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D en redogörelse för olycksfall i arbete under år 1909, hvilken 

härmed Öfverlärnnas till offentligheten, är till innehåll och upp

ställning i hufvudsak öfverensstämmande med redogörelsen för 

närmast föregående år. 

Den i årsredogörelsen för 1908 intagna framställning rörande 

premiekostnadernas fördelning för de skadades tilläggsförsäkring 

såväl som rörande principerna för olycksfallens fördelning å de 

maskiner, redskap m. m., som förorsakat dem, har dock här ute

slutits. Däremot har i den föreliggande berättelsen intagits en 

på grundvalen af det tillgängliga materialet verkställd beräkning 

af de sifferuppgifter, som erfordras för fastställande af nettopre

mierna for olika slag af försäkring inom olika industrier, hvar-

jämte i samband härmed intagits en sammanställning öfver in

dustriens ersättningskostnader för olycksfall i arbete. 

Den i föregående årsberättelse omnämnda undersökningen 

rörande till Kollegium icke i vederbörlig ordning anmälda olycks

fall under år 1908 har fortsatts och omfattar numera hela indu

strien. Resultatet häraf föreligger dock ej ännu i afslutadt skick 

och kan därför icke offentliggöras förr än under loppet af näst

kommande år. 

Såsom i årsredogörelsen för 1908 omnämndes, hafva en del 

åtgärder vidtagits i syfte att erhålla ett fullständigare olycksfalls-

statistiskt material än det, som för närvarande inkommer till 

Kollegium. Eesultatet af dessa åtgärder har visat sig uti ett 

väsentligt ökadt antal olycksfallsanmälningar för år 1912, men 

är materialet icke desto mindre långt ifrån fullständigt. Särskildt 



IV 

i afsigt att om möjligt afhjälpa denna olägenhet förberedes för 
närvarande en omläggning af olycksfallsstatistiken. 

Föreliggande berättelse har utarbetats af t. f. förste aktuarien 
C. Bil lberg, som handhafver den närmaste ledningen af hit
hörande arbeten. 

Stockholm i december 1912. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 

NILS BERGSTEN. 

Hugo Heyman. 
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Olycksfall i arbete år 1909. 

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

Hela antalet anmälningar om olycksfall i arbete år 1909, 
som jämlikt föreskrifterna i kungl. kungörelsen den 17 november 
1905 ingått till Kommerskollegium, utgör 14,099. Af dessa an
mälningar hafva emellertid åtskilliga afsett olycksfall, som an
tingen icke kunnat rubriceras såsom olycksfall i arbete, eller 
som inträffat i yrken och sysselsättningar, hvilka icke beröras 
hvarken af yrkesfare- eller olycksfallsersättningslagen, eller 
slutligen som drabbat personer i annan ställning än arbetarens eller 
arbetsfönnannens. Åfvenledes har det understundom inträffat, 
att rörande ett och samma olycksfall dubbla anmälningar vid 
olika tidpunkter ingått eller att olycksfallet varit af beskaffenhet 
att icke beröras af ofvannämnda kungörelse. Efter vederbörliga 
af drag återstår därför ett antal af 13,546 för år 1909 anmälda 
olycksfall i arbete, hvilka intagits i föreliggande berättelse. 

Denna summa, som betecknar antalet genom olycksfall i 
arbete år 1909 skadade personer, är naturligtvis icke liktydig 
med antalet under samma år timade särskilda olycksfall eller 
olyckshändelser, eftersom ju en och samma olyckshändelse 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 antalet olycksfall och antalet genom dessa 
skadade personer är synnerligen ringa. Inalles svarade sålunda, 
enligt hvad tabellen ifråga utvisar, mot 13,546 under år 1909 
skadade personer 13,490 särskilda olycksfall, hvilket med andra 
ord vill säga, att på hvarje 100-tal under nämnda år timade 
olycksfall kommo i medeltal 100-4 skadade personer. Liksom i 
fråga om utlandets olycksfallsstatistiska publikationer har äfven 
i föreliggande berättelse bearbetningen utgått från sistnämnda 

i 

Antal olycks-
fallsanmälnin-
gar dr 1909. 
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antal och icke från antalet särskilda olyckshändelser. För kort
hetens skull har dock tittrycket »olycksfall» bibehållits. 

Af nedanstående siffror, som erbjuda en jämförelse mellan 
förenämnda antal olycksfall samt motsvarande tal för åren 1906 
—1908 framgår, att antalet anmälda olycksfall, som redan år 
1908 hade att uppvisa en minskning af 3"6 % mot samma siffra 
för år 1907, under år 1909 företer en ytterligare nedgång, 
jämfördt med motsvarande antal för år 1908, med ända till 
14-0 %. 

Anta l anmälda Ökning ( + ) 
A r - olycksfall. e 1 1 e r , m l n s k ; 

J n ing (T) I %. 

1906 15,041 — 
1907 16,367 + 8 - 6 
1908 15,745 - 3-6 
1909 13,546 Ti4-0 

Den förnämsta orsaken till ofvan berörda siffrors nedgång-
åren 1908 och 1909 torde vara, att antalet årsarbetare inom af 
olycksfallsstatistiken omfattade industrier under båda de nämnda 
åren men särskildt under år 1909 till följd af storstrejken och 
därmed sammanhängande arbetsinställelser varit lägre än under 
resp. föregående år. Enligt hvad texttabellen litt. A å sid. 6° 
utvisar beträffande de industrier, för hvilka årsarbetareantalet 
är kändt, var år 1909 nämnda antal 8,2 % lägre än under år 
1908. För samma industrier var antalet anmälda olycksfall år 
1909 däremot 15,0 % lägre än för år 1908 samt antalet olycks
fall per 1,000 årsarbetare samma år endast 38'9 mot 42-o år 1908. 

Ehuru sålunda antalet anmälda olycksfall för dessa industrier 
under år 1909 sjunkit nära dubbelt så mycket som antalet års
arbetare samt såsom en följd däraf äfven antalet anmälda olycks
fall per 1,000 årsarbetare nedgått, vågar man dock icke häraf 
draga den slutsatsen, att detta motsvarar en verklig nedgång 
i relativa antalet inträffade olycksfall. Med all sannolikhet torde 
nämligen anförda omständighet bero därpå, att olycksfallen 
under 1909 års oroliga förhållanden inom industrien blifvit ännu 
ofullständigare anmälda än eljes. För öfrigt är det uppenbart, 
att den ofullständighet, som öfver hufvud taget vidlåder det 
olycksfallsstatistiska materialet och hvarom vid flera tillfällen er
inrats, skall medföra, att fluktuationer i frekvenssiffrorna lätte-
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ligen kunna uppstå utan att motsvaras af en inträffad förändring 
i olycksfallens verkliga relativa antal. 

I olycksfallsstatistiken för år 1907 ') hafva närmare an-
gifvits de sannolika orsakerna till den ofvan påpekade ofull
ständigheten i det statistiska primärmaterialet. Därjämte har i 
berättelsen för år 1908s) redogjorts för de åtgärder Kollegium 
vidtagit för att så vid t möjligt söka afhjälpa nämnda olägenhet. 
Resultaten af dessa åtgärder kunna likväl icke komma till synes 
förr än beträffande statistiken för år 1912. 

I supplementet till nyssnämnda berättelse om olycksfall i 
arbete år 1908 3) har också en redogörelse lämnats för den 
bearbetning af till rikets försäkringsanstalter influtna olycksfalls
anmälningar, som för närvarande pågår inom Kollegium och 
har till syfte dels at t undersöka graden af det olycksfalls
statistiska primärmaterialets ofullständighet, dels att i görligaste 
mån komplettera detta material. Ifrågavarande undersökning, 
hvars resultat beträffande mekaniska verkstäder samt stenbrott 
och stenhuggérier publicerats i nyssnämnda supplement, har 
numera utsträckts till öfriga af olycksfallsstatistiken berörda 
industrigrenar men föreligger icke ännu beträffande dessa i 
afslutadt skick. 

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, 
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 

») Jfr Olycksfall i arbete år 1907, sid. 2* o. f. 
2) Jfr Olycksfall i arbete år 1908, Supplement sid. 99* o. f. 
3) Anf. arb. sid. 92* o. f. 

3* 

Ofullständig 
anmälan om 

olycksfall. 

Uppgifterna 
angående 

arbetsföretag, 
arbetare m. m. 
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hvartdera fallet skett efter olika grunder. I förra fallet har 
sålunda hufvudvikten lagts vid de särskilda företagens tekniska 
utrustning, medan däremot i och för industristatistiken den 
årliga produktionens storlek varit normerande. Till följd häraf 
äro naturligtvis icke heller de siffror, som i föreliggande be
rättelse lämnas angående antal arbetsföretag, arbetare o. s. v., 
direkt jämförliga med dem, som återfinnas i den af Kollegium 
utgifna officiella fabriksstatistiken. 

Likaså har i olycksfallsberättelserna för åren 1907 och 
1908 1) redogjorts för den komplettering af näringsstatistikens 
primäruppgifter rörande antal arbetsställen och arbetare, som 
ägt rum med afseende på järnvägar och spårvägar. Härutinnan 
hafva inga förändringar vidtagits i föreliggande berättelse, men 
är det Koilegii afsikt att för följande berättelser söka utsträcka 
dessa kompletteringar. 

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 1909 inom landet funnits sam-
manlagdt 11,947 hithörande arbetsställen. Antalet arbetare, i 
medeltal för resp. driftsperioder, uppgick samtidigt till inalles 
360,564, hvaraf 303,732 (84"2 %) män och 56,832 (15,8 %) 
kvinnor. Totala antalet under samma år utförda dagsverken 
kan beräknas hafva utgjort i rundt tal 89,949,400, af hvilka 
75,175,200 fullgjorts af män och 14,774,200 af kvinnor. 

Reduceras arbetarestocken till årsarbetare efter 300 arbets
dagar per år, erhålles en summa af 299,831 dylika årsarbetare, 
nämligen 250,584 (83-6 %) män och 49,247 (16"4 %) kvinnor. 
Skillnaden mellan medeltalet under resp. driftsperioder sysselsatta 
arbetare och antalet årsarbetare är sålunda något större i fråga 
om manliga än kvinnliga arbetare, ett förhållande som i första 
rummet beror därpå, 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 
dagsverkstalet är jämförelsevis ringa. En fördelning af hela 
antalet dagsverken på manliga och kvinnliga arbetare gifver också 

') Olycksfall i arbete år 1907 sid. 4* och 1908 sid. 3*. 

Antal årsarbe
tare inom 

olika yrken. 
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till resultat, att på hvarje kvinnlig arbetare öfver hufvud taget 
kommit 260 dagsverken mot endast 248 för hvarje manlig 
arbetare. 

Om man jämför nyssnämnda uppgifter rörande medeltalet 
arbetare under resp. driftsperioder samt årsarbetareantalet med 
motsvarande siffror för de föregående åren, visar det sig, att 
antalet årsarbetare var ej oväsentligt lägre i förhållande till 
medeltalet arbetare under driftsperioden under år 1909 än under 
föregående år. Anledningen härtill torde emellertid ej ligga 
däruti, att säsongarbetet skulle haft större utsträckning detta 
år än tidigare, utan synes vara årets stora arbetsinställelser, 
med däraf föranledd minskning i antalet utgjorda dagsverken, 
möjligen i förening därmed, att medeltalet arbetare under resp. 
driftsperioder af industriidkarne uppgifvits allt för högt, till 
följd af den stora omflyttningen af arbetare, som arbetsinställel
serna under året förorsakat. 

Huru antalet årsarbetare fördelade sig mellan de särskilda 
yrkesgrupperna framgår närmare af texttabellen litt. A sid. 6*. 

