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Den
redogörelse för olycksfall i arbete under år 1908, hvilken
härmed öfverlämnas till offentligheten, är till innehåll och uppställning i hufvudsak öfverensstämmande med redogörelsen för
närmast föregående år.
Den framställning rörande olycksfallens fördelning efter veckodagar och tider på dygnet, hvilken ingått i 1906 och 1907 års
berättelser, har emellertid uteslutits ur föreliggande publikation, enär
dels dylika tidskräfvande undersökningar, enligt den ursprungliga
för olycksfallsstatistiken uppgjorda arbetsplanen, höra inom ramen
af de mera ingående bearbetningar, som det för denna statistik
tillgängliga materialet blott tid efter annan borde undergå, dels
ock de i nämnda berättelser i ämnet meddelade uppgifter torde
lämna ett tillsvidare fullt tillfredsställande bidrag till berörda
frågas belysande. Däremot har i föreliggande berättelse meddelats
resultaten af en Tindersökning rörande premiekostnadernas fördelning för de skadades tilläggsförsäkring, hvarjämte närmare
redogjorts för de principer, som följts vid olycksfallens fördelning
efter deras tillkomst och förlopp, äfvensom för olycksfallsfrekvensen inom de olika yrkesinspektions- och bergmästardistrikten
i riket.
Allt sedan olycksfallsstatistikens tillkomst har Kommerskollegium haft sin uppmärksamhet fästad vid den omständigheten,
att ett betydande antal olycksfall icke blifva föremål för föreskrlfven
anmälan till Kollegium. Dels i syfte att undersöka graden af
den ofullständighet, som på grund häraf vidlåder olycksfallsstatistikens primärmaterial dels ock för att söka i görligaste mån
komplettera detta material, har Kollegium påbörjat en bearbetning
af de till rikets försäkringsanstalter influtuan pgifter angående
olycksfall i arbete. En redogörelse för resultatet af denna be-
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arbetning i hvad den gäller den mekaniska verkstadsindustrien
samt stenindustrien har här bifogats såsom supplement, och
har i sammanhang därmed redogjorts för de åtgärder, som af
Kollegium vidtagits för att söka för framtiden bringa gällande
föreskrifter om anmälningsskyldighet till allmännare efterlefnad.
Utgifvandet af föreliggande berättelse har fördröjts för möjliggörande af samtidigt offentliggörande af ofvannämnda supplement. Arbetet med redogörelsen för år 1909 har emellertid under tiden fortskridit så långt, att den torde kunna publiceras
under sommaren 1912.
Föreliggande berättelse har utarbetats af förste aktuarien
dr M. Marcus, hvilken handhafver den närmaste ledningen af
hithörande arbeten.
Stockholm i december 1911.
Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik.
NILS BERGSTEN.

Erik Sjöstrand.
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Olycksfall i arbete år 1908.
I. Absoluta och relativa antalet olycksfall. Olycksfallens territoriella fördelning.
Hela antalet anmälningar om olycksfall i arbete år 1908,
som jämlikt föreskrifterna i -Kung], kungörelsen den 17 november
1905 ingått till Kommerskollegium, utgör 16,371. Af dessa anmälningar hafva emellertid åtskilliga afsett olycksfall, som antingen icke kunnat rubriceras såsom olycksfall i a r b e t e , eller
som inträffat i yrken och sysselsättningar, hvilka icke beröras
hvarken af yrkesfare- eller olycksfallsersättningslagen, eller
slutligen drabbat personer i annan ställning än arbetarens eller
arbetsförmannens. Åfvenledes har det understundom inträffat,
att rörande ett och samma olycksfall dubbla anmälningar vid
olika tidpunkter ingått. Efter vederbörliga afdrag återstår därför
ett antal af 15,745 för år 1908 anmälda olycksfall i arbete.
Denna summa, som betecknar antalet genom olycksfall i
arbete år 1908 skadade personer, är naturligtvis icke liktydig
med antalet under samma år timade särskilda olycksfall, eftersom j u ett och samma olycksfall kan medföra skador för flera
personer samtidigt. Den undersökning rörande detta senare antal,
som för ändamålet verkställts, och hvars resultat meddelas i
tab. 1 (kol. 15), gifver dock vid handen, att skillnaden mellan antalet olycksfall och antalet genom olycksfall skadade personer är
synnerligen ringa. Inalles svarade sålunda, enligt hvad tabellen
ifråga utvisar, mot 15,745 under år 1908 skadade personer
15,665 särskilda olycksfall, hvilket med andra ord vill säga, att
på hvarje 100-tal under nämnda år timade olycksfall kommo i
medeltal 100·5 skadade personer. Liksom i fråga om utlandets
olycksfallsstatistiska publikationer har därför äfven i föreliggande berättelse bearbetningen utgått från sistnämnda antal och
icke från antalet särskilda olyckshändelser.
För korthetens
skull har dock uttrycket »olycksfall» bibehållits.
1

Antal olycksfallsanmälningar år 1908.
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Af nedanstående siffror, som erbjuda en jämförelse mellan
förenämnda antal olycksfall samt motsvarande tal för åren 1906
och 1907 framgår, att antalet anmälda olycksfall, som år 1907
hade att visa en uppåtgång af 8'6 % mot samma siffra för år
1906, under år 1908 däremot något minskats, jämfördt med
motsvarande antal för år 1907, ehuru det likväl var högre än
siffran för år 1906. Den omnämnda minskningen uppgick till
3"6 %, ökningen till 4"7 %. Den förnämsta orsaken till här berörda siffras nedåtgång för år 1908 i förhållande till år 1907
torde vara att söka i den omständigheten, att, såsom de å sid.
6° anförda siffror närmare utvisa, de årsarbetare, som varit
sysselsatta inom af olycksfallsstatistiken omfattade yrken, under
år 1908 voro 2-9 % färre till antalet än under år 1907.

Ofullständig
anmälan om
olycksfall.

Det kan emellertid knappast dragas i tvifvelsmål, att icke
äfven för år 1908 liksom tidigare för åren 1906 och 1907 ett
betydande antal olycksfall icke blifvit föremål för anmälan. I
olycksfallsstatistiken för år 1907 1) har närmare redogjorts för de
sannolika, orsakerna till detta förhållande, hvilka närmast torde
vara att söka å ena sidan i felande kännedom om olycksfallskungörelsens föreskrifter och å andra sidan likgiltighet hos såväl arbetare som arbetsgifvare i fråga om anmälan af olycksfall särskildt
af lindrigare beskaffenhet. Kollegium, som under hela den tid,
hvarunder olycksfallsstatistikens utarbetande varit åt ämbetsverket anförtrodt, haft sin uppmärksamhet fästad vid här berörda omständighet, har, såsom inledningsvis omnämnts, redan
vidtagit vissa åtgärder för att söka bringa gällande föreskrifter
om anmälningsskyldighet till allmännare efterlefnad, och är det
Kollegii förhoppning att därigenom åtskilligt af nu rådande
okunnighet eller bristande intresse på här förevarande område
skall skingras och sålunda anmälningsskyldigheten i regel med
större noggrannhet fullgöras. Äfven har Kollegium, såsom
likaledes i denna redogörelses inledning omförmäles, dels i
syfte att undersöka graden af den ofullständighet, som på grund
1) Jfr Olycksfal) i arbete år 1907, sid. 2* o. f.
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af förenänmda orsaker ännu vidlåder olycksfallsstatistikens primärmaterial, dels ock för att söka i görligaste mån komplettera
detta material, påbörjat en bearbetning af de till rikets försäkringsanstalter influtna uppgifter angående olycksfall i arbete.
En redogörelse för resultatet af denna bearbetning i hvad den
gäller den mekaniska verkstadsindustrien samt stenindustrien,
hvilken förelegat färdig vid tiden för denna berättelses utgifvande, bar här bifogats såsom supplement. Det är Kollegii afsikt
att utsträcka denna bearbetning till att omfatta samtliga af
olycksfallsstatistiken berörda yrkesgrenar och att framdeles offentliggöra resultatet äfven af detta fortsatta arbete, hvilket i dess
helhet skall afse förhållandena under år 1908. Därigenom bör
en öfverblick af detta spörsmål möjliggöras och en fast grund
vinnas för bedömande af den inverkan arbetsgifvarnes bristfälliga fullgörande af den dem åliggande anmälningsskyldigheten
kunnat utöfva på olycksfallsstatistikens omfattning.
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 dagsverken 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 jämlikt Kungl. kungörelsen den 13 november 1896 till Kollegii
afdelning för näringsstatistik från vederbörande yrkesidkare
ingående primäruppgifterna, men att på grund af den olika
karaktären hos å ena sidan olycksfallsstatistiken och å andra
sidan industristatistiken bearbetningen af berörda material i
hvartdera fallet skett efter olika grunder. I förra fallet har
sålunda hufvudvikten lagts vid de särskilda företagens tekniska
utrustning, medan däremot i och för industristatistiken den
årliga produktionens storlek varit den normerande. Till följd
häraf äro naturligtvis icke heller de siffror, som i föreliggande
berättelse lämnas angående antal arbetsföretag, arbetare o. s. v.,
direkt jämförliga med dem, som återfinnas i den af Kollegium
utgifna officiella fabriksstatistiken.
På grund af det sätt, hvarpå uppgifterna angående årsarbetarnes antal erhållits, var det icke möjligt att för år 1906

