

fördelade efter yrken och skadans påföljd. 
nor. 
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Tab. 9. Olycksfall i arbete år 1907, fördelade efter 
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tillkomst och förlopp samt skadans påföljd. 



128 

Tab. 9. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, fördelade 



129 

efter tillkomst och förlopp samt skadans påföljd. 
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Tab. 10. Olycksfall i arbete år 1907, fördelade 



131 

efter yrken samt veckodag och klockslag. 



132 

Tab. 10. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, fördelade 



133 

efter yrken samt veckodag och klockslag. 



134 

Tab. 10. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, fördelade 



135 

efter yrken samt veckodag och klockslag. 



136 

Tab. 10. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, fördelade 



137 

efter yrken samt veckodag och klockslag. 



138 

Tab. 10. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, fördelade 



139 

efter yrken samt veckodag och klockslag. 



140 

Tab. 10. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, fördelade 



141 

efter yrken samt veckodag och klockslag. 



142 

Tab. 11. Olycksfall i arbete år 1907, fördelade efter 



143 

tillkomst och förlopp samt veckodag och klockslag. 



144 

Tab. 11. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, fördelade efter 



145 

tillkomst och förlopp samt veckodag och klockslag. 



146 

Tab. 12. Olycksfall i arbete år 1907, fördelade 



147 

med hänsyn till de skadades olycksfallsförsäkring. 



148 

Tab. 12. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, fördelade 



149 

med hänsyn till de skadades olycksfallsförsäkring. 



150 

Tab. 12. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, fördelade 



151 

med hänsyn till de skadades olycksfallsförsäkring. 



152 

Tab. 12. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, förde-



153 

lade med hänsyn till de skadades olycksfallsförsäkring. 



154 

Tab. 12. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, förde-



155 

lade med hänsyn till de skadades olycksfallsförsäkring. 



156 

Tab. 12. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1907, förde-



157 

lade med hänsyn till de skadades olycksfallsförsäkring. 
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