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 1909 ingått till Kommerskollegium, utgör 11,658. Be-
räknadt efter 1,000 årsarbetare gifver detta för ifrågavarande 
yrkesgrupper tillsammantagna, d. v. s. industrien och bergs
bruket samt järnvägs- och spårvägsdriften, en olycksfalls
frekvens af 38,9 per 1,000 årsarbetare. Motsvarande siffror 
för åren 1906, 1907 och 1908 voro resp. 40-5, 42-4 och 42u 

Årsarbetarnes antal samt den absoluta och relativa olycks-
fallsfrekvensen för olika yrkeegrupper under åren 1906—1908 
framgår af ofvan åberopade texttabell litt. A. 

Tabellen visar i fråga om olycksfallsfrekvensen per 1,000 
årsarbetare, att medan beklädnadsindustrien, den grafiska indu
strien samt textilindustrien hade att uppvisa det lägsta antalet 
olycksfall så förekom det högsta relativa antalet olycksfall inom 
grufdriften, malmförädlingsindustrien samt stenhuggerierna. 

Beträffande de i anförda tabell meddelade uppgifter angående 
olycksfallsfrekvensen inom olika industrier, torde emellertid äfven 

Absolut och 
relativ olycks-
fallsfrekvens. 
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Tab. litt. A. Absoluta och relativa olycksfallsfrekvensen inom vissa 
yrkesgrupper åren 1906—09. 
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i detta sammanhang böra erinras därom, att på grund af det sätt, 
hvarpå den svenska olycksfallsstatistiken är anordnad, denna 
frekvens i första hand blir beroende på den fullständighet, hvar-
med de inträffade olycksfallen anmälas. Då den försumlighet 
härutinnan, hvarom ofvan talats, sannolikt gjort sig gällande 
i olika grad inom olika yrken, så ligger ju häri en anledning 
att misstänka, att den ordning de olika yrkena emellan med af-
seende på olycksfallsfrekvensen, som här meddelats, icke är i alla 
afseenden med verkligheten öfverensstämmande. 

Vid bedömande af det värde en sammanställning som denna 
i öfrigt kan äga, bör emellertid ihågkommas, att det icke blott 
är olycksfallens antal, utan äfven deras påföljd, som blir af-
görande i fråga om de särskilda yrkenas farlighetsgrad. 

Ofver olycksfallens lokala fördelning på olika län samt på 
landsbygd och städer meddelas i tab. 2 utförliga uppgifter. 
Slutsiffrorna i förstnämnda hänseende jämte motsvarande siffror 
för åren 1906—1908 hafva sammanställts i efterföljande text
tabell litt. B. Härvid bör märkas, att ifrågavarande fördelning 
gäller orten, där olycksfallet inträffat, och att denna icke alltid 
sammanfaller med belägenheten af det arbetsföretag, där den 
skadade vid olyckstillfället var anställd. 

Af samtliga för år 1909 anmälda olycksfall hade enligt 
anmälningarne 9,357 (eller 69,1 %) timat å landsbygden och 
endast 4,189 (eller 30-9 %) i städerna. 

Rörande den absoluta och relativa olycksfallsfrekvensen 
under år 1909 inom olika yrkesinspektions- samt bergmästare
distrikt beträffande sådana industrier, som falla inom mot
svarande myndigheters ämbetsutöfning, lämna texttabellerna litt. 
Ca och Cb närmare uppgifter, utvisande bl. a., att förhållandena 
i dessa afseenden äro mycket skiljaktiga inom skilda distrikt. 
Medan sålunda i fråga om yrkesinspektionsdistrikten det största 
antalet årsarbetare förekom inom Göteborgs distrikt och den 
absolut största olycksfallsfrekvensen inom Malmö distrikt, sä 
uppvisade Hernösands distrikt den ojämförligt högsta siffran 
för det relativa antalet under året inträffade olycksfall. Dess 
olycksfallsfrekvens — 87-5 °/oo — var fem och en half gånger 
större än den lägsta inom något distrikt beräknade frekvens-

Olycksfallens 
territoriella 
fördelning. 
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Tab. litt. B. Olycksfallens fördelning efter län åren 1906—09. 

siffra, hvilken förekom inom Linköpings distrikt. Den höga 
olycksfallsfrekvensen inom Hemösands distrikt bör tydligen till-
skrifvas den framträdande ställning, som intages af den för en 
relativt hög olycksfallsfrekvens utmärkta yrkesgruppen trävaru
industri. Körande bergmästaredistrikten må framhållas den 
höga olycksfallsfrekvensen inom Södra distriktet — 190,9 °/oo 
— hvilken är nära fjorton gånger större än motsvarande lägsta 
siffra, den för Västra distriktet erhållna. Nyssnämnda höga 
olycksfallsfrekvens bör tillskrifvas den talrika förekomsten inom 
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Tab. litt. C a. Absoluta och relativa olycksfallsfrekvensen inom de 
olika yrkesinspektionsdistrikten år 1909. 

1) Häri har ej inräknats järnramars och spårvägars trafikpersonal, hvilka ej innefattas i 
Yrkesinspektionens verksamhet. 

2) Häri hafva ej inräknats de olycksfall, som drabbat den i not 1 nämnda arbetspersonalen. 



10* OLYCKSFALLSSTATISTIK 1909 . 

Tab. litt. C b. Absoluta och relativa olycksfallsfrekvensen inom de 
olika bergmästaredistrikten år 1909. 



distriktet af kolgrufvor, för hvilka en synnerligen hög olycks-
lallsfrekvens erhållits, möjligen till en del beroende på att 
olycksfallen fullständigare anmälts från dessa än från den öfriga 
grufindustrien. 

II. De skadade efter kön, ålder och civilstånd. 

Af samtliga för år 1909 anmälda olycksfall drabbade 13,196 
(97'4 %) män och endast 350 (2-6 %) 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 
sålunda af tab. 3, att af ofvannämnda 350 olycksfall icke 
mindre än 326 träffat kvinnor, som varit sysselsatta inom 
den egentliga industrien, under det att samtliga öfriga tre 
hufvudgrupper tillhopa räknade endast 24 dylika olycksfall. 
Särskildt må framhållas, att bland de 2,319 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"9 % af 
samtliga anmälda olycksfall, så förekomma äfven bland hit
hörande yrkesgrupper betydande växlingar härutinnan. De 
högsta procenttalen träffas här inom textilindustrien samt 
närings- och njutningsämnesindustrien med resp. 45"6 % och 
18-0 %. 

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 
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. D en beräkning af ifrågavarande rela
tionstal. 

De skadade 
efter kön. 
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Relativ olycks-
fallsfrekvens 
bland män 

och kvinnor. 



12* OLYCKSFALLSSTATISTlK 1909 . 

Tab. litt. D. Absoluta och relativa olycksfallsfrekvensen år 1909 
bland män och kvinnor inom vissa yrkesgrupper. 

l ) I siffrorna For detta år äro ej vagnverkstäder samt järnvägs- och spårvägsdrift inbegripna. 
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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 1909, 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 järnvägs- och spårvägs
driften, där på grund af det jämförelsevis ringa antalet kvinnliga 
årsarbetare 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 samt vidare 
äfven inom textilindustrien samt närings- och njutningsämnes-
industrien. 

Förklaringen till den betydande olikhet, som i detta hän
seende framträder de båda könen emellan, lärer väl i hufvudsak 
få tillskrifvas 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 hänseende otvifvelaktigt också olik
heter i karaktären de båda könen emellan en betydande roll. 
Den medfödda större försiktigheten hos kvinnorna bidrager så
lunda helt visst till att minska olycksfallsfrekvensen, liksom å 
andra sidan männens större oförvägenhet framkallar en hel 
mängd olycksfall, som med större varsamhet skulle kunnat und
vikas. Slutligen torde såsom en bidragande faktor till kvinno
könets lägre olycksfallsfrekvens äfven böra framhållas dess 
större afhållsamhet med hänsyn till alkoholförbrukningen. Ty 
att denna förbrukning spelar en betydande roll i fråga om 
olycksfallsfrekvensen, därom torde knappast kunna råda något 
tvifvel, äfven om dess inflytande i detta hänseende svårligen 
låter sig i siffror uttryckas eller öfver hufvud taget exakt 
mätas. 
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Det föreliggande materialet rörande de skadades ålder har 
bearbetats på samma sätt som skett i de tvänne senaste be
rättelserna. Således har å ena sidan (tab. 3) skiljts mellan de 
arbetare, som, jämlikt föreskrift i lagen den 17 oktober 1900 
angående minderårigas och kvinnors användande till arbete 
i industriellt yrke, stått öfver eller nnder minderårighetsgränsen, 
d. v. s. varit öfver eller under 18 år. Å andra sidan hafva ålders
uppgifterna bearbetats i ändamål att lämna upplysning 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. m. 70 år. 

Hvad förstnämnda fördelning beträffar, hade, såsom tab. 3 
närmare utvisar, af samtliga för år 1909 anmälda olycksfall 
1,135 (8-4 %) drabbat minderåriga och 12,391 (91-5 %) vuxna 
arbetare, under det att för återstående 20 arbetare (0,1 %) 
åldersuppgifter saknats. 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 arbetarna som bland de manliga. Medan sålunda af 
de 350 kvinnor, som under år 1909 drabbats af olycksfallri 
arbete, 63 (eller 18,0 %) voro under 18 år, uppgick de minderr 
årigas antal bland de 13,196 skadade manliga arbetarne till 
1,072 (eller endast 8"i %). 

I efterföljande texttabell litt. E meddelas, i relativa tal, en 
öfversikt af de skadades inom olika yrkesgrupper fördelning 
efter kön och ålder. Härvid hafva de inalles 18 manliga och 
2 kvinnliga arbetare, för hvilka uppgift om lefnadsåldern icke 
kunnat erhållas, räknats såsom vuxna. 

Hvad angår föreliggande uppgifter rörande olycksfallen 
bland de kvinnliga arbetarna, 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 
i 1906—1908 års olycksfallsstatistik, hvarvid naturligtvis särskildt 
de olika yrkesgrupperna hvar för sig förete mycket växlande 

De skadades 
ålders

fördelning. 

Vuxna och 
minderåriga 

skadade. 
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Tab. litt. E. De skadade efter kön och ålder år 1909. 
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procenttal. Däremot visar sig motsvarande gruppering bland de 
manliga arbetarne, som ju omfattar ett i regel mångdubbelt 
större antal olycksfall, synnerligen konstant. 

Det ligger i sakens natur, 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 under det de minderåriga tillsamman
tagna utgöra blott 11 "8 % af samtliga hithörande arbetare, så 
träffade också endast 9 "3 % af samtliga för ifrågavarande yrkes
grupper anmälda olycksfall minderåriga arbetare. För manliga 
arbetare, tagna särskildt för sig, svarade mot 10" i % sysselsatta 
minderåriga 9"0 % olycksfall bland minderåriga, medan däremot 
i fråga om de kvinnliga arbetarna, af hvilka 20'6 % voro under 
18 år, 18-4 % af olycksfallen träffat minderåriga. 

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 
arbetarna 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 olycksfallsfrekvensen i för
hållande till årsarbetareantalet ställer sig för minderåriga och 
vuxna arbetare hvar för sig såväl i allmänhet som inom olika 
industrier, låter sig för öfrigt icke göra, då man saknar känne
dom om motsvarande fördelning af de under året fullgjorda 
dagsverkena. 

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. F. 

De skadade 
efter femdrs-

grupper. 



DE SKADADE EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND. 1 7 * 

Tab. litt. F. De skadade efter femårsgrupper år 1909. 