Uppgifterna
angående
arbetsföretag,
arbetare m. m.
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meddela uppgifter härom annat än för den egentliga industrien,
medan däremot dylika siffror saknades för öfriga i tabellerna upptagna yrkesgrupper. Såsom redan i 1907 års redogörelse
framhållits, var detta så mycket beklagligare som bland dessa
senare yrkesgrenar förekommo åtskilliga, hvilka — såsom
exempelvis stufverirörelse, järnvägsdrift, byggnadsverksamhet
af olika slag — med hänsyn till olycksfallsrisken äro att räkna
bland de allra farligaste. Så långt det varit möjligt har Kollegium emellertid sökt att liksom för 1907 års redogörelse äfven
för den nu föreliggande berättelsen afhjälpa den påpekade ofullständigheten. För detta ändamål har Kollegium sålunda hänvändt sig till Kungl. Järnvägsstyrelsen med anhållan om uppgifter angående antalet befattningshafvare och dagsverken vid
så väl statens som de enskilda järnvägarne i riket. Det material, som på detta sätt benäget ställts till Kollegii förfogande,
ligger i allt väsentligt till grund för de uppgifter angående
antalet arbetare, dagsverken och årsarbetare inom järnvägsdriften, som meddelas i tab. 1. På samma väg har upplysning
erhållits jämväl om antalet arbetare vid järnvägarnes verkstäder
och meddelas följaktligen i föreliggande redogörelse motsvarande
uppgifter jämväl för vagnfabrikerna. Genom direkt hänvändelse till vederbörande företag har det slutligen också lyckats
Kollegium att erhålla motsvarande uppgifter för samtliga spårvägsanläggningar för persontrafik i riket.
Antal årsarbetare inom
olika yrken.

De uppgifter, som i tab. 1 meddelas rörande antalet arbetsställen, arbetare o. s. v., och som sålunda omfatta hela den egentliga industrien jämte bergsbruket äfvensom järnvägs- och spårvägsdrift, utvisa, att det under år 1908 inom landet funnits sammanlagdt 11,623 hithörande arbetsföretag. Antalet arbetare, i
medeltal för resp. driftsperioder, uppgick samtidigt till inalles
369,769,' hvaraf 313,445 (84-8 %) män och 56,324 (15·2 %)
kvinnor. Totala antalet under samma år utförda dagsverken
kan beräknas hafva utgjort i rundt tal 98,034,100, af hvilka
82,521,200 fullgjorts af män och 15,512,900 af kvinnor.
Reduceras arbetarestocken till årsarbetare efter 300 arbetsdagar per år, erhålles en summa af 326,782 dylika årsarbetare,
nämligen 275,072 (84-2 %) män och 51,710 (15'8 %) kvinnor.
Skillnaden mellan medeltalet faktiskt sysselsatta arbetare och
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antalet årsarbetare är sålunda något större i fråga om manliga
än kvinnliga arbetare, ett förhållande som naturligtvis förklaras
däraf, att de förra i högre grad än de senare sysselsättas vid
s. k. säsongarbeten, där driften endast pågår en viss del af
året, och sålunda det på hvarje arbetare belöpande dagsverkstalet är jämförelsevis ringa. En fördelning af hela antalet dagsverken på manliga och kvinnliga arbetare ger också till resultat,
att på hvarje kvinnlig arbetare öfver hufvud taget kommit 275
arbetsdagar mot endast 263 för hvarje manlig arbetare.
Huru antalet årsarbetare fördelade sig mellan de särskilda
yrkesgrupperna framgår närmare af tab. litt. A å 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 1908 ingått till Kommerskollegium, utgör 13,720. Beräknad efter 1,000 årsarbetare ger detta för ifrågavarande
yrkesgrupper tillsammantagna, d. v. s.' industrien och bergsbruket samt järnvägs- och spårvägsdriften, en relativ olycksfallsfrekvens af 42 -0 per 1,000 årsarbetare. Motsvarande siffror
för åren 1906 och 1907 voro resp. 40 - 5 och 42-4.
Årsarbetarnes antal samt den absoluta och relativa olycksfallsfrekvensen för olika yrkesgrupper under de båda åren 1906
och 1907 framgår af ofvan åberopade texttabell litt. A.
Tabellen visar i fråga om olycksfallsfrekvensen, att medan
beklädnadsindustrien, läder-, hår- och gummivaruindustrien och
den grafiska industrien hade att uppvisa det lägsta antalet
olycksfall såväl absolut som i förhållande till antalet årsarbetare,
så förekom det absolut taget högsta antalet olycksfall inom
trävaruindustrien samt inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrien, men den största relativa olycksfallsmängden däremot inom
stenbrott och stenhuggerier samt grufdrift och malmförädlingsindustri.
Beträffande de i efterföljande tabell meddelade uppgifter
angående olycksfallsfrekvensen inom olika industrier, torde
emellertid 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, hvarmed olycksfall i förekommande fall anmälas. Då den försumlig-

Absolut och
relativ olycksfallsfrekvens.
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Tab. litt. A. Absoluta och relativa olycksfallsfrekvensen inom vissa
yrkesgrupper åren 1906—08.

ANTALET
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het härutinnan, hvarom ofvan talats, sannolikt gjort sig gällande
i något olika grad inom olika yrken, så ligger j u häri en anledning att möjligen misstänka, att den ordning de olika yrkena
emellan med afseende på olycksfallsfrekvensen, som här meddelats, icke är i alla afseenden exakt och med verkligheten
öfverensstämmande. Möjligen äro dock ojämnheterna med afseende på anmälningspliktens fullgörande, åtminstone i stort
sedt, icke särdeles betydande, i det att försumlighet härutinnan
förefinnes inom alla industrier och yrken, hvadan man icke
torde böra tillmäta ifrågavarande förhållande en alltför stor
vikt. Ett stöd för ett dylikt antagande finner man i den omständigheten, att olycksfallsfrekvensen inom skilda yrkesgrupper
för de trenne i berörda tabell upptagna åren i stort sedt är
densamma.
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 afgörande i fråga om de särskilda yrkenas farlighetsgrad.
Öfver olycksfallens fördelning med hänsyn till förekomsten
inom olika län samt rikets landsbygd och städer meddelas i
tab. 2 utförliga uppgifter. Slutsiffrorna i förstnämnda hänseende jämte motsvarande siffror för åren 1906 och 1907 hafva
sammanställts i efterföljande texttabell litt. B.
Af samtliga för år 1908 anmälda olycksfall hade enligt
anmälningarne 10,933 (eller 69-4 %) timat å landsbygden och
endast 4,812 (eller 30-6 %) i städerna.
Rörande den absoluta och relativa olycksfallsfrekvensen
under år 1908 inom olika yrkesinspektions- samt bergmästaredistrikt 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, så uppvisade Hernösands distrikt den ojämförligt högsta siffran för det relativa antalet under året inträffade
olycksfall. Dess olycksfallsfrekvens — 80-0 °/oo — var nära sex
gånger större än den lägsta inom något distrikt noterade, hvilken
förekom inom Linköpings distrikt. Den höga olycksfallsfrekven-

Olycksfallens
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Olycksfallens fördelning efter län åren 1906—08.

sen inom Hernösands distrikt bör tydligen tillskrifvas den framträdande ställning, som den för en relativt hög olycksfallsfrekvens
utmärkta yrkesgruppen trävaruindustri där intager. Rörande
bergmästaredistrikten må framhållas den höga olycksfallsfrekvensen inom Södra distriktet — 165"3 °,'oo — hvilken är sju och en
half gånger större än motsvarande lägsta siffra, den för Västra
distriktet noterade. Nyssnämnda höga olyeksfallsfrekvens bör
tillskrifvas den talrika förekomsten inom distriktet af kolgrufvor,
där olycksfallsfrekvensen är synnerligen stor.