Enligt hvad denna tabell utvisar, inträffade inemot hälften 
af alla olycksfall (43"8 %) i åldrarna 15—30 år. Lägger man 
härtill ytterligare de olycksfall, som drabbat arbetare i åldern 
30—40 år, finner man, att i rundt tal 2/3 af alla olycksfall före
kommit under åldern 15—40 år. I föreliggande hänseende fram
träder en utpräglad skillnad de båda könen emellan. Sålunda 
träffade nära 1/4 af alla olycksfall bland de kvinnliga arbetarna 
kvinnor i åldern 15—20 år, medan på motsvarande åldersklass 
manliga arbetare endast komma 12-l % af samtliga anmälda 
olycksfall bland män. Åfven i närmast följande åldersgrupp är 
den relativa olycksfallsfrekvensen betydligt större bland kvinnorna 
än bland männen, eller resp. 21 7 och 16-2 %. Omvändt före
komma naturligtvis relativt betydligt flera olycksfall inom de 
högre åldersgrupperna bland de manliga arbetarne. Sålunda 
inträffade 31 "2 % af olycksfallen bland männen, men endast 
24-o % bland kvinnorna i åldern 30—45 år. 

2 
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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. G 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 (58-4 %) vid olyckstillfället voro eller varit gifta, medan 
däremot något mindre än hälften (41-6 %) 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. 

Bland de särskilda yrkesgrupperna åter har den granska 
industrien att uppvisa det största procenttalet olycksfall för 
ogifta arbetare (eller 73'3 %), något som naturligtvis bör sam
manställas med den omständigheten, att, såsom ofvan visats,, 
inemot hälften af samtliga olycksfall inom industrien ifråga 
träffat arbetare, som ännu icke fyllt 18 år. Åfven flertalet 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. 

Hvad åter angår olycksfall, som träffat kvinnliga arbetare, 
så utgjordes härvid de skadade till c:a 4/5 af ogifta och till endast 
c:a 7B af gifta, änkor eller frånskilda. 

III. Olycksfallen efter deras tillkomst och förlopp. 

I berättelsen om olycksfall i arbete år 1907 (s. 21°) 
har redogjorts för de förändringar, som från nämnda år vidtagits 
i den systematiska indelningen af maskiner, redskap, transport-

De skadade 
efter civilstånd. 
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Tab. litt. G. De skadade efter kön och civilstånd år 1909. 
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Tab. litt. H. Olycksfallen efter tillkomst 
Relativa 
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och förlopp år 1909. 
tal. 
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medel o. s. v., hvilken ligger till grund för olycksfallens för
delning efter deras »tillkomst och förlopp». Dessutom har i be
rättelsen för år 1908 (s. 20° ff.) utförligt redogjorts för de prin
ciper, som i hufvudsak följts vid klassificeringen, de undantag, 
som ansetts böra göras från de uppställda reglerna o. s. v. I 
allt detta hafva inga förändringar vidtagits i den föreliggande 
berättelsen, hvarför det beträffande nämnda förhållanden torde 
vara tillräckligt att här hänvisa till de tvänne nyssnämnda berät
telserna. 

En blick å de i texttabellen litt. K (sid. 29°) meddelade 
procentsiffrorna för olycksfallens fördelning på de olika maskin
grupperna åren 1907—1909 utvisar, att en del anmärkningsvärda 
förändringar härutinnan ägt rum under år 1909. Sålunda hafva 
procentsiffrorna för olycskfall, hänförda till »arbetsmaskiner», 
»uppvärmnings-, belysnings- och kemiska apparater», »handverk
tyg» samt »redskaps- och arbetsanordningar», minskats såsom en 
direkt följd däraf, att det procentiska antalet olycksfall inom den 
egentliga industrien, där dessa maskiner etc. i främsta rummet 
komma till användning, nedgått till följd af årets stora arbets
inställelser. En indirekt följd häraf har åter blifvit, att procent
siffrorna stigit för olycksfall vid spårvägar för persontrafik samt 
järnvägar, vid hvilka inga arbetsinställelser af betydelse ägt rum 
under året, samt att öfriga siffror stigit eller förblifvit tämligen 
oförändrade. 

Den omkastning i ordningsföljden beträffande procenttalet 
olycksfall, som ägt rum mellan grupperna »arbetsmaskiner» samt 
»lastning, lossning, bärning och lyftning», är säkerligen också 
att hänföra till samma anledning, årets stora arbetsinställelser, och 
icke till någon verklig förändring i olycksfallsriskerna. 

Såsom af tab. 5 och texttabellen litt. H framgår, hafva 
7,376 (54'5 %) eller mer än hälften af samtliga för år 1909 anmälda 
olycksfall varit att hänföra till de tvänne sistnämnda grupperna 
samt till gruppen handverktyg. Närmast härefter i ordningen följa 
redskap och arbetsanordningar (med 1,306 olycksfall), transportba
nor (med 891 olycksfall) samt järnvägar (med 890 olycksfall); eller 
resp. 9-6, 6-6 och 6'6 % af olycksfallens totalsumma. Bland 
öfriga olycksfallsanledningar må nämnas: hissredskap och hissar 

Olycksfallen 
efter tillkomst 
och förlopp. 



(571 olycksfall), personers fall (534 olycksfall) samt sammanstör
tande, nedstörtande eller kullfallande föremål (468 olycksfall). Det 
minsta antalet olycksfall hafva däremot varit att tillskrifva föl
jande olycksfallsanledningar, nämligen: elektriska ledningar (ined 
endast 16 eller O T % af samtliga anmälda olycksfall), motorer 
(med 47 olycksfall), sprängämnen (med 74 olycksfall), ångpan
nor och ångrör (med 90 olycksfall) samt spårvägar (med 97 
olycksfall). 

Hvad särskildt beträffar olycksfall, som inträffat under 
sysselsättning med eller genom arbetsmaskiner, meddelas i efter
följande texttabell litt. I (sid. 24*—25*) en öfversikt, som i 
relativa tal angifver den roll, som de olika slagen af dylika 
maskiner spelat under år 1909 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 antalet af hithörande olycksfall tillkommit genom skär-
och huggmaskiner af olika slag. Af de inalles 1,439 olycksfall, 
som förorsakats genom dylika maskiner, hade i sin ordning 
535 — motsvarande 21 "3 % eller mer än 7» af samtliga genom 
arbetsmaskiner framkallade olycksfall — tillkommit genom 
cirkelsågar, 246 genom hyfvel- och fräsmaskiner, 119 genom 
band- och ramsågar samt 539 genom andra dylika arbetsmaskiner 
(såsom borr- och huggmaskiner af olika slag, svarfvar etc) . 
Största betydelsen närmast efter skär- och huggmaskiner hafva 
i detta hänseende »andra arbetsmaskiner» (med 10"0 % af samtliga 
genom arbetsmaskiner förorsakade olycksfall), valsverk (med 8,0%), 
press- och stansverk (med 6"3 %) samt slip-, poler- och smär-
gelmaskiner (med 5-9 %). De skiljaktigheter, som i detta hän
seende förefinnas olika industrier emellan, sammanhänga natur
ligtvis med dessa industriers olika tekniska anordning och torde 
icke här behöfva närmare påpekas. 

Beträffande de här meddelade sifferuppgifterna angående 
olycksfallsfrekvenserna för olika slag af arbetsmaskiner liksom 
också för öfriga i tab. 5 förekommande maskiner och arbets-
anordningar må i öfrigt framhållas, att desamma icke i och för 
sig kunna anses uttrycka de olika maskinernas etc. farlighets
grad. Ty alldeles bortsedt därifrån, att härför erfordras känne-
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Tab. litt. I. Olycksfall, som inträffat under syssel-
Relativa 
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sättning med eller genom arbetsmaskiner år 1909. 
tal. 
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Tab. litt. J. Olycksfallen efter tillkomst 
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och förlopp åren 1909 och 1908. 
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dom jämväl om de uppkomna skadornas beskaffenhet och påföljd, 
hvilka, såsom i det följande skall visas, ställa sig väsentligt 
olika för olika maskiner e t c , 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, hvar-
under desamma varit i gång och olycksfallsrisken sålunda 
faktiskt existerat. 

För ernående af större öfverskådlighet samt för att under
lätta en jämförelse med föregående år hafva i förestående 
texttabell litt. J de särskilda olycksfallsrubrikerna sammanförts 
i sju större Imfvudgrupper, utvisande absoluta och relativa 
antalet olycksfall, som under åren 1908 och 1909 tillkommit 
genom ångpannor, uppvärmnings-, belysnings- och kemiska 
apparater, genom motorer, genom transmissioner och elektriska 
ledningar, genom handverktyg, redskap och arbetsanordningar, 
genom arbetsmaskiner, genom transportmedel samt genom 
sprängämnen, lastning och lossning e t c , personers och före
måls fall samt annan eller okänd anledning. 

En blick på texttabell litt. J visar rörande förändringarne från 
år 1908 till 1909 i fråga om olycksfallsfrekvensen, uttryckt i 
procent med hänsyn till olika olycksfallsrubriker, att förekom
mande växlingar, uttryckta i procent af 1908 års siffror, varit 
relativt störst inom grupper med ett r inga antal olycksfall. An
ledningen till förändringarne synas därför, förutom i redan påpe
kade omständigheter rörande år 1909, sannolikt vara att söka i 
tillfälligheter och ojämnheter i det statistiska primärmaterialet. 

Efterföljande texttabell litt. K möjliggör en jämförelse 
mellan olycksfallens fördelning på olika olycksfallsanledningar 
under åren 1906—1909. 

Af tabellen framgår, att öfverensstämmelsen mellan siffrorna 
för de olika åren är anmärknings v ärdt stor, och kunna sålunda 
några karaktäristiska förändringar utöfver hvad redan anförts 
beträffande de exceptionella förhållandena under år 1909 icke 
ur desamma afläsas. 

Jämförelse med 
föregående år. 
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Tab. litt. K. Olycksfallen efter tillkomst och förlopp åren 1906—1909. 
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Tab. litt. K. (forts.) Olycksfallen efter tillkomst och förlopp åren 1906—1909. 

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 liksom i föregående berättelser företagits i tvänne 
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
gifterna om skadans beskaffenhet kombinerats med uppgifterna 
om dess tillkomst och förlopp och resultaten af sistnämnda 
undersökning framlagts i tab. 7. 



OLYCKSFALLEN EFTER SKADANS BESKAFFENHET. 31* 

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 hufvndrubrik 
(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. 
Få sätt i 1906 års redogörelse närmare anförts, skulle näm
ligen en dylik mera detaljerad uppdelning nf materialet, förut
satt att den öfver hufvud taget läte sig genomföra, endast 
blifva af jämförelsevis ringa värde. 

Hvad först beträffar olycksfallens inom olika industrier för
delning 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. L 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 
hufvudtabellen. 

Dessa tabeller gifva vid handen, att af samtliga för år 
1909 anmälda olycksfall icke mindre än 3/10 (30"4 %) medfört 
fingerskador samt 1/4 (25"6 %) skador å ben, fötter eller tår. 
Närmast därefter i ordningen följa skador å armar och händer 
(14-9 %\ medan däremot ögonskador och skador å hufvudet i 
öfrigt voro relativt mer sällsynta (resp. 5"7 och 3-9 %). 

Vidkommande åter fördelningen i detta hänseende inom 
olika industrigrupper, framgår det af texttabellen litt. L, att finger
skador förekomma relativt mest inom industrien i egentlig mening, 
där de utgöra 35'3 % af samtliga anmälda olycksfall. Bland 
särskilda hithörande grupper kommer åter beklädnadsindustrien 
i detta hänseende främst med ända till 68-5 % skador af denna 
art. Däremot äro dylika olycksfall långt fåtaligare inom öfriga 
trenne i tabellerna förekommande hufvudgrupper. 

Skador å armar och händer i öfrigt förekommo likaledes 
jämförelsevis talrikast inom den egentliga industrien, där 15,5 
% af alla olycksfall medfört skador af denna art, men där samma 

Olycksfallen 
efter yrken och 
skadans beskaf

fenhet. 
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Tab. litt. L. Olycksfallen efter skadans beskaffenhet och skadad kroppsdel år 1909. 
Relativa tal. 
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procentsiffra för åtskilliga af de särskilda industrigrupperna når 
betydligt högre. 