ANTALET OLYCKSFALL M. M.
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Tab. litt. C a. Absoluta och relativa olycksfallsfrekvensen inom de
olika yrkesinspektionsdistrikten år 1908.
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Tab. litt. C b. Absoluta och relativa olycksfallsfrekvensen inom de
olika bergmästaredistrikten år 1908.

KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND.

11*

II. De skadade efter kön, ålder och civilstånd.
Af samtliga för år 1908 anmälda olycksfall drabbade 15,293
(97"i %) män och endast 452 (2"9 %) 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 452 olycksfall icke
mindre än 437 träffat kvinnor, som varit sysselsatta inom
den egentliga industrien, under det att samtliga öfriga tre
hufvudgrupper tillhopa räknade endast 15 dylika olycksfall.
Särskildt må . framhållas, att bland de 2,692 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 4'4 % af
samtliga anmälda olycksfall, så förekomma äfven bland hithörande yrkesgrupper betydande växlingar härntinnan. I regel
utmärka sig sålunda de industrier, hvilka — såsom exempelvis
trävaru-, malmförädlings-, metall- och mineralindustrierna —
kräfva ett tyngre och mera ansträngande arbete, och där följaktligen kvinnlig arbetskraft alldeles icke eller endast i ringa
grad kommer till användning, för ett jämförelsevis ringa antal
olycksfall bland kviunor. Men omvändt äro naturligtvis dylika
olycksfall relativt talrika inom sådana industrier, där det icke
kommer så mycket an på fysisk styrka och uthållighet, och
där alltså kvinnliga arbetare sysselsättas i jämförelsevis stort
antal. De högsta procenttalen för olycksfall bland kvinnor
förekomma sålunda inom textilindustrien och beklädnadsindustrien med resp. 39'8 % och 37·3 % af samtliga anmälda olycksfall.

De skadade
efter kön.

Siffrorna i tab. 3 gifva naturligtvis icke någon föreställning
om den verkliga olycksfallsfrekvensen bland män och kvinnor, utan erhålles denna först genom att ställa de manliga och
kvinnliga olycksfallen i relation till antalet årsarbetare af hvartdera könet. För de yrkesgrupper, för hvilka uppgifter angående

Relativ olycksfallsfrekvens
bland män
och kvinnor.
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sistnämnda förhållande återfinnas i tab. 1, meddelas i efterföljande texttabell litt. D en beräkning af ifrågavarande relationstal.
Tab. litt. D. Absoluta och relativa olycksfallsfrekvensen år 1908
bland män och kvinnor inom vissa yrkesgrupper.
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Tabellens siffror bekräfta det kända förhållandet, att olycksfallsfrekvensen är betydligt större bland manliga än bland
kvinnliga arbetare. För samtliga i tabellen upptagna yrkesgrupper tillsammans förekommo sålunda under år 1908, relativt
taget, mellan fem och sex gånger så många olycksfall bland de
förra som bland de senare. Under år 1907 var nämnda relation t. o. m. ännu något fördelaktigare för kvinnorna i det att
då på 1,000 kvinnliga årsarbetare kommo endast 7'5 olycksfall
mot 8-6 år 1908.
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 spårvägsdriften, 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. Jämförelsevis minst framträdande är denna större olycksfallsrisk
för männen i fråga om den grafiska industrien samt vidare
äfven inom den kemisk-tekniska industrien samt närings- och
njutningsämnesindustrien.
Förklaringen till den betydande olikhet, som i detta hänseende 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 sysselsättningar liksom också de i öfrigt med större olycksfallsrisk
förenade företrädesvis utföras af män. Men jämte olikheten i
sysselsättning spelar i detta hänseende otvifvelaktigt också olikheter i karaktären de båda könen emellan en betydande roll.
Den medfödda större försiktigheten hos kvinnorna bidrager sålunda helt visst till att minska olycksfallsfrekvensen, liksom å
andra sidan männens större oförvägenhet framkallar en hel
mängd olycksfall, som med större varsamhet skulle kunnat undvikas. Slutligen torde såsom en bidragande faktor till kvinnokönets lägre olycksfallsfrekvens äfven böra framhållas dess
större afhållsamhet med hänsyn till alkoholförbrukningen.
Ty
att denna förbrukning spelar en betydande roll i fråga om
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olycksfalls frekvensen, därom torde knappast kunna råda något
tvifvel, äfven om dess inflytande i detta hänseende icke låter
sig i siffror uttryckas eller ofver hufvud taget exakt mätas. Det
skulle nämligen härvid gälla att taga hänsyn icke blott till de
jämförelsevis mycket fåtaliga olycksfall, där direkt öfverlastning
af starka drycker hos den af olycksfallet drabbade kunnat konstateras, utan äfven till alla de olycksfall, där den fysiska och
andliga förslappning och därmed följande ouppmärksamhet eller
likgiltighet, som äfven en måttligare alkoholförbrukning plägar
efterlämna, ensamt eller i förening med andra faktorer framkallat olyckshändelsen.
De skadades
åldersfördelning

Det föreliggande materialet rörande de skadades ålder har
bearbetats på samma sätt som skett för 1907 års berättelse.
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 under minderårighetsgränsen, d. v. s. varit
öfver eller under 18 år. Å andra sidan hafva emellertid åldersuppgifterna undergått en ytterligare bearbetning i ändamål att
erhålla kännedom om de skadades fördelning efter femårsgrupper. Uppgifterna härom meddelas i tab. 4, som sålunda
för hvarje särskild yrkesklass angifver fördelningen af de skadade af hvartdera könet efter dylika åldersgrupper fr. o. m. 15
t. o. m. 70 år.

Vuxna och
minderåriga
skadade.

Hvad förstnämnda fördelning beträffar, hade, såsom tab. 3
närmare utvisar, af samtliga för år 1908 anmälda olycksfall
1,507 (9-6 %) drabbat minderåriga och 14,238 (90"4 %) vuxna
arbetare. Skiljer man i detta hänseende mellan de båda könen,
finner man, att olycksfallen bland minderåriga förekomma till
relativt mer än dubbelt så stort antal bland de kvinnliga arbetarne
som bland de manliga. Medan sålunda af de 452 kvinnor, som
under år 1908 drabbats af olycksfall i arbete, 98 (eller 21'7
%) voro under 18 år, uppgick de minderårigas antal bland de
15,293 skadade manliga arbetarne till 1,409 (eller endast 9'2 %).
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 20 manliga ar-
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betare, för hvilka uppgift om lefnadsåldern icke kunnat erhållas,
räknats såsom vuxna.
Hvad angår föreliggande uppgifter rörande olycksfallen bland de kvinnliga arbetarne, må framhållas, att, på grund
af det jämförelsevis ringa antalet dylika olycksfall öfver hufvud
taget, de här funna relationstalen måste blifva starkt beroende
af rena tillfälligheter. Detta bekräftas också vid en jämförelse
mellan de här meddelade siffrorna och motsvarande uppgifter
i 1906 och 1907 års olycksfallsstatistik, hvarvid naturligtvis särskildt
de olika yrkesgrupperna livar för sig förete mycket växlande
procenttal. Däremot visar sig motsvarande gruppering bland de
manliga arbetarne, som ju omfattar ett i regel mångdubbelt
antal olycksfall, synnerligen konstant.
Det ligger i sakens 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 spårvägsdriften, för hvilka uppgifter om arbetarestocken meddelas
i tab. 1, så finner man, att liksom de minderåriga tillsammantagna utgöra 11 "8 % af samtliga hithörande arbetare, så träffade
också 10-5 % af samtliga för ifrågavarande yrkesgrupper anmälda olycksfall minderåriga arbetare. För manliga arbetare,
tagna särskildt för sig, svarade mot 10" i % sysselsatta minderåriga arbetare 10"i % eller relativt precis samma antal anmälda olycksfall bland minderåriga, medan däremot i fråga om
de kvinnliga arbetarne, af hvilka 20'8 % voro under 18 år,
21-7 % 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 18 år, också äro de, som hafva
att uppvisa de största procenttalen för olycksfall i denna ålder.
Åtminstone gäller detta i allt väsentligt beträffande de manliga
arbetarne, medan däremot förhållandet i fråga om de kvinnliga
arbetarne ofta förryckes därigenom, att olycksfallens antal här
öfver hufvud taget är så ytterst ringa, att åt de rena tillfälligheterna beredes ett alltför stort spelrum.
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Att närmare undersöka, huru olycksfallsrisken ställer sig
för minderåriga och vuxna arbetare hvar för sig såväl i allmänhet som också inom olika industrier, låter sig för öfrigt
icke göra, då man saknar kännedom om motsvarande fördelning
af de under året fullgjorda dagsverkena.
Hvad därefter angår de skadades fördelning efter femårsgrupper, hafva de i tab. 4 härom meddelade uppgifterna för
samtliga yrkesgrupper sammanställts i efterföljande texttabell
litt. F.
Tab. litt. F. De skadade efter femårsgrupper år 1908.

Sålunda inträffade inemot hälften af alla olycksfall (48·0 %)
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 förekommit under åldern 15—
40 år. I föreliggande hänseende framträder en utpräglad skillnad de båda könen emellan. Sålunda inträffade något mera än V«
af alla olycksfall bland de kvinnliga arbetarne i åldern 15—20
år, medan på motsvarande åldersklass manliga arbetare endast
2
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komma 13'6 % af samtliga anmälda olycksfall. Åfven i närmast
följande åldersgrupp är den relativa olycksfallsfrekvensen betydligt större bland kvinnorna, än bland männen, eller resp.
2 7 "9 och 18 "4 %. Omvändt förekomma naturligtvis relativt betydligt flera olycksfall inom de högre åldersgrupperna bland de
manliga arbetarne. Sålunda inträffade 28·8 % af olycksfallen
bland männen men endast 18'6 % bland kvinnorna i åldern 30
—45 år.
De skadade
efter civilstånd.

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 efterföljande 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 frånskilda. 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 (54"0 %) vid olyckstillfället voro eller varit gifta, medan
däremot något mindre än hälften (46·0 %) tillhörde det ogifta
ståndet. Samma proportion de båda kategorierna emellan återfinnes också så godt som oförändrad i fråga om hvar och en
af de hufvudafdelningar, som ingå i den i och för olycksfallsstatistiken uppgjorda yrkesgrupperingen.
Bland de särskilda yrkesgrupperna åter har den grafiska
industrien att uppvisa det största procenttalet olycksfall för
ogifta arbetare (eller 89·1 %), något som naturligtvis bör sammanställas med den omständigheten, att, såsom ofvan visats,
något mer än 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
Bkadade, såsom textil-, beklädnads- och metallindustrierna, utmärka sig också i regel genom höga procenttal för ogifta
arbetare.
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Tab. litt. G. De skadade efter kön och civilstånd år 1908.
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Hvad åter angår olycksfall, som träffat kvinnliga arbetare,
så utgjordes härvid de skadade till V5 af ogifta och till endast
Vs af gifta, änkor eller frånskilda.

III. Olycksfallen efter deras tillkomst och förlopp.
I berättelsen om olycksfall i arbete år 1907 har bland
annat redogjorts för de förändringar, som från år 1906 vidtagits i den systematiska indelningen af maskiner, redskap,
transportmedel o. s. v., hvilken ligger till grund för olycksfallens fördelning efter deras »tillkomst och förlopp». Såsom i
nämnda berättelse anföres (s. 21*), har ifrågavarande indelning
numera följande utseende:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVHI.
Principerna för
klassificeringen.

Ångpannor och ångrör.
Motorer.
Transmissioner.
Elektriska ledningar.
Arbetsmaskiner.
Uppvärmnings-, belysnings- och kemiska apparater.
Handverktyg.
Redskap och arbetsanordningar.
Hissredskap och hissar.
Åkdon och djur.
Transportbanor.
Spårvägar (för persontrafik).
Järnvägar.
Sprängämnen.
Lastning, lossning, bärning och lyftning (för hand).
Fall.
Sammanstörtande, nedstörtande eller kullfallande föremål.
På här ej angifvet eller på okändt sätt.