Om sålunda olycksfall, som medfört skador a 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 hafva öfriga, till industrien ej hänförliga hufvud-
grupper att uppvisa något högre siffror för skador å de nedre 
extremiteterna (ben, fötter och tår). Medan sålunda olycksfall 
af denna art utgjort 23 i % af samtliga olycksfall inom 
industrien i egentlig mening, steg motsvarande procenttal inom 
råämnesproduktionen till 29'1 % och inom grupperna byggnads
verksamhet m. m. samt handel och samfärdsel till resp. 27-o och 
30'6 %. Bland de särskilda industrigrupperna åter har skogsbruket 
att uppvisa det ojämförligt högsta procenttalet (eller 48'2 %) för 
olycksfall af här berörda beskaffenhet. 

Hufvudgrnpperna 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 24,2 % af 
olycksfallens totalsumma inom den förra gruppen och 22-7 % 
inom den senare. Däremot nådde motsvarande procenttal inom 
industrien och råämnesproduktionen endast till resp. 16,3 och 
18-0 %. 

Hvad slutligen ögonskador beträffar, förekommo dessa utan 
jämförelse talrikast inom gruppen annan brytnings- och upp
tagningsindustri, där, enligt hvad tabellen utvisar, mer än 1/5 
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-

3 

Olycksfallen 
efter olycksfalls-
anledningar och 

kroppsdelar. 
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feruppgifterna har vidare utarbetats efterföljande texttabell litt. 
M, som för hvarje särskild olycksfallsanledning angifver den pro-
centiska fördelningen af olycksfallen efter skadans beskaffenhet. 

Tabellerna ifråga utvisa, att af de inalles 3,728 olycksfall, 
som tillkommit genom maskiner af alla slag, mer än hälften (51,2 %) 
medfört skador å fingrarna och närmare Vs (16-3 %) skador å 
armar eller händer. Hvad åter beträffar de 3,482 olycksfall, som 
förorsakats genom handverktyg och redskap, drabbade af dessa 
1/4 (26'6 %) ben, fötter och tår, något mer än 7 5 (21,7 %) fing-
rarne och 16"5 % armar och händer. Af de inalles 2,687 olycks
fall, som tillkommit under lastning och lossning, lyftning och 
bärning, hade flertalet förorsakat skador å de nedre extremi-
teterna (30"0 %) samt fingrarne (29,5 %). 

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 63 '4 %) 
bland olycksfall, som förorsakats genom arbetsmaskiner. Lägsta 
procenttalet för dylika skador återfinnes däremot bland olycks
fall, som förorsakats genom fall (3-6 %\ sprängämnen (6'8 %) samt 
sammanstörtande etc. föremål (9,8 %}.. 

De relativt flesta skador å de nedre extremiteterna före
komma bland olycksfall, som föranledts af sammanstörtande, 
nedstörtande eller kullfallande föremål (51,1 %\ åkdon och djur 
(42,7 %) äfvensom af spårvägar (39,2 %) samt redskap och 
arbetsanordningar (36-4 %). Relativt fåtaligast voro däremot 
skador af denna art bland olycksfall, som kunnat tillskrifvas 
elektriska ledningar (62 %), transmissioner (6-7 %), arbetsmaskiner 
(8,0 %\ motorer (10"6 %) och sprängämnen (10"8 %). 

Ångpannor och därnäst transmissioner samt uppvärmnings-, 
belysnings- och kemiska apparater framkallade de relativt flesta 
skador å armar och händer (eller resp. 31/2, 21-9 och 21"i %). 
De minsta procenttalen för skador af här berörda art äro 
däremot till finnandes bland olycksfall, som förorsakats genom 
åkdon och djur (82 %\ sammanstörtande, nedstörtande eller 
kullfallande föremål (9'2 %), sprängämnen (9-4 %) samt transport
banor (10-0 %). 

Olycksfallen 
efter olika 
skador och 

olycksfallsanled-
ningar. 
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Tab. litt. M. Olycksfallen efter tillkomst och förlopp samt 
skadans beskaffenhet år 1909. 

Relativa tal. 
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Det utan jämförelse högsta procenttalet ögonskador åter
finnes i fråga orn olycksfall, som förorsakats genom handverk
tyg, af hvilka 2 2 "2 % medfört dylika skador, samt därnäst för 
olycksfall genom sprängämnen (10,8 %). Däremot förekomma 
bland olycksfall, som föranledts genom motorer, intet enda 
olycksfall af här anförd beskaffenhet. 

Skador å hufvudet i öfrigt (utom ögonen) utgjorde 12"2 % 
af alla olycksfall genom sprängämnen och 10-2 % af olycks
fallen genom hissredskap och hissar. Relativt fåtaliga voro 
däremot dylika skador bland olycksfall genom lastning, lossning, 
bärning och lyftning (1,9 %), motorer och spårvägar (med hvar-
dera 2"i %) samt arbetsmaskiner och transportbanor (resp. 2,4 
och 3,1 %). 

Skador å öfriga här ej nämnda kroppsdelar förekomma 
med 33-9 % bland olycksfall, som föranledts genom fall, och 
med 19"i % bland olycksfall genom lastning, lossning, bärning 
och lyftning. Däremot förekomma skador af denna art med 
endast 2 '6 % bland olycksfallen genom arbetsmaskiner. 

Hvad slutligen beträffar olycksfall, som medfört skador å 
flera kroppsdelar samtidigt eller å hela kroppen, utgjorde dessa 
mer än V's (eller 40-5 %) af de olycksfall, som framkallats genom 
sprängämnen och mer än 1/« (25"i %) af olycksfallen genom 
elektriska ledningar. Relativt fåtaligast, eller med endast 1,6 %, 
voro däremot skador af denna art representerade bland olycks
fallen genom handverktyg. 

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

Olycksfallen 
genom arbets
maskiner efter 
kroppsdelar. 
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Tab. litt. N. Olycksfall, som inträffat under sysselsättning med eller 
genom arbetsmaskiner, efter skadans beskaffenhet år 1909. 

Relativa tal. 

Det framgår häraf, att i fråga om samtliga i tabellen upp
tagna slag af arbetsmaskiner fingerskador äro de vanligast 
förekommande olycksfallen. Synnerligen talrika äro skador af 
denna art bland olycksfall, som förorsakats af press- och stans
verk (84'8 %\ skär- och huggmaskiner samt tvätt-, skölj- och 
färgningsmaskiner (resp. 70-o och 63'4 %). Minsta procenttalen 
för dylika skador återfinnas däremot i fråga om olycksfall 
genom vals- samt hammar- och stampverk äfvensom kvarn- och 
siktverk. 
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V. Olycksfallen efter skadans påföljd. 
Åfven bearbetningen af det olycksfallsstatistiska materialet 

med hänsyn till frågan om olycksfallens påföljd har liksom i 
föregående berättelser verkställts i tvänne riktningar. Dels har 
sålunda undersökts, huru fördelningen i detta hänseende gestaltat 
sig inom olika industrier, och dels har verkställts en utred
ning angående förhållandet mellan olycksfallens tillkomst och 
förlopp å den ena sidan och de uppkomna skadornas påföljd 
å den andra. 

Hvad först beträffar fördelningen af olycksfallen inom olika 
industrier 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 tillsammans 
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 fastställd påföljd. I förstnämnda hänseende hafva 
särskilts fall med arbetsoförmåga om högst 15 dagar, 16—30 
dagar, 31—60 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 uträknats 
det antal arbetsdagar, som genom dithörande olycksfall gått 
förlorade. Enär likväl ett meddelande i föreliggande 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 
sammanställningarna å sid. 49° och 50e närmare angifvet dels 
det totala antalet arbetsdagar, dels medeltalet arbetsdagar per 
olycksfall, som gått förlorade genom ofvannämnda olika 
kategorier af olycksfall med öfvergående påföljd. Olycksfall 
med kvarstående förlust eller nedsättning af arbetsförmågan 
hafva åter grupperats, allt efter som skadan ansetts motsvara 
en invaliditet af under 10 %, 10—25 %, 25—50 %, 50—75 % 

Olycksfallen 
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samt fr. o. m. 75 t. o. m. 100 %. Vidare har i tabellen upptagits det 
sammanlagda antalet invaliditetsprocent, som tillkommit genom 
här berörda olycksfall i sin helhet. Mera detaljerade upplysningar 
härutinnan äfvensom angående det antal sjukdagar, som olycks
fallen ifråga medfört, lämnas däremot här nedan i textafdel-
ningen (jmfr sid. 54°—60° och texttabellerna litt. U och V). 

Samma indelning, som användts vid ofvannämnda gruppe
ring, har äfven bibehållits vid den undersökning angående sam
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 de båda könen 
gemensamt. 

För samtliga för år 1909 anmälda olycksfall tillsammantagna 
gestaltade sig fördelningen med hänsyn till påföljden sålunda: 
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Det framgår häraf, att det långt öfvervägande antalet anmälda 
olycksfall eller omkr. 9/10 af samtliga medfört endast skador af 
öfvergående art. I fråga om skador, som drabbat män, var detta 
fallet med 91-o % och i fråga om olycksfall bland kvinnor 
med 8 6 '9 % af samtliga för år 1909 anmälda olycksfall. För 
lifvet kvarstående men (invaliditet) medförde samtidigt 7'4 % 
af olycksfallen bland männen och 12 8 % bland kvinnorna. 
Dödlig utgång af olycksfallet slutligen förekom endast bland 
männen och där till ett antal af l-3 % af olycksfallens totala 
antal. 

I förhållande till hela antalet anmälda olycksfall förekommo 
sålunda invaliditetsfallen ej obetydligt talrikare bland kvinnor 
än bland män. Men härvid är att märka, att detta förhållande 
hufvudsakligen gör sig gällande i fråga om lindrigare in
validitetsfall. 

Förestående sammanställning (sid. 39*) gifver vid handen, att 
af samtliga för år 1909 anmälda olycksfall — bortsedt från dem, 
hvilkas slutliga påföljd icke varit känd — inalles 1,567 eller 
11 "6 % 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 1,532 (11,6 %), 
men bland kvinnorna endast 35 (10-0 %). 

I efterföljande båda texttabeller litt. O och P (sid. 41°—42°) 
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 1909 an
mälda olycksfall 85-i % medfört en öfvergående skada om högst 
60 dagar och 5-8 % dylik skada af längre varaktighet. För 
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Tab. litt. O. Olycksfallen efter skadans påföljd år 1909. 
Absoluta tal. 
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Tab. litt. P. Olycksfallen efter skadans påföljd år 1909. 
Relativa tal. 
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lifvet kvarstående men hade inalles 1,021 (7-5 %) olycksfall 
förorsakat, hvarvid den uppkomna invaliditeten i 411 fall under
steg 10 % och i 610 fall öfversteg denna gräns. 175 olycksfall 
(1,3 %) hade haft ' dödlig utgång, och slutligen hade i fråga 
om 43 olycksfall (0,3 %) kännedom om påföljden icke kunnat 
erhållas eller ock denna vid tidpunkten för undersökningens 
afslutande ännu icke varit afgjord. En jämförelse mellan här 
angifna siffror och motsvarande uppgifter i föregående olycksfalls
berättelser har icke att uppvisa några större skiljaktigheter. 

Hvad de särskilda yrkesgrupperna beträffar, förtjänar endast 
påpekas, att beklädnads- och textilindustrierna hade att uppvisa 
ett väsentligt högre relativt antal invaliditetsfall än någon annan 
industri, en ' omständighet som dock sannolikt har sin orsak 
däruti, att obetydligare olycksfall inom nämnda industrier 
ofullständigare anmälts än mera svårartade, hvilka medfört in
validitet. Af för året anmälda olycksfall utgjordes nämligen 
inom hvardera af dessa industrier resp. 18-5 och 17,7 % af 
sådana, som medfört kvarstående men, under det att mot
svarande siffra för den industri, som i detta hänseende kom 
dem närmast, nämligen den grafiska industrien, nådde 16"7 %. Det 
anmärkta förhållandet torde i någon mån bidraga att förklara 
den tidigare påpekade talrikare förekomsten af invaliditetsfall 
bland kvinnor än män, i det att beklädnads- och textilindu
striernas arbetarestock ju till öfvervägande del utgöres af 
kvinnor. 