En blick på dessa grupper visar, att de kunna delas i tvänne hufvudafdelningar, nämligen dels sådana, som beteckna vissa föremål, maskiner
etc, till hvilka olycksfallen hänföras, dels sådana, som beteckna viss verksamhet eller tilldragelse, hvarunder olycksfallet inträffat. Till den förra
afdelningen höra grupperna I—XIV och till den senare grupperna XV—
XVIII. De till den förra afdelningen hörande grupperna kallas i det följande för »speciella grupper» eller »maskingrupper» och de till den senare
hörande för »allmänna grupper».
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Hvad särskildt de s p e c i e l l a g r u p p e r n a I—XIV beträffar, kvinna
dessa sammanföras i följande fem naturliga underafdelningar. Den första
underafdelningen upptager energigeneratorer och energitransformatorer och omfattar grupperna I, VI, XIV och II (eller resp. »ångpannor och ångrör»,
»uppvärmnings-, belysnings- och kemiska apparateT», »sprängämnen» samt
»motorer»). Närmast följande underafdelning utgöres af energitransmissioner,
omfattande grupperna III och IV (resp. »transmissioner» — mekaniska —
och »elektriska ledningar»). Följa så underafdelningarne arbetsmaskiner
(grupp V, »arbetsmaskiner»), samt verktyg och redskap (grupperna VII och
VIII, resp. »handverktyg» och »redskap och arbetsanordningar»), samt slutligen afdelningen transportmedel (grupperna IX, X, XI, XII och XIII eller
resp. »hissredskap och hissar», »åkdon och djur», »transportbanor», »spårvägar» — för persontrafik — samt »järnvägar»).
Den här skildrade grupperingen har användts vid den uppdelning
af 1907 och 1908 års olycksfall efter tillkomst och förlopp, som meddelats
i texttabellen litt. J. Dock hafva härvid vissa smärre förändringar vidtagits.
Sålunda hafva på grund af sitt speciella intresse motorerna, gr. II, upptagits för sig såsom en ny underafdelning, under det att sprängämnen, gr.
XIV, sammanförts med den allmänna gruppen.
I de tvänne föregående berättelserna om olycksfall i arbete har redogörelse lämnats för hufvudprincipen vid olycksfallens fördelning efter deras
tillkomst och förlopp. Det har emellertid ansetts önskvärdt, att i föreliggande berättelse närmare utveckla den tankegång, som vid denna gruppering varit den ledande, och att genom exempel söka visa, huru densamma
vid genomförandet tillämpats. Utgångspunkten för denna gruppering har
först och främst varit ändamålet med olycksfallens fördelning. Denna fördelning afser att tjäna dels försäkringstekniska intressen, såsom t. ex. att
utgöra en ledning vid bedömande af de olycksfallsrisker, som medfölja
arbetet i en fabrik eller inom ett yrke, där vissa maskiner eller redskap
komma till användning; dels tekniska intressen, såsom t. ex. att för yrkesinspektionen antyda de olika maskinernas etc. farlighetsgrad samt behofvet
af skyddsanordningar, vid dem.
För det förra ändamålet har ett olycksfall synts böra föras på viss
maskin icke endast om skadan uppkommit genom direkt beröring med
densamma, utan äfven om den uppstått på annat sätt, förutsatt, att olycksfallet skedde vid utförande af sådana operationer, som ingå i arbetet med
maskinen, i dess tillsyn och handhafvande, med ett ord i dess skötsel. I
båda fallen gäller det nämligen en olycksfallsrisk, som medföljer maskinens
användande och som därför måste anses vara af försäkringstekniskt intresse.
För det senare ändamålet synas åter hufvudsakligen de olycksfall vara
af intresse, hvilka förorsakats genom direkt beröring med maskinerna etc,
emedan i regeln endast dessa olycksfall kunna gifva anvisningar om behofvet af skyddsanordningar eller om konstruktiva förändringar af maskinerna till minskande af olycksfallsrisken. Visserligen kunna äfven andra
åtgärder, såsom t. ex. omflyttning af maskiner för erhållande af ökadt utrymme
vid desamma, vara ägnade att förekomma olycksfall. För dylika åtgärder
kan likväl af lätt insedda skäl den allmänna olycksfallsstatistiken icke
lämna några anvisningar. För tillgodoseende af yrkesinspektionens intressen
är det därför de tekniska synpunkterna, som främst böra vara de bestämr
mande vid olycksfallens klassificering, så att till viss maskin endast hänföras sådana olycksfall, hvilka på ett eller annat sätt berott af maskinens
speciella konstruktion, en fordran, som oftast innebär, att skadan skall
hafva uppkommit genom beröring med maskinen i fråga.
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Af det anförda torde framgå, att den försäkringstekniska och den
tekniska synpunkten i åtskilliga hänseenden icke sammanfalla. Den förra
leder som regel till en större olycksfallsbelastning å resp. maskingrupper
(I—XIV) än den senare, hvilken däremot leder till ökad belastning å de
allmänna grupperna (XV—XVIII).
Om t. ex. en person är sysselsatt med sågning af bräder vid en cirkelsåg och därvid erhåller ett skärsår af klingan, bör detta olycksfall från
båda de anförda synpunkterna föras på cirkelsågen (gr. V: 1). Så blir förhållandet äfven om personen ifråga skadar sig på annat sätt, t. ex. vid
framskjutandet af brädan å sågbänken erhåller en sticka i fingret med åtföljande blodförgiftning. Att ett dylikt olycksfall ur försäkringsteknisk synpunkt bör föras på sågen är tydligt, men så bör äfven ske från den senare
synpunkten. Det skulle nämligen väl kunna hända, att dylika olycksfall,
därest de vore mycket vanliga och svårartade, kunde gifva anledning till
införande af automatisk matning vid sågbänkar af ifrågavarande slag.
Skulle sågaren åter på liknande sätt hafva skadat sig då han placerade
brädan på sågbordet, bör olycksfallet äfven under denna förutsättning från
den försäkringstekniska synpunkten föras å sågen, alldenstund det inträffat
vid sådant arbete, som tillhör sågens skötsel. Från den tekniska synpunkten
åter borde det däremot, i afsaknad af närmare detaljer, föras till grupp
XV, bärning etc. Dylika olycksfall kunna nämligen icke tänkas gifva anledning till införande af skyddsanordningar vid själfva sågbänken, men möjligen
till uppsättande af mekaniska lyftanordningar. Olycksfall af dessa tvänne
olika slag och därmed analoga, hvaraf ett relativt stort antal årligen föreligger, föras i denna berättelse samtliga å resp. maskiner etc. Härvid har
sålunda den principen följts att:
då den försäkringstekniska och den tekniska synpunkten icke leda till samma
klassificering af ett olycksfall med hänsyn till dess tillkomst och förlopp, har den
försäkringstekniska synpunkten varit den afgörande.
Den tekniska synpunkten är däremot afsedd att blifva den bestämmande vid de tekniska specialundersökningar, för hvilka det olycksfallsstatistiska materialet enligt den allmänna planen för olycksfallsstatistiken
skall blifva föremål.
De olika maskingruppernas relativa olycksfallsbelastning anger sålunda
den belastning, som för försäkringsändamål, såsom specialtariffering eller
eljes, kan vara af intresse att lära känna. Den är däremot för hög för
att gifva en föreställning om den olycksfallsrisk, som är beroende af de
olika maskinernas speciella konstruktion, vare sig sedan denna risk genom
skyddsanordningar eller andra åtgärder skulle kunna nedbringas eller icke.
Sedan den nu anförda grundsatsen vederbörligen uppmärksammats
framstår tydligare den hufvudprincip för själfva klassificeringen, för hvilken
redogjorts i de tvänne föregående berättelserna. Enligt denna hänföres ett
olycksfall i första hand till det verktyg, den arbetsanordning eller maskin, det
transportmedel etc, hvarmed den skadade vid olyckstillfället arbetade eller var
sysselsatt, dock under förutsättning, att olycksfallet verkligen förorsakats af eller
stått i direkt samband med ifrågavarande maskin etc. eller dess skötsel; har olycksfallet däremot icke inträffat i dylikt sammanhang föres det på någon af de allmänna grupperna.
Om t. ex. en arbetare har huggit stenkol i en grufva och därunder
träffats af ett ras, föres detta olycksfall icke på det verktyg, hvarmed han
för tillfället arbetade, utan på den allmänna gruppen nedfallande föremål
(gr. XVII). Träffades han däremot af ett stycke berg eller kol, som han
själf var sysselsatt med att hugga ut, föres olycksfallet på verktyget.
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Enligt denna princip har olycksfallens fördelning å ena sidan på
»maskingrupperna» I—XIV och å andra sidan på de »allmänna grupperna»
XV—XVIII utförts. Till någon af de förra grupperna hafva sålunda hänförts alla olycksfall, hvilka enligt nyss anförda regel kunnat sättas i samband
med något verktyg eller redskap, någon maskin eller transportanordning,
under det att till de senare grupperna hänförts alla olycksfall, där så icke
varit förhållandet, utan olycksfallen i dess ställe hafva hänförts till den
sysselsättning eller tilldragelse, hvarunder de timade.
Beträffande sådana olycksfall, som inträffat vid lastning och lossning
genom hissaT, åkdon, transportbanor, spårvägar och järnvägar (gr. IX—XIII)
har det emellertid visat sig nödvändigt att göra ett undantag från den
anförda regeln. Af de inkomna anmälningshandlingarne rörande dylika
olycksfall framgår nämligen ofta nog icke, huruvida olycksfallet inträffat
vid godsets upplyftande till eller nedtagning från vagnen eller hissen eller
i allmänhet under sådant arbete, som rätteligen bör räknas till transportmedlets lastning och lossning och därför bör hänföras till transportmedlet,
eller om olycksfallet skett under bärning längre eller kortare sträckor i och
för lastning eller lossning. Under sistnämnda förutsättning kan olycksfallet
vara beroende af lokalitetens men icke af transportmedlets beskaffenhet och
bör därför föras på den allmänna gruppen XV, »lastning, lossning, bärning och
lyftning för hand». Då det svårligen skulle låta sig göra att rörande dylika
till ett betydligt antal förekommande olycksfall erhålla tillräckligt detaljerade
uppgifter för att kunna på angifvet sätt fördela dem, har den utvägen
valts, att alla sådana olycksfall vid lastning och lossning af hissar, åkdon, transportbanor, spår- och järnvägar, rörande hvilka det af anmälningshandlingarne
framgår, att skadan uppstått genom beröring med eller fall från transportmedlet
eller därmed sammanhängande anordningar, föras på resp. transportmedel (gr. IX
—XIII) men alla olycksfall, där så icke varit förhållandet, på den allmänna
gruppen »lastning, bärning etc.» (gr. XV).
En följd af denna princips tillämpning är, att antalet af de å nyssnämnda grupper IX—XIII upptagna olycksfallen är för lågt för att från
försäkringsteknisk synpunkt gifva en föreställning om de relativa olycksfallsriskerna vid ifrågavarande transportmedel i jämförelse med andra
olycksfallsanledningar. För detta ändamål torde omkring 500 af de enligt
tab. 5 å grupp XV, »lastning och bärning etc», upptagna 2,986 olycksfallen böra fördelas å de förenämnda fyra grupperna ungefär i proportion