Det högsta relativa antalet olycksfall med dödligt förlopp 
inträffade inom gruppen handel och varulager, där 5-2 % af 
samtliga olycksfall slutade med döden, samt därnäst inom 
gruppen skogsbruk (med 3-o %). Endast inom läder-, hår- och 
gummivaruindustrien samt den grafiska industrien inträffade 
inga olycksfall med dödlig utgång. 

Beträffande de i texttabellen litt. P meddelade sifferuppgifterna 
angående den procentiskå 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 oftare förekommit i fråga om olycksfall med lindri-
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Tab. litt. Q. Relativa antalet olycksfall med olika påföljd inom 
vissa yrken år 1909. 

') I 1906 års statistik finnes icke medräknade arbetarantalet i vagnverkstäder samt järnvägs- oeh spårvägs
drift, hvadan tabellens siffror för nämnda år icke äro fullt jämförliga med talen för åren 1907 och 1908. 
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gare påföljd, kunna procenttalen ifråga icke anses i hvarje fall 
exakt angifva ordningsföljden de olika yrkesgrupperna emellan 
med hänsyn till förekomsten af olycksfall med olika påföljd. 

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 livilka uppgifter i sistnämnda 
hänseende återfinnas i tab. 1, meddelas i förestående texttabell 
litt. Q 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, utan 
afse beräkningarne ifråga olycksfallsfrekvensen i dess helhet. 

Bland de i denna tabell upptagna yrkesgrupper tillsamman
tagna, förekommo under år 1909 på hvarje 1,000-tal årsarbetare 
inalles 35,6 olycksfall med öfvergående skada, 2,8 olycksfall 
med för lifvet kvarstående men, 0-4 dödsfall och 0"i olycksfall, 
i fråga om hvilka påföljden antingen icke var känd eller ock ej 
slutligt fastställd. 

Hvad de särskilda yrkesgrupperna beträffar, uppvisa dessa, 
i jämförelse med förhållandena under föregående år, en del 
omkastningar i ordningsföljden med afseende på olycksfalls-
belastningen, hvilka dock, såsom förut framhållits, sannolikt äro 
att tillskrifva det inflytande årets arbetsinställelser utöfvat. 

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. R, som för hvarje sär
skild olycksfallsanledning angifver olycksfallens motsvarande 
procentiska fördelning. 

Tabellerna ifråga visa, att så godt som samtliga eller 967 % 
af de olycksfall, som tillskrifvits ångpannor och ångrör såsom 
olycksfallsanledning, medförde endast öfvergående oförmåga till 
arbete. Därnäst komma lastning, lossning etc. med 95,9 %, upp
värmnings-, belysnings- och kemiska apparater med 94,9 % o. s. v. 
Af de inalles 1,021 olycksfall, som medfört varaktig nedsättning 
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efter påföljd 

per 1,000 års
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Tab. litt. R. Olycksfallen efter tillkomst och förlopp samt skadans påföljd 
år 1909. 

Relativa tal. 
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eller förlust af arbetsförmågan, hade ej långt ifrån hälften, eller 
417, inträffat under sysselsättning med eller genom arbets
maskiner af olika slag. Relativt talrikast voro emellertid ska
dor af denna art bland olycksfall, som tillkommit genom spräng
ämnen, af hvilka ej mindre än nära 1/3 (28,4 %) medförde dy
lika skador. 

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

Tab. litt. S. Olycksfall, som inträffat under sysselsättning med eller 
genom arbetsmaskiner, efter skadans påföljd år 1909. 

Olycksfallen 
genom arbets
maskiner efter 

påföljd. 
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Det framgår häraf, att det relativt största antalet invali
ditetsfall förekommit i fråga om olycksfall, som förorsakats 
genom press- och stansverk, där mer än 1/4 af samtliga olycks
fall medfört skador af denna art. De relativt flesta olycksfallen 
med dödlig åtgång förekomma däremot bland dem, som till— 
skrifvits tvätt-, skölj- och färgningsmaskiner (3'3 % dödsfall). 

Såsom redan i det föregående framhållits, har i fråga om 
olycksfall, som medfört öfvergående oförmåga till arbete, be
arbetningen af det för år 1909 föreliggande materialet äfven 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 industrigrupp i detalj 
framlägga dessa uppgifter, har i tab. 8 a—c för hvarje dylik 
grupp 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, 319,073, 
hvaraf 311,153 komma på skadade män och '7,920 på skadade 
kvinnor. I efterföljande sammanställning (sid. 49ö) hafva de 
sålunda förlorade arbetsdagarne fördelats på de olika kategorier af 
olycksfall med öfvergående skada, som återfinnas i tab. 8 a—c. 

Det framgår häraf, att det är olycksfallen med 16—60 
dagars arbetsoförmåga, som äga den största betydelsen. På hit
hörande olycksfall, som till antalet utgjorde något mer än hälften 
(50"7 %) af samtliga olycksfall med öfvergående påföljd, kommo 
Bålunda 56'8 % 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 43,0 % af totalsumman, 
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kommo sålunda inalles endast 16-9 % af samtliga förlorade ar
betsdagar. 

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 235,230 eller 73-7%, 
d. v. s. icke fullt 3 4, af arbetsdagarne gått förlorade, medan där
emot olycksfall medförande en arbetsoförmåga, öfverstigande sextio 
dagar bidragit med endast 83,843 (eller 263 %) förlorade ar
betsdagar. 

I medeltal på hvarje olycksfall inom resp. kategorier kommo 
år 1909 följande antal förlorade arbetsdagar: 

4 

Förlorade 
arbetsdagar 
i medeltal 
per fall. 
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Beräkningen ifråga utvisar, att medeltalet uppgått till 
ungefärligen samma siffra för såväl män som kvinnor, eller till 
resp. 25-9 och 26'1 sjukdagar per anmäldt olycksfall. Åfven 
inom de särskilda kategorier, i hvilka olycksfallen här upp
delats, äro skiljaktigheterna i detta hänseende de båda könen 
emellan icke betydande. 

I efterföljande texttabell litt. T hafva meddelats detaljerade 
uppgifter angående hithörande förhållanden inom hvardera af de 
i tabellerna förekommande yrkesgrupperna, hvarvid emellertid 
af utrymmesskäl olycksfallen uppdelats i endast tvänne 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
minstone gäller detta, om man betraktar samtliga här upptagna 
olycksfall i sin helhet. Det största antalet sjukdagar i medel
tal per olycksfall, eller 41 i, förekom inom skogsbruket samt 
vidare inom handel och varulager (med 34'2 sjukdagar). Mot
svarande siffror inom samtliga öfriga yrkesgrupper varierade 
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Tab. litt. T. Olycksfall, som medfört öfrergående oförmåga till arbete, 
och därigenom förlorade arbetsdagar år 1909. 
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emellertid mellan högst 32-3 (den grafiska industrien) och 21-6 
(maskin- och skeppsbyggnadsindustrien). 

Det absolut största antalet förlorade arbetsdagar kom på trä
varuindustrien (med 51,674) medan å andra sidan läder-, 
hår- och gummivaruindustrien kom sist med endast 1,169 
genom här berörda slag af olycksfall förlorade arbetsdagar. 
Tager man hänsyn endast till sådana olycksfall, som medfört 
arbetsoförmåga under mer än 60 dagar, kommer äfven här trä
varuindustrien i främsta rummet med 13,623 förlorade arbets
dagar samt sist i ordningen den grafiska industrien med 221 
sjukdagar. 

Förlorade 
arbetsdagar 
genom olika 
olycksfalls-

anledningar. 

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: 

1909. 1908. 1907. 

Ångpannor och ångrör 19u 22u 21'7 
Motorer 25'9 24"6 38e 
Transmissioner 33-8 37"2 339 
Elektriska ledningar 32u 24-4 30i 
Arbetsmaskiner 24'5 22,9 23,9 
Uppvärmnings-, belysnings- och kemiska appa

rater .' 19-2 23-4 20-4 
Handverktyg 22-3 21o 2 1 Ö 
Redskap och arbetsanordningar 27"4 27-5 26-7 
Hissredskap och hissar 34,3 27~9 29,9 
Åkdon och djur 35-7 30-6 37-5 
Transportbanor 28-o 25-o 25-7 
Spårvägar (för persontrafik) 20-3 21-3 20-8 
Järnvägar 29-6 24'5 259 
Sprängämnen 35'4 41-5 30"5 
Lastning, lossning, bärning och lyftning (för 

hand) 24-3 23"i 23"5 
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1909. 1908. 1907. 

Fall 30 9 28-6 30-6 
Sammanstörtande, nedstörtande el. kullfallande 

föremål 31-9 29"8 29-0 
På här ej angifvet eller på okändt sätt 19'1 20'4 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 
åkdon och djur samt sprängämnen. Lindrigast hafva återigen 
de olycksfall varit, som framkallats genom ångpannor och ång
rör samt uppvärmnings-, belysnings- och kemiska apparater. 

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. 

Vidkommande särskildt antalet sjukdagar i samband med 
invaliditetsfallen, förete dock uppgifterna härom, i hvad de angå 
svårare invaliditetsfall, åtskilliga 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 utsträckning nödgas anlita 
approximationer hafva därför i den redogörelse för ifrågavarande 
bearbetning af materialet, som lämnas i det följande, utelämnats 
de inalles 27 olycksfall, i fråga om hvilka den uppkomna in
validiteten blifvit fastställd till, mer än 75 %. I öfrigt må be
träffande de här meddelade sifferuppgifterna 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 
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samt sjukdagar 
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angående tiden för skadans reglerande, och skillnaden häremellan 
af öfriga omständigheter att döma icke kunnat vara alltför stor, 
har beräkningen af antalet sjukdagar verkställts efter sistnämnda 
tidpunkt. 

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

Man finner häraf, att af de inalles 91,473 sjukdagar, som 
förorsakats af här berörda slag af olycksfall, närmare 1/5 (19"9 %) 
föllo på olycksfall med t. o. in. 60 sjukdagar. Såsom var att 
vänta, utvisar ofvanstående sammanställning vidare, att sjuk
tidens längd växer med den uppkomna invaliditetens storlek. 
Medan sålunda vid invaliditetsfall under 10 % den genomsnitt
liga sjuktiden per olycksfall utgör endast 55"4 sjukdagar, stiger 
samma sjuktid för invaliditetsfall om 10—25 % till 89'1, för 
invaliditetsfall om 25—50 % till 150-8 samt för invaliditetsfall om 
50—75 % till 203,9 sjukdagar. Det ligger likaledes i sakens natur, 
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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. U meddelas uppgifter angå
ende antalet sjukdagar i samband med här berörda slag af 
invaliditetsfall (invaliditet intill 75 %) inom hvar och en 
af de tjugu industrigrupper, hvilka återfinnas i tabellbilagorna. 
Af utrymmesskäl hafva härvid invaliditetsfallen uppdelats i en
dast tvänne grupper, nämligen sådana, som medfört mindre än 
10 % invaliditet, och sådana, som medfört 10—75 % invaliditet. 

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 invaliditetsfall om mer än 10 % och bland dessa 
särskildt på de invaliditetsfall, som medfört längre sjuktid än 60 
dagar. 