till deras resp. olycksfallsantal med undantag likväl för gruppen spårvägar, hvilka i mycket ringa utsträckning användas för godstrafik, samt
gruppen »hissar och hissredskap», hvarunder innefattas såväl hissar som
block, kranar m. m., vid hvilka senare någon egentlig lastning icke förekommer. Tages vederbörlig hänsyn till dessa omständigheter, kunna de
nyssnämnda 500 olycksfallen approximativt fördelas å grupperna IX, X,
XI, XII och XIII med resp. omkr. 21, 62, 215, 6 och 196 olycksfall. Af
de å grupp XV därefter återstående omkr. 2,486 olycksfallen utgöra omkr.
500 sådana, hvilka dels enligt anförda princip icke böra föras å transportmedlen, dels sådana, som inträffat vid lastning och lossning af båtar, för
hvilka ingen speciell grupp finnes uppförd. Sedan sålunda inalles omkr. 1,000
olycksfall frånräknats, återstå ännu å grupp XV omkr. 1,980 olycksfall,
hvilka uppkommit genom lyftning eller bärning för hand utan samband
med lastning eller lossning.
Den stora rikedom på kombinationer och gränsfall, hvilken utmäker
det olycksfallsstatistiska materialet med hänsyn till dess fördelning efter
olycksfallens tillkomst och förlopp, har emellertid nödvändiggjort uppställandet vid sidan af de nu anförda tvänne hufvudprinciperna af ytterligare
några fördelningsgrunder af mer detaljerad art.
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Det gäller i detta afseende främst sådana olycksfall, hvilka inträffat
vid arbete samtidigt med tvänne eller flere verktyg, redskap, maskiner etc.
tillhörande olika grupper. Om t. ex. en person skall ställa om en maskinhyfvel och därvid använder en skrufnyckel, hvilken slinter, så att handen
skadas mot stativet eller på annat sätt, skulle detta olyckafall på grund
af de anförda hufvudprinciperna och i afsaknad af närmare detaljer, på
lika goda grunder kunna föras på skrufnyckeln som på hyfveln. I fall
sådana som dessa, hvilkas antal torde uppgå till omkring 800 pr. år, hafva
följande synpunkter varit afgörande för klassificeringen.
Om, såsom i det anförda exemplet, ett olycksfall inträffat vid sådant
arbete med verktyg eller redskap å en maskin etc, som ingår i dennas skötsel,
föres detsamma i anslutning till förut anförd princip på maskinen. Har
olycksfallet däremot förorsakats af bristfällighet hos det använda verktyget
hänföres det till detta. Hade exempelvis skrufnyckeln i det anförda
exemplet sprungit sönder, skulle olycksfallet hafva förts på nämnda verktyg (gr. VII: 2). Denna regel förutsätter alltså, att begreppet skötsel af, en
maskin etc. erhåller erforderlig begränsning. I detta afseende har uppställts den fordran, att maskinen ifråga vid olycksfallets timande skall
vara tagen i bruk för sitt ändamål eller åtminstone vara under afprofning
såsom färdig vid den fabrik, där den tillverkats. Hade nyssnämnda olycksfall sålunda inträffat på verkstaden under hyfvelns tillverkning, skulle det
hafva förts på verktyget.
Vid olycksfall af här åsyftadt slag synes det vidare vara klart, att
maskinen är af större försäkringstekniskt intresse än det verktyg eller redskap, hvarmed för tillfället arbetades, ty det kan ej gärna komma ifråga
att i och för uppskattning af olycksfallsrisken vid arbetsföretag fästa mera
ingående afseende vid de olika slag af verktyg och dylikt, som där användas, utan hufvudvikten torde läggas på de maskiner, som begagnas.
Äfven denna omständighet talar alltså för att olycksfall, som inträffat
under nyss angifna förutsättningar, hänföras till resp. maskiner, liksom också därför, att äfven de visserligen fåtaliga olycksfall, där det ej
låter sig med säkerhet afgöra, huruvida arbetet verkligen tillhörde maskinens
skötsel eller ej, hänföras till maskinen. Den här tillämpade regeln kan
uttryckas sålunda: olycksfall, som inträffat vid samtidig sysselsättning med verktyg, maskiner etc. tillhörande olika grupper, hänföras till den maskin etc. vid
hvars skötsel de inträffat, förutsatt att de ej förorsakats af bristfällighet hos
därvid eventuellt användt verktyg eller redskap, i hvilket fall det hänföres till detta;
föreligger intet skäl af denna eller annan art, som talar för olycksfallens hänförande till viss grupp, föres det på den grupp, som är af det största försäkringstekniska intresset.
Till följd af denna princips tillämpning ingår ett afsevärdt antal
olycksfall, hvartill verktyg och redskap medverkat, bland de å grupperna
I—IV och IX—XII förda olycksfallen. Detta antal är dock för grupperna
VI, IX och X resp. »uppvärmnings-, belysnings- och kemiska apparater»,
»hissredskap och hissar» samt »åkdon och djur» så ringa, att de sakna betydelse för grupperingens resultat.
Det har emellertid visat sig önskvärdt att äfven från denna regel göra
ett undantag, nämligen beträffande olycksfall vid transportbanor, spårvägar
för persontrafik samt järnvägar (grupperna XI, XII och XIII). Om nämligen nyssnämnda regel fasthålles beträffande i första rummet de två sistnämnda transportmedlen skulle så godt som alla vid dessa inträffade olycksfall komma att hänföras till grupperna XII och XIH samt blott ett försvinnande fåtal å öfriga grupper. Då vidare ifrågavarande transportmedel så godt som uteslutande handhafvas af en i dess helhet under
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yrkesgrupperna XIX: 3 och 4 »spårvägs-» resp. »järnvägsdrift» upptagen personal (se tab. 5), skulle nästan samtliga olycksfall på spår- och järnvägar
komma att falla inom dessa tvänne yrkesgrupper. Till följd häraf skulle
tab. 5, under förutsättning att regeln följts, endast upplysa därom, att inom
yrkesgrupperna »spårvägsdrift» och »järnvägsdrift» hafva nästan alla olycksfall inträffat vid spårvägar och järnvägar — en upplysning, som vore
jämförelsevis betydelselös och för öfrigt själfklar.
Verkställda beräkningar hafva visat att under denna förutsättning
skulle af yrkesgruppens »järnvägsdrift» 1,284 olycksfall omkring 83 fördelas å grupperna IV, V, IX, X, XI och XIV samt XVI—XVIII, 236 å
grupp XV »lastning, lossning etc», men däremot samtliga de återstående
S65 olycksfallen komma på gruppen XIII, »järnvägar». Detta visar, att
på grupp XIII skulle komma 297 olycksfall af dem, som nu enligt tab.
5 äro fördelade på andra grupper. Som en dylik fördelning skulle blifva
väsentligt mindre upplysande angående olycksfallsanledningarne än den
som för närvarande framgår af tab. 5, har den sistanförda regeln här
liksom också beträffande transportbanor och spårvägar frångåtts. Beträffande de sistnämnda tvänne grupperna är emellertid anförda förhållanden
af väsentligt mindre betydelse än beträffande järnvägarne. För alla tre
gäller emellertid, att det är begreppen »järnvägars», »spårvägars» och
»transportbanors» allt för stora omfattning såsom grupprubriker, hvilka
gifvit anledning till ifrågavarande undantag från den uppställda regeln.
Den synpunkt, som i stället vid denna gruppering följts, har varit den,
att alla olycksfall, hvilka på grund af förut anförda principer bort föras å
andra grupper än »transportbanor», »spårvägar» och »järnvägar» (resp. gr. XI—
XIII),
också dit hänförts, af ven om de inträffat vid sådant arbete, som kan
anses ingå i nämnda transportmedels underhåll eller skötsel.
Beträffande de a l l m ä n n a g r u p p e r n a XV—XVIII ställer sig olycksfallens fördelning betydligt enklare och må därom endast följande anföras.
De omständigheter, som varit bestämmande för olycksfallens fördelning mellan dessa grupper inbördes torde tillräckligt framgå af deras benämning. Emellertid har det ofta visat sig, att olycksfall inträffat under
lastning eller lossning, men dock varit af den beskaffenhet, att de med skäl
kunnat hänföras till någon af grupperna XVI eller XVII, »personers» resp.
»föremåls fall». Då det är mera upplysande rörande ett olycksfalls tillkomst
och förlopp, att i liknande fall föra det på »lastning och lossning» än på
någon af de senare grupperna, har städse den principen följts, att olycksfall, som kunna föras på såväl »lastning och lossning» som på någondera af
grupperna »personers» resp. »föremåls fall» hänförts till den förstnämnda gruppen.
Slutligen förekommer ett afsevärdt antal olycksfall, hvilka på lika
goda grunder skulle kunna hänföras till endera af grupperna XVI och XVII,
»personers» resp. »föremåls fall». Alla dylika olycksfall hänföras till den förra
gruppen.
De ofvan anförda principerna hafva i allmänhet utgjort tillräcklig
ledning för klassificeringens utförande. Af desamma samt af de anförda
exemplen torde emellertid framgå, att gränsfall lätteligen kunna uppkomma,
hvilkas hänförande till den ena eller andra maskingruppen måste blifva
ganska godtyckligt. Dylika fall förekomma också till ett eller annat hundratal årligen. En annan felkälla af vida större betydelse utgöres likväl
af ofullständigheten hos de inkomna anmälningshandlingarne med afseende
på den däri lämnade beskrifningen öfver olycksfallets tillkomst och förlopp.
Man kan nämligen icke vänta, att dessa beskrifningar skola vara så ut-
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tömmande att de alltid möjliggöra en säker klassificering efter ofvan anförda
rätt invecklade principer. Icke heller har det befunnits möjligt eller lämpligt
annat än i ett relativt fåtal fall att infordra kompletterande beskrifningar.
Dessa tvänne omständigheter medföra, att olycksfallens fördelning å verktyg,
maskiner, transportmedel etc. icke kan göra anspråk på samma grad af
noggrannhet som deras fördelning efter andra i denna berättelse förekommande grunder. Dock ställer sig detta förhållande rätt olika för olika
grupper, beroende bl. a. på huru invecklad skötseln är af ifrågakommande
maskiner etc. Bortses sålunda från det föreliggande materialets ofullständighet öfver hufvud taget, hvarom tidigare nämnts, och tages endast hänsyn till noggrannheten vid klassificeringen torde beträffande grupperna II,
III, IV och XIV, resp. »motorer», »transmissioner», »elektriska ledningar»
och »sprängämnen» de erhållna siffrorna böra anses vara så godt som exakta;
för grupperna I, V, VI, IX och XII eller resp. »ångpannor och ångrör»,
»arbetsmaskiner», »uppvärmnings-, belysnings och kemiska apparater», »hissredskap och hissar» samt »spårvägar för persontrafik» torde en fellatitud
af omkring ± 5 % och för grupperna VII och VIII, »verktyg» och »redskap» omkring + 10 % böra förutsättas, under det för grupperna X, XI,
XIII och XV—XVIII eller resp. »åkdon och djur», »transportbanor», »järnvägar», »lastning etc», »personers» resp. »föremåls fall» samt »på annat
eller okändt sätt» torde böra räknas med en latitud ända till omkring ±
15 %. Samtliga dessa procentsiffror äro gifvetvis approximativa och afse
blott att gifva en allmän föreställning om den grad af noggrannhet, som
vid en klassificering af detta slag kan påräknas. Såsom häraf framgår,
är det i allmänhet siffrorna för de i försäkringstekniskt hänseende betydelsefullaste grupperna, som äro relativt noggrannast.
Olycksfall
1908.

år

En blick å tab. 5 liksom också på den å sid. 24°—25° intagna
texttabellen litt. H utvisar, att det största antalet olycksfall,
3,030 (19'2 %) eller nära VB, inträffat under sysselsättning med
eller genom arbetsmaskiner af olika slag. Den därnäst största
betydelsen i detta hänseende tillkommer rubrikerna lastning,
lossning, bärning och lyftning med 2,986 (19-0 %) olycksfall
samt handverktyg med 2,571 (16-3 %) olycksfall. Inalles voro
sålunda 8,587 (54-5 %) eller mer än hälften af samtliga för år
1908 anmälda olycksfall att tillskrifva ifrågavarande trenne
olycksfallsrubriker. Närmast härefter i ordningen följa redskap
och arbetsanordningar (med 1,619 olycksfall), transportbanor
(med 1,018 olycksfall) samt järnvägar (med 927 olycksfall); eller
resp. 10-3, 6"5 och 5-9 % af olycksfallens totalsumma. Bland
öfriga olycksfallsanledningar må nämnas: hissredskap och hissar
(684 olycksfall), personers fall (578 olycksfall) samt sammanstörtande, nedstörtande eller kullfallande föremål (574 olycksfall). Det
minsta antalet olycksfall hafva däremot varit att tillskrifva följande olycksfallsanledningar, nämligen: elektriska ledningar (med
endast 23 eller 0·2 % af samtliga anmälda olycksfall), motorer
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(med 59 olycksfall), spårvägar (med 70 olycksfall), sprängämnen
(med 94 olycksfall) samt ångpannor och ångrör (med 133
olycksfall).
Hvad särskildt beträffar olycksfall, som inträffat under Olycksfall
genom arbetssysselsättning med -eller genom arbetsmaskiner, meddelas i efter- maskiner.
följande texttabell litt. I (sid. 30*—31*) en öfverBikt, som i
relativa tal angifver den roll, som de olika slagen af dylika
maskiner spelat under år 1908 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 skäroch huggmaskiner af olika slag. Af de inalles 1,720 olycksfall,
som förorsakats genom dylika maskiner, hade i sin ordning
595 — motsvarande 19"6 % eller nära lh af samtliga genom
arbetsmaskiner framkallade olycksfall — tillkommit genom
cirkelsågar, 323 genom hyfvel- och fräsmaskiner, 131 genom
band- och ram sågar samt 671 genom andra dylika arbetsmaskiner
(såsom borr- och huggmaskiner af olika slag, svarfstolar etc).
Största betydelsen närmast efter skär- och huggmaskiner hafva
i detta hänseende »andra arbetsmaskiner» (med 10 6 % af samtliga
genom arbetsmaskiner förorsakade olycksfall), valsverk (med 9'3 %),
slip-, poler- och smärgelmaskiner (med 6'7 %) samt press- och
stansverk (med 5-5 %). De skiljaktigheter, som i detta hänseende förefinnas olika industrier emellan, sammanhänga naturligtvis 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 arbetsanordningar må i öfrigt framhållas, att desamma icke i och för
sig kunna anses uttrycka de olika maskinernas etc. farlighetsgrad. Ty alldeles bortsedt därifrån, att härför erfordras kännedom 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, hvarunder desamma
varit i gång och olycksfallsrisken sålunda faktiskt existerat.
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För ernående af större öfverskådlighet samt för att underlätta en jämförelse med föregående år hafva i efterföljande
texttabell litt. J de särskilda olycksfallsrubrikerna sammanförts
i sju större hufvudgrupper, utvisande absoluta och relativa
antalet olycksfall, som under åren 1907 och 1908 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 föremåls fall samt annan eller okänd anledning.
En blick på tab. litt. J visar rörande förändringarne från
år 1907 till 1908 i fråga om olycksfallsfrekvensen, uttryckt i
procent med hänsyn till olika olycksfallsrubriker, att förekommande växlingar uttryckta i procent af 1907 års siffror varit
relativt störst inom grupper med ett ringa antal olycksfall. Anledningen till förändringarne synas därför sannolikt vara att söka
i tillfälligheter och ojämnheter i det statistiska primärmaterialet.
Hvad särskildt beträffar förändringarne i procent-s\Rxom& för
samtliga yrkesgrupper, så framgår af tabellen, att dessa i regeln,
med undantag för grupp III och IV, stanna inom de tidigare
angifna approximativa felgränserna. Anmärkningsvärdast i detta
hänseende torde vara den relativt stora minskningen från år
1907 till år 1908 af olycksfall inom gruppen V, arbetsmaskiner,
samt ökningen inom grupperna III och IV. För ett närmare
bedömande af orsakerna till detta förhållande skulle likväl tarfvas
en ingående detaljgranskning af primärmaterialets hithörande
uppgifter, något som kan ske först i samband med de planerade
tekniska specialundersökningarna.
Det bör emellertid redan
här betonas, att säkra slutsatser af en jämförelse mellan siffrorna
för olika år icke kunna dragas, innan man öfvertygat sig om
att de härröra från samma företag samt omfatta alla inom dessa
inträffade olycksfall.
På grund af de förändringar beträffande fördelningen af
olycksfallen med hänsyn till olika olycksfallsanledningar, som
.vidtagits från och med den för år 1907 utgifna redogörelsen,
är den för åren 1907 och 1908 erhållna grupperingen icke
direkt jämförbar med motsvarande gruppering i 1906 års olycksfallsstatistik.
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Olycksfallen efter tillkomst och förlopp åren 1906—1908.
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Tab. litt. K. (forts.) Olycksfallen efter tillkomst och förlopp åren 1906—1908.