Vill man erhålla en fullständig kännedom angående det 
antal sjukdagar, som vållats genom det för år 1909 redovisade 
antalet invaliditetsfall, har man att till ofvanstående uppgifter 
angående antalet sjukdagar vid olycksfall om intill 75 % in
validitet, ytterligare lägga antalet dylika dagar vid invaliditets
fall om 75—100 %. Enligt hvad tab. 8 a utvisar, inträffade 
under år 1909 inalles 27 dylika svårare olycksfall. De uppgifter 
angående antalet sjukdagar vid dessa senare olycksfall, hvilka 
kunnat erhållas, synas gifva vid handen, att man i fråga om 
dem kan beräkna en genomsnittlig sjuktid af 280 dagar 
per fall. Med användande af en dylik beräkningsgrund för 
de invaliditetsfall af detta slag för hvilka antalet sjukdagar 
är obekant, skulle man följaktligen komma till en summa 
af inalles c:a 7,285 sjukdagar för här berörda slag af invalidi
tetsfall. 

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 98,758, eller i rundt tal 99,000. 
På hvarje invaliditetsfall öfver hufvud taget skulle sålunda 
belöpa sig i medeltal 96'7 sjukdagar, eller om man bortser från 



56* OLYCKSFALLSSTATISTIK 1 9 0 9 . 

Tab. litt. U. Antal sjukdagar vid olycksfall, som medfört för lifvet kvar
stående skada (invaliditet) år 1909. 
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invaliditetsfall under 10 %, 124,6 sjukdagar. Lämnar man å 
andra sidan utom räkningen alla sådana invaliditetsfall, som 
medfört kortare sjuktid än två månader, erhåller man ett medel
tal af 159'2 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 1909 anmäldt olycks
fall, som medfört minst 10 % invaliditet och mer än 60 dagars 
sjuktid, kommit i medeltal 169-8 sjukdagar. Motsvarande siffra 
enligt 1908 års statistik var 153"2 sjukdagar. 

Med afseende på det sätt, hvarpå de i föreliggande redo
görelse meddelade sifferuppgifterna angående storleken af den 
genom olycksfallen uppkomna invaliditeten erhållits, hänvisas 
till hvad rörande i samma fråga anförts i redogörelsen för år 
1907 (sid. 63°). 

Hela antalet invaliditetsprocent, som förorsakats genom för 
år 1909 anmälda olycksfall, utgör, enligt hvad tab. 8 a utvisar, 
18,215. 1 efterföljande texttabell litt. V 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 omkring 6/io kommo på industrien i egentlig me
ning. Af de särskilda yrkesgrupperna åter har trävaruindustrien 
att uppvisa det utan jämförelse största antalet invaliditetsprocent, 
drygt 2/io af hela siffran för år 1909, medan gruppen läder-, 
hår- och gummivaruindustri i detta hänseende intog lägsta 
rummet. 

Hvad åter beträffar medelprocenten per invaliditetsfall, 
ställer sig denna högst inom hufvudgruppen handel och sam
färdsel (med 27-0 %). Går man åter äfven i detta fall till de 
särskilda industrigrupperna, återfinnes den högsta medelsiffran 
för gruppen handel och varulager (med 41-3 %) samt den lägsta 
(med 9,7 %) inom beklädnadsindustrien. 

Vid ofvanstående framställning har hänsyn tagits till samt
liga invaliditetsfall och sålunda äfven sådana, som medfört en 
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Tab. litt. V. Antalet invaliditetsprocent år 1909. 
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invaliditet, understigande 10 %. Lämnas emellertid.dessa senare 
fall utom räkningen, finner man, att på de återstående 610 
fallen kommit sammanlagdt 16,156 invaliditetsprocent, eller i 
medeltal 26-5 per fall. Åfven bland dessa invaliditetsfall kommer 
den högsta medelprocenten på gruppen handel- och varulager 
med 53,3 invaliditetsprocent per fall, samt den lägsta på bekläd
nadsindustri med endast 12'8 invaliditetsprocent per fall. Den 
höga procentsiffran för den förra näringsgrenen är säkerligen 
beroende på en tillfällighet (motsvarande siffra var år 1908 
endast 12'3 %) föranledd af det ringa antalet olycksfall, som 
därifrån anmälts. 

Slutligen må för fullständighetens skull erinras därom, att 
i tab. 9 uppgifter meddelas angående sammanlagda antalet in-
validitetsprocent framkallade genom de särskilda olycksfalls
anledningarna. Häraf inhämtas bland annat, att omkring 1/a 
af såväl invaliditetsprocenten som sjukdagarne förorsakats ensamt 
genom arbetsmaskiner. En betydande invaliditet har vidare till
kommit genom handverktyg (3,213 invaliditetsprocent), lastning 
och lossning etc. (1,384), hissredskap och hissar (1,234) samt 
redskap och arbetsanordningar (1,126). Den minsta sammanlagda 
invaliditeten åter har förorsakats genom ångpannor och ångrör 
samt spårvägar (endast 15 invaliditetsprocent hvardera) samt 
vidare motorer och elektriska ledningar. Hvad åter beträffar 
de förlorade arbetsdagarne, komma här handverktyg och redskap 
med resp. 11,911 och 10,100 sjukdagar närmast efter arbetsmaski
nerna. Sist i ordningen komma här ångpannor och ångrör med 
endast 20 sjukdagar samt vidare spårvägar och motorer samt 
elektriska ledningar (med resp. 211, 317 och 400 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 sprängämnen ett mycket högt rum med i 
genomsnitt 43'8 invaliditetsprocent. Lägsta genomsnittliga in
validiteten förekommer däremot för olycksfall genom spårvägar 
(med 5,0 invaliditetsprocent). 
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Hvad åter beträffar antalet sjukdagar vid olycksfall af före
liggande art, så råder icke någon öfverensstämmelse mellan de 
båda serierna, i det att ofta en jämförelsevis hög invaliditet 
står tillsammans med en helt kort sjuktid och tvärtom. Man 
hade ju eljest väntat, att öfverensstämmelsen i detta hänseende 
skulle vara ganska stor, eftersom ju sjuktidens längd i allmän
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. 
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Sammanfattar man till sist de i det föregående meddelade 
uppgifterna angående påföljden af de för år 1909 anmälda 
13,503 olycksfall, för hvilka den slutliga påföljden vid tidpunkten 
för undersökningens afslutande varit känd, erhålles följande 
resultat. (Motsvarande siffror ur 1908 års statistik, omfattande 
15,693 olycksfall, anföras inom parenteser.) 

öfvergående oförmåga till arbete medförde inalles 12,307 
(14,303) olycksfall eller 90'9 (90'9) % af samtliga, och det antal 
arbetsdagar, som härigenom gingo förlorade, utgjorde 319,073 
(348,216), eller i medeltal per olycksfall 25-9 (24-3) dagar. Läm
nas åter alla sådana fall utom räkningen, där oförmågan till 
arbete icke varat längre än 60 dagar, återstodo inalles 782 (779) 
olycksfall, medförande en förlust af sammanlagdt 83,843 (81,922) 
arbetsdagar, eller i medeltal 107-2 (105-2) arbetsdagar per 
olycksfall. 

Kvarstående nedsättning eller förlust af arbetsförmågan följde 
på inalles 1,021 (1,171) olycksfall, eller 75 (7-4) % af samtliga. 
Det antal sjukdagar, som i dessa fall kräfdes, innan de skadade 
kunde återgå till arbete eller skadans omfattning fastställts, 
torde kunna uppskattas till i rundt tal 99,000 (99,000), eller 
i medeltal 967 (84'3) dagar per olycksfall. Frånräknar man 
emellertid äfven i detta fall sådana skador, hvars botande kraft 
högst två månader, uppgår den genomsnittliga sjuktiden till 
1Ö9"2 (138,2) dagar per olycksfall. Hela den genom ifrågavarande 
olycksfall förorsakade invaliditeten utgjorde 18,215 (19,159) 
procent, eller 17'8 (16'4) % i medeltal per fall. Af hithörande 
olycksfall förorsakade inalles 610 (664) en invaliditet af 10 
procent eller däröfver. Det antal arbetsdagar, som i dessa 
senare fall förlorades, uppgingo till i rundt tal 75,985 (73,196) 
och hela den härigenom förorsakade invaliditeten till 16,156 
(16,595) procent. I medeltal per fall utgör detta 124-6 (110-2) 
sjukdagar och 26-5 (25-o) invaliditetsprocent. 

Dödlig utgång hade inalles 175 (219) olycksfall. 

Sammanfall-
ning. 
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VI. De skadades olycksfallsförsäkring. 

De uppgifter, som i tab. 10 meddelas rörande de under år 
1909 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 åliggande ersättningsplikt. De fall, där detta varit hän
delsen, hafva vidare uppdelats, allteftersom den tecknade för
säkringen omfattat endast ersättning enligt 4 § i nämnda lag, 
eller därutöfver ersättning jämväl under den s. k. karenstiden, 
eller slutligen äfven ytterligare förmåner (hufvudsakligen ersätt
ning för olycksfall äfven utom arbetet). I hvartdera af dessa 
hänseenden hafva ytterligare särskilts de olycksfall, där försäk
ringen tecknats i Riksförsäkringsanstalten, i andra försäkrings
anstalter i egentlig mening, i af arbetsgifvare för ändamålet 
bildade sammanslutningar eller slutligen samtidigt i mer än ett 
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 The West of England Steamship Owners 
Protection and Indemnity Association Ltd, Wintherthur och 
Nordisk Ulykkesforsikrings Aktie Selskab. Hvad åter beträifar 
försäkring mot olycksfall i af arbetsgifvare bildade samman
slutningar hafva, så vidt till Kollegii kännedom kommit, följande 
20 sammanslutningar af detta slag under året varit i verksam
het, nämligen: Dalarnes Försäkringsförening, Enskilda järn
vägarnes försäkringsanstalt mot olycksfall, Eskilstuna ömsesidiga 
olycksfallsförsäkringsförening, »Föreningen 1904», Göteborgs 
byggmästares olycksfallsförsäkringskassa, Kakelugnsmakaremä-
starnes förening, Kol- och vedhandlareföreningen, Plåtslageri-
idkarnes ömsesidiga olycksfallsförsäkringskassa, Stockholms bygg
mästares olycksfallsförsäkringskassa, Stockholms skorstensfejare-
mästares olycksfallsförsäkringskassa, Smedsmästarnes förening 

Anstalter, som 
drifvit olycks
fallsförsäkring . 
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»Städet» (Göteborg), Sveriges bleck- och plåtslagarmästares olycks
fallsförsäkringskassa, Sveriges bokbinderiidkares olycksfallsförsäk
ringskassa, Sveriges byggmästareförenings olycksfallsförsäk
ringskassa, Sveriges målaremästares olycksfallsförsäkringskassa, 
Ömsesidiga olycksfallsförsäkringsföreningen Sveriges Verkstäder, 
Sågverksägarnes vid Ångermanälfven olycksfallsförsäkringsföre-
ning, Södra kretsen af Sveriges byggmästares olycksfallsförsäk
ringskassa, Södra Ålfsborgs läns textilfabrikers olycksfallsförsäk
ringsförening, Textilföreningen i Norrköping samt Åkeriidkarnes 
olycksfallsförsäkringsförening. 

Innan i det följande närmare redogöres för de resultat, som 
med afseende på de skadades olycksfallsförsäkring framgå ur de 
för år 1909 ingångna olycksfallsanmälningarne, torde emellertid 
böra erinras därom att, såsom i 1908 års berättelse närmare 
angifvits, uppgifterna rörande de skadades tilläggsförsäkring 
utöfver den s. k. lagrisken måhända icke äro lika fullständiga 
som beträffande lagförsäkringarna särskildt beroende därpå att 
sådana tilläggsförsäkringar, som afslutats af arbetarne själfva, 
icke alltid uppgifvits. I samma utsträckning, som detta är fallet 
blifva också uppgifterna om de anstalter, där dydik försäkring 
tagits, ofullständig. 

På grundval af det i tab. 10 meddelade siffermaterialet 
hafva utarbetats de å sid. 64 e —65" förekommande båda text
tabellerna litt. X och Y, som i absoluta och relativa tal utvisa 
förekomsten bland de skadade af olycksfallsförsäkringar af olika 
omfattning inom hvar och en af de yi-kesgrupper, hvari mate
rialet i föreliggande undersökning uppdelats. 

Det framgår af dessa tabeller, att olycksfallsförsäkring enligt 
lagen den 5 juli 1901, med eller utan tillägg, förefunnits i 
fråga om 8,885 eller 65 6 % af samtliga för år 1909 anmälda 
olycksfall. I 519 fall (3 8 %) hade olycksfallsförsäkring af annan 
art förekommit och i 4,142 fall (30-6 %) olycksfallsförsäkring 
helt och hållet saknats. I fråga om förstnämnda olycksfall 
gällde försäkringen i 2,212 fall (16-3 %) endast ersättning en
ligt bestämmelserna i olycksfallsförsäkringslagen; i 2,330 fall 
(17-2 %) var den skadade dessutom tillförsäkrad ersättning under 

Bristfälligheter i 
uppgifterna 

härom. 
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Tab. litt. X. De skadades olycksfallsförsäkring år 1909. 
Absoluta tal. 
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Tab. litt. Y. De skadades olycksfallsförsäkring år 1909. 
Relativa tal. 
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den s. k. karenstiden och i 4,343 fall (32'1 %) ytterligare andra 
förmåner, däraf i främsta rummet ersättning för olycksfall äfven 
utom arbetet. 

En jämförelse på denna punkt med motsvarande siffror 
för föregående år gifver till resultat, att, såvidt man af de in
komna olycksfallsanmälningarne kan döma, lagförsäkringarnes 
antal, hvilket åren 1906 och 1907 var stadt i tillväxt, under åren 
1908 och 1909 gått tillbaka. Enligt hvad texttabellen litt. Y 
utvisar, steg nämligen under år 1907 de lagförsäkrades relativa 
antal från 62"8 till 67"6 %, men sjönk år 1908 till 67-3 % för 
att år 1909 ytterligare nedgå till 65 6 % af samtliga genom olycks
fall i arbete skadade. Det relativa antalet af de enligt andra 
grunder försäkrade har åter oafbrutet minskats — från 6-9 % 
år 1906 till 3-8 % år 1909 — medan de oförsäkrades antal, som 
år 1907 gått ned till 27"3 % från 30'3 % år 1906, under år 

1908 företett en ökning till 28"6 % samt år 1909 till 30"6 %. 1 
fråga om dem, som enligt anmälningarne varit, med elierutan 
tillägg, olycksfallsförsäkrade enligt lagens bestämmelser, har 
emellertid i det hela en ökning kunnat fastställas beträffande 
sådana försäkringar, som afsågo att bereda ersättning jämväl 
utom arbetet. Dessa försäkringar hade nämligen stigit från 
25-5 % år 1906 till 31-0 % år 1907 och 32"8 % år 1908 för att år 
1909 visa en ringa tillbakagång till 32-i %. Då de genom olycks
fallsanmälningarne erhållna uppgifterna angående de skadades 
olycksfallsförsäkring, såsom redan i det föregående framhållits, 
i åtskilliga 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 påpe
kats, till en viss grad äro endast skenbara. 

Hvad de särskilda yrkesgrupperna beträffar, så framgår af 
tabellerna, att nära nog alla de skadade arbetarne inom läder-, hår-
och gummivaruindustrien, beklädnadsindustrien samt handel och 
varulager, rörande hvilkas olycksfall anmälan ingått, varit lag-
försäkrade. Å andra sidan förekom inom den kemisk-tekniska 
industrien den lägsta hithörande siffran eller 15 4 % och voro dess
utom inom denna grupp det öfvervägande flertalet skadade ar
betare oförsäkrade. 
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I detta hänseende torde beträffande gruppen landtransport 
böra anmärkas, att det ringa antalet lagförsäkringar uteslutande 
beror därpå, att dylik försäkring icke förekommer för den vid 
statens järnvägar anställda personalen. Lämnas nämligen bit-
hörande olycksfall utom räkningen, befinnes denna grupp till
höra dem, som hafva att uppvisa ett af de största relativa 
antalen lagförsäkrade, eller ej mindre än 97-3 %. 

Hvad därefter särskildt beträffar de olycksfallsförsäkringar, 
som äfven afsett ersättning under karenstiden eller därjämte för 
olycksfall utom arbetet, så förekom det förstnämnda slaget af för
säkringar talrikast inom grupperna handel och varulager samt 
läder-, hår- och gurnmivaruindustrien och det andra slaget oftast 
inom grufdrift, annan brytnings- och upptagningsindustri, grafisk 
industri samt trämasse- och pappersindustri. I fråga om inalles 
ungefär hälften af samtliga anmälda olycksfall uppgåfvos dylika 
tilläggsförsäkringar hafva förelegat. 

Af samtliga för år 1909 anmälda olycksfall voro, enligt 
hvad tab. 10 utvisar, inalles 2,618 (19,3 %) försäkrade i Riks-
försäkringsanstalten, antingen ensamt eller så, att vid sidan af 
försäkringen i denna anstalt äfven funnits annan olycksfalls
försäkring. Denna siffra, som utvisar en afsevärd stegring 
från år 1906, då den utgjorde 1,800 och uppgick till 12-o % af 
samtliga under nämnda år anmälda olycksfall, understiger betydligt 
det antal olycksfall, som enligt anstaltens underdåniga berättelse 
för år 1909 under samma år inträffat och för anstalten anmälts, 
eller 3,940. Anledning härtill är otvifvelaktigt i främsta rummet 
att söka i ofullständigheten af det till Kollegium inkommande 
olycksfallsstatistiska materialet, hvarjämte såsom en bidragande 
orsak är att anse den olikhet i statistikens uppställning, som 
förefinnes i de båda berättelserna. 

För inalles 3,029 (22-4 %) af samtliga genom olycksfall 
skadade arbetare hade lagförsäkring, med eller utan tillägg, 
tecknats i egentliga försäkringsanstalter, en siffra som utvisar 
en nedgång från år 1906, då den uppgick till 4,365 (29-0 %). 
Genom sammanslutningar arbetsgifvare emellan voro ytterligare 
3,238 (23,9 %) af de skadade enligt samma grunder olycksfalls^ 
försäkrade — motsvarande siffror år 1906 utgjorde 3,276 (21-8 %). 

Olycksfallsför
säkring i olika 

slag af 
anstalter. 
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Tab. litt Å. De »lagförsäkrade» efter olika slag af försäkringsanstalter år 1909. 
Absoluta tal. 

l) De fall, då försäkringen tagits i mer än ett slag af anstalter, hafva tillräknata den kategori, i hvilken 
lagföraäkringen tecknats. 
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Tab. litt. Ä. De »lagförsäkrade» efter olika slag af försäkringsanstalter år 1909. 
Relativa tal. 

») Jfr not 1) till tab. litt. A. 
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Af dessa hade beträffande 218 olycksfall, i fråga om hvilka för
säkring enligt lag jämte tillägg uppgifvits hafva förelegat, lag
ansvaret öfvertagits af egentlig försäkringsanstalt i 9 fall samt 
i de öfriga 209 fallen af någon af de i det föregående omnämnda 
arbetsgifvaresammanslutningarne. 

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. 68°— 
69° intagna båda texttabellerna litt. A och Ä, hvilka, 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 mineralindustri 
(med 42-9 %), beklädnadsindustri (med 40.7 %) och belysning, 
vattenledning m. m. (med 37'3 %). Den högsta siffran för lag
försäkringar, som tagits i enskilda olycksfallsförsäkringsanstalter, 
hafva förekommit inom läder-, hår- och gummivaruindustrien 
samt gruppen handel och varulager, där de utgjort resp. 
85'7 och 64'5 %. I af arbetsgifvare för ändamålet bildade 
sammanslutningar hade främst grufdriften och malmförädlings
industrien låtit försäkra sina arbetare. Här voro nämligen 
resp. 60"0 och 46n % af de skadade på detta sätt olycksfalls-
försäkrade. 

Det framgår af ifrågavarande tabeller och har för öfrigt 
redan i det föregående framhållits, att de till Kollegium för år 
1909 ingångna olycksfallsanmälningarne gifva till resultat, att 
af de detta år genom olycksfall i arbete skadade arbetarne, 
inalles 8,885 eller 65'6 % varit olycksfallsförsäkrade enligt be
stämmelserna i lagen den 5 juli 1901, med eller utan tillägg, 
under det att dylik försäkring saknats i 4,661 fall (34'4 %). 

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 del af de olycks
fall, som i tabellerna upptagits under vagnverkstäder (statens 
järnvägars vagn- och reparationsverkstäder) samt elektromeka-

Antal lag-
försäkringar 
öfver hufvud 

taget. 
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niska verkstäder (telegrafverkets verkstäder), äfvensom under 
de grupper, som afse utförande af järnvägsbyggnader samt 
af elektriska ledningar. Frånräknar man dessa olycksfall, så 
torde, liksom fallet äfven var föregående år, i fråga om 74"7 % 
eller nära 3/4 af samtliga för år 1909 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 
bestämda slutsatser med afseende på den omfattning, hvari arbets-
gifvare af dessa kategorier öfver hufvud taget begagnat sig af 
utvägen att på en försäkringsanstalt öfverflytta den dem jäm
likt lagen den 5 juli 1901 åliggande ersättningsplikten. Åf 
tillgängliga uppgifter att döma synes dock den här beräknade 
proportionen icke ligga alltför långt ifrån det verkliga förhål
landet. 

Enligt de uppgifter, som härom meddelas i dels Riksför-
säkringsanstaltens och dels Försäkringsinspektionens underdåniga 
berättelser för år 1909, skulle försäkring enligt lagen den 5 
juli 1901 varit den 31 december 1909 tecknad i de uti om-
stående sammanställning anförda anstalterna till följande omfång. 
För jämförelses skull hafva äfven medtagits motsvarande upp
gifter för åren 1906—1908. 
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Såsom synes saknas i denna förteckning en hel del af de 
sammanslutningar arbetsgifvare emellan, som, enligt hvad 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 1909 af samtliga enligt lagen den 5 juli 1901 ersätt-
ningsberättigade arbetare, som varit anställda hos enskilde eller i 
kommunal tjänst, i rundt tal tre fjärdedelar varit försäkrade för 
ersättning, med eller utan tillägg, enligt nämnda lag. 

') Skandinavien och Norden äterförsäkra hos hvarandra sina risker af ifrågavarande slag. 
a) Uppgift härom ej lämnad. ") Under aret afslutade försäkringar. 4) Försäkringsinspektionens 
siffra har minskats med 15, emedan dessa endast gälla förnyelser af försäkringar. 5) Denna 
anstalts verksamhet i Sverige har under året upphört. 



Résumé. 

La statistique des accidents du travail en Suède est basée sur 
le décret royal du 17 novembre 1905. D'après le § 1 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 des 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, d'une lésion 
permanente, d'un affaiblissement sensible des facultés, d'une incapacité 
permanente quelconque du travail ou après le troisième jour qui suit 
l'accident, d'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 incapable de travailler 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 qu'il meure 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 par des ingénieurs en chef des mines à l'Ad
ministration royale du Commerce et de l 'Industrie (»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, surtout en ce qui con-
serne les suites des accidents encore inconnues lors de la rédaction du 
second rapport, on s'est servi, hors du matériel fourni par les rapports 
déjà mentionnés, des informations directes émanant des chefs et patrons 
en question et des compagnies d'assurances contre les accidents. 

Des recherches spéciales ont montré que les premiers matériaux 
ainsi obtenus sont loin d'être complets et qu'un grand nombre des 
accidents ne sont jamais rapportés conformément au dit décret royal. 
Par conséquent les chiffres obtenus dans les statistiques manquent 
d'exactitude. Afin de le remédier, une enquête spéciale pour l'année 



74* RÉSUMÉ. 

1908 a é t é e n t r e p r i s e b a s é e s u r l e s m a t é r i a u x d e s c o m p a g n i e s e t d e s asso
c i a t i o n s d ' a s s u r a n c e c o n t r e les acc iden t s . L e s r é s u l t a t s d e c e t t e e n q u ê t e 
n e s o n t p a s e n c o r e à l ' é t a t d e pub l i ca t i on . 

H faut d ' a i l l eu r s s p é c i a l e m e n t r a p p e l e r q u ' e n 1909 la S u è d e a é t é 
l a s cène d ' u n e g rève g é n é r a l e q u i a e n t r a î n é e n s u i t e d a n s c e r t a i n e s indu
s t r i e s d e s lock-ou ts d e l a p a r t d e s p a t r o n s . T o u s ces confli ts o n t na
t u r e l l e m e n t affecté les n o m b r e s a b s o l u s e t re la t i fs d e s acc iden t s rap
p o r t é s d e s d i v e r s e s i n d u s t r i e s a ins i q u e d ' a u t r e s r é s u l t a t s d e l a s t a t i s t i q u e 
d e ce t t e a n n é e . 

Accidents d'après les professions. L e n o m b r e to ta l d e s a c c i d e n t s 
d u t r ava i l déc l a r é s à l ' A d m i n i s t r a t i o n roya l e en 1909 fut d e 13,546. 
L a r é p a r t i t i o n d ' a p r è s l e s i n d u s t r i e s se p r é s e n t a i t c o m m e s u i t : 

Nombre d'accidents. 

En 1909. En 1908. En 1907. En 1906. 

Absolu. %. Absolu. %. Absolu. %. Absolu. %. 

A. Production des mat ières 
premières. 

I. Exploitation forestière ... 469 3's 381 2-4 383 2-3 387 2-6 
II. Industrie minière 1,006 7,4 1,171 7'4 1,239 76 1,200 80 

III. Autres industries extrac-
tives 844 62 1.140 7-3 1,052 6 4 1,165 7-7 

Total 2,319 17i 2,692 17x 2,674 16 3 2,752 18-3 

B. Indus t r ie manufacturière 
e t industr ie d'affinage. 

IV. Industrie des denrées ali
mentaires et des denrées 
de luxe 679 5-0 764 o 774 4'7 847 5-6 

V. Industrie textile 158 1= 176 vx 224 1,4 218 r 4 

VI. Industrie des vêtements 54 o 4 51 03 64 o 4 67 o-
4 

VII. Industrie du cuir, des che
veux et du caoutchouc 49 o-4 42 o 3 59 o 4 55 o 4 

VIII. Industrie du bois 2,057 15» 2,298 146 2,637 161 2,363 15-7 
IX. Industrie de la pâte de 

bois et du papier 977 7,2 1,031 6-5 945 5-8 732 49 
X. Industrie graphique 48 o 4 59 o 4 62 o 4 81 o-5 

XI. Métallurgie 1,127 83 1,443 9» 1,501 9,2 1,317 8-8 
XII. Industrie en métaux 751 5-5 942 60 1,100 67 1,022 6-s 

XIII. Industrie des machines et 

des constructions navales 1,805 133 2,296 146 2,399 147 2,197 146 
XIV. Industrie des minéraux... 268 2 ° 348 2 3 479 2-9 509 y 4 
XV. Industrie chimique-tech

nique 364 27 467 3 ° 360 2-» 358 2 4 

Total 8,337 616 9,917 63,0 10,604 6 4 9 9,166 6 4 9 
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Nombre d'accidents. 
En 1909. En 1908. En 1907. En 1906. 

Absolu. %. Absolu. %. Absolu. %. Absolu. %. 
C. Construction, éclairage 

etc. 
XVI. Industrie du bâtiment ... 906 6,7 1,041 6-6 1,087 6,7 866 58 

XVII. Eclairage, conduites d'eau 
etc 169 i-a 189 i-a 207 r 3 170 n 

Total 1,075 7-9 1,230 7" 8 1,294 8o 1,036 6 9 

I). Commerce et communica
tions. 

XVIII. Commerce et marchan
dises 96 o-7 97 o-6 98 06 79 0'5 

XIX. Transports par terre 1,719 i2-7 1,809 i r s 1,667 l o i 1,396 <r3 

XX. Transports par mer — — — — — — 12 o-i 
Total 1,815 1 3 4 1,900 12-. 1,705 10 8 1.487 9 9 

Totaux 13,546 100 o 15,745 100 o 16,337 100 o 15,041 100 o 

I l ressort de ce qui précède que la fréquence des accidents a été 
la plus grande dans l'industrie du bois, dans l'industrie des machines 
et des constructions navales et la moins grande dans le groupe transports 
par mer où pas un seul accident n'a été déclaré. Cependant, la raison 
principale en est que les transports 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: 

En 1909. En 1908. En 1907. En 1906. 
Industrie minière 100',8 89ï 93i 932 
Exploitation des carrières et taille des pierres 764 103'î 98'4 105'4 
Industrie des denrées alimentaires et des denrées de luxe 24-7 27 s 27'4 29'94 

Industrie textile 5'8 6-1 7a 7i 
Industrie des vêtements 35 3'4 4o 4s 
Industrie du cuir, des cheveux et du caoutchouc 13s 11,5 15'2 14i 
Industrie du bois 48'8 486 51'3 46 c, 
Industrie de la pâte de bois et du papier 48'2 469 44s 38 2 
Industrie graphique 5,7 6'6 7'i 9'7 
Métallurgie 88'8 89'4 90'0 79-8 
Industrie en métaux 31-7 36-9 41i 39'9 
Industrie des machines et des constructions navales 51'4 57'4 58'i 514 
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En 1909. En 1908. En 1907. En 1906. 
Industrie des minéraux 16-7 18'4 23» 25i 
Industrie chimique-technique : Mi 40o 32'5 33o 
Usines à gaz et à électricité 30-7 42o 48i 447 
Tramways et chemins de fer 41-7 41s 375 — 

Pour tous ces groupes de métiers, pris collectivement, le p. 1,000 
en 1909 correspondait au nombre de 38" 9. 

Accidents d'après leur origine. D'après l'origine, les sus-dits accidents 
se répartissent pour l 'année 1909 comme suit: 

Nombre d'accidents. 
Absolu. %. 

Chaudières à vapeur, tuyaux etc. 90 07 
Moteurs 47 0-3 
Transmissions 178 1 • 3 
Conducteurs électriques 16 01 
Machines 2,513 18-6 
Appareils de chauffage, d'éclairage et appareils chimiques 313 2-3 
Outils 2,176 16-1 
Instrumenta et installations de travail 1,306 96 
Ascenseurs 571 42 
Véhicules et animaux .- 305 23 
Voies de transport 891 6-6 
Tramways 97 07 
Chemins de fer 890 6 6 
Matières explosives 74 05 
Chargement et déchargement, transport, soulèvement ou portage (à 

main) 2,687 198 
Chutes 534 39 
Objets tombés ou renversés 468 3s 
Causes diverses ou inconnues 390 29 

Total 13,546 100o 

D'après ce qui précède, le plus grand nombre des accidents survenus 
dans l'année ont été causés par le travail de chargement et de décharge
ment, de'transport, de soulèvement et portage (à main) et par des machines 
de différentes espèces. C'est sous les rubriques conducteurs électriques, 
moteurs, matières explosives, chaudières à vapeur, tuyaux etc. et tram
ways 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 1909 se répartissent comme suit: 
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Nombre d'accident. 
En 1909. En 1908. En 1907. En 1906. 

Absolu. %. Absolu. %. Absolu. %. Absolu. %. 

Blessures (plaies, contusions etc.) 

à la tête (à l'exception des yeux) 531 3-9 627 4-0 708 4-3 682 4-5 
aux yeux 775 5-7 944 60 940 58 967 64 

» bras et mains 2,017 149 2,663 169 2,542 156 2,260 150 
» doigts 4,115 30-4 4,720 30-0 5,063 31-0 4,606 306 
»> jambes et pieds 3,052 225 3,371 2i-4 3,762 230 3,337 22-3 
» doigts des pieds 418 31 511 3-3 474 29 460 31 

» autres parties du corps ... 1,722 12-7 1,721 10 9 1,670 10 2 1,532 i c 
» plusieurs parties du corps 

simultanément ou tout 

le corps 727 5-4 1,011 6-4 934 57 964 6-4 

Lésions internes 152 I-I 132 o s 190 i-a 184 r i 
Asphyxie ou noyades 20 o-a 22 0-2 22 o 1 29 o-a 

Brûlure, échaudure ou écrasement 

(mortels) 4 o-o 18 o-i 19 o-i 17 o-i 
Autres blessures ou de nature in

connue 13 Q' 1 5 o-o 13 o'i 3 o'i 

Total 13,546 100o 15,745 100 o 16,337 100° 15,041 100 -o 

C 'es t d a n s la ca tégor ie d e s b l e s s u r e s aux do ig t s q u e la f réquence 
d e s acc iden t s a é té d e b e a u c o u p la p l u s g r a n d e soi t 4,115, v i e n n e n t en
s u i t e l e s b l e s s u r e s a u x j a m b e s e t a u x p i e d s avec 3,052, e t aux b r a s e t 
a u x m a i n s avec 2,017 e tc . 

Accidents répartis d'après leurs suites. L e s acc iden t s déc la rés en 1909 
avec r é p a r t i t i o n d ' a p r è s l e u r s su i t e s se p r é s e n t e n t c o m m e s u i t : 

Hommes. Femmes. Les deux sexes. 
Blessures guérissables. A b g o l u % A 1 ) g o l u % A b s o l u % 

5— 15 jours 5,152 39° 136 389 5,288 39-0 

16— 30 » 3,864 29-3 92 26-3 3,956 29,2 
31— 60 » 2,221 i6-s 60 ry-x 2,281 169 

61—90 » 424 3-2 11 31 435 3,2 
91—120 » 167 1-3 - — 167 1-2 

121—180 » 118 o 9 2 0-6 120 o-9 

181—270 » 34 o-3 1 0-3 35 o-3 

271—360 » 10 o-. 1 0-3 11 o-i 

361— » 13 o-i 1 Q-3 14 o-i 
Totaux 12.003 91 o 304 869 12,307 90 9 
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Hommes. Femmes. Les deux sexes. 
Absolu. % Absolu. % ' Absolu. % 

Incapacité permanante de travail. 

Moins de 10 % 385 2'9 26 7« 411 30 
10—25 % 344 2-6 11 3' . 355 2-6 

25—50 % 172 1-3 5 1-4 177 i-3 

50—75 % 48 o-+ 3 o-9 51 0-4 

Plus de 75 % 27 o s — — 27 0-2 
Totaux 976 7 4 45 128 1,021 T 5 

Morts 175 1 3 — — 175 1 3 

Suite inconnue on non définitivement con
statée 42 0 3 1 O3 43 0 3 

Totaux d'accidents 13,196 100° 350 100-° 13,546 100o 

La majorité des accidents ont produit des blessures légères: pour 
les femmes 86'9 % et pour les hommes 91-o % du total des accidents 
déclarés. Les accidents ayant entraîné un affaiblissement pour la durée 
de la vie (invalidité) ont été pour les hommes dans la proportion de 
7-4 % et pour les femmes dans la proportion de 12-8 %. 1-s % du nombre 
total des accidents pour les hommes ont eu une issue fatale. 

Proportion des victimes assurées contre les accidents. D'après les dé
clarations faites en 1909 8,885 (ou 65-6 %) des victimes étaient assurées 
selon les prescriptions de la loi du 5 juillet 1901 concernant réparation des 
dommages résultés des accidents du travail. Dans 4,661 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 2,618 cas à la Caisse nationale des Assurances, 
pour 3,029 cas dans d'autres compagnies d'assurances, et pour 3,238 
cas il avait été fait usage des fondations créées dans ce but par les 
chefs et patrons eux-mêmes. 
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