Såsom i berättelsen om olycksfall i arbete för år 1907
(sid. 32*) anförts, bestå skiijaktigheterna i hufvudsak däruti,
att i 1907 och 1908 års statistik ett relativt mindre antal
olycksfall hänförts till de allmänna, men ett större till de speciella grupperna än hvad förhållandet var under år 1906. De
förnämsta orsakerna till denna förskjutning äro dels tillkomsten
från och med år 1907 af grupperna VI, uppvärmnings-, belysnings- och kemiska apparater, samt VIII, redskap och arbetsanordningar; dels tillämpningen, likaledes från år 1907, af
tidigare berörda princip, enligt hvilken till en maskin etc. hänförts olycksfall, som inträffat vid dess skötsel, äfven om de ej
förorsakats genom direkt beröring med maskinen ifråga.
For
att emellertid möjliggöra en jämförelse äfven med de af 1906
års statistik omfattade olycksfallen, har en omklassiflcering
efter numera tillämpade grunder af dessa olycksfall utförts och
meddelas i föregående texttabell litt. K resultatet häraf såväl
som motsvarande siffror för åren 1907 och 1908.
Af tabellen framgår, att öfverensstämmelsen mellan siffrorna
för de olika åren är anmärkningsvärdt stor, och kunna således
några karaktäristiska förändringar i olycksfallsanledningarne
icke ur dessa siffror härledas.
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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 fördelning med hänsyn till skadans beskaffenhet och skadad kroppsdel, har företagits i tvänne riktningar.
Först och främst har sålunda ifrågavarande bearbetning afsett
att åskådliggöra fördelningen i detta hänseende inom olika industrier 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 anledningar möjligen innebära särskild olycksfallsrisk, hafva vidare uppgifterna om skadans beskaffenhet kombinerats med uppgifterna
om dess tillkomst och förlopp och resultaten af sistnämnda
undersökning framlagts i tab 7.
Såsom berörda tabeller utvisa, hafva vid denna bearbetning
de genom olycksfallen uppkomna skadorna, bortsedt från inre
dylika samt drunkning, kväfning och några andra olycksfall med
dödlig utgång, sammanförts under en gemensam hufvudrubrik
(sår, kontusioner, brott etc.) och icke specificerats efter de särskilda skadornas natur, d. v. s. allt efter som de bestått i exempelvis
sår och kontusioner, brännskador, krossning, vrickning, brott o.s. v.
På sätt i 1906 års redogörelse närmare utvecklats, skulle nämligen en dylik mera detaljerad uppdelning af materialet, förutsatt att den öfver hufvud taget läte sig genomföra, endast
blifva af jämförelsevis ringa värde.
Hvad först beträffar olycksfallens inom olika yrken fördelning 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 sistnämnda tabell innehåller endast åtta kategorier mot tretton i
hufvudtabellen.

Olycksfallen
efter yrken och
skadans beskaffenhet.
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Olycksfallen efter skadans beskaffenhet och skadad kroppsdel
år 1908.
Relativa

tal.
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Dessa tabeller gifva vid handen, att af samtliga för år
1908 anmälda olycksfall icke mindre än jämnt 3,K> medfört
fingerskador
samt i det närmaste 1U (24-7 %) skador å ben,
fötter eller tår. Närmast därefter i ordningen följa skador å
armar och händer (16-9 %\ medan däremot ögonskador och
skador å hufvudet i öfrigt voro relativt mer sällsynta (resp.
6-o och 4-o %).
Vidkommande åter fördelningen i detta hänseende inom
olika yrkesgrupper, framgår det af tab. litt. L, att fingerskador
förekomma relativt mest inom industrien i egentlig mening,
där de utgöra 342 % af samtliga anmälda olycksfall. Bland
särskilda hithörande yrkesgrupper kommer åter beklädnadsindustrien i detta hänseende främst med ända till 70"6 % 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 18'1
% af alla olycksfall medfört skador af denna art, men där samma
procentsiffra för åtskilliga af de särskilda industrigrupperna når
betydligt högre.
Om sålunda olycksfall, som medfört skador å de ofre extremiteterna, förekomma relativt talrikast inom industrien — ett
förhållande, som sammanhänger därmed, att, såsom längre fram
skall visas, olycksfall, som förorsakats genom maskiner, i relativt långt högre grad än andra olycksfall medföra skador -af
denna art — så hafva öfriga, till industrien ej hänförliga hufvudgrupper att uppvisa något högre siffror för skador å de nedre
extremiteterna (ben, fötter och tår). Medan sålunda olycksfall
af denna art utgjort 227 % af samtliga olycksfall inom
industrien i egentlig mening, steg motsvarande procenttal inom
råämnesproduktionen till 2 5 i % och inom grupperna byggnadsverksamhet m. m. samt handel och samfärdsel till resp. 26'4 och
33-2 %. Bland de särskilda yrkesgrupperna åter har skogsbruket
att uppvisa det ojämförligt högsta procenttalet (eller 52'2 %) för
olycksfall af här berörda beskaffenhet.
Hufvudgrupperna byggnadsverksamhet, belysning m. in.
samt handel och samfärdsel utmärka sig genom ett relativt
stort antal olycksfall, som medfört skador å öfriga kroppsdelar

40*

OLYCKSFALLSSTATISTIK

1908.

eller också å flera kroppsdelar samtidigt eller hela kroppen.
Tillsammans utgjorde sålunda skador af denna art 25-8 % af
olycksfallens totalsumma inom den förra gruppen och 20'9 %
inom den senare. Däremot nådde motsvarande procenttal inom
industrien och råämnesproduktionen endast till resp. 15-9 och
16-3 %.
Hvad slutligen Ögonskador beträffar, förekommo dessa utan
jämförelse talrikast inom gruppen annan brytnings- och upptagningsindustri, där, enligt hvad tabellen utvisar, mer än \ •»
af samtliga olycksfall medfört skador af denna beskaffenhet.
Det är naturligtvis stenhuggerierna med deras speciella yrkesrisk på detta område, som skänkt åt gruppen ifråga en dylik
särställning.
Olycksfallen
efter olycksfallsanledningar och
kroppsdelar.

Olycksfallen
efter olika
skador inom de
särskilda olycksfallsanledningarne.

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 sifferuppgifterna har vidare utarbetats efterföljande texttabell litt.
M, som för hvarje särskild olycksfallsanledning angifver den procentiska fördelningen af olycksfallen efter skadans beskaffenhet.
Tabellerna ifråga utvisa, att af de inalles 4,579 olycksfall,
som tillkommit genom maskiner af alla slag, nära hälften (47-7 %)
medfört skador å fingrarna och närmare Vs (18-4 %) skador å
armar eller händer. Hvad åter beträffar de 4,190 olycksfall, som
förorsakats genom handverktyg och redskap, drabbade af dessa
V4 (25-5 %) ben, fötter och tår, något mer än V» (21 "5 %) fingrarne och 18·i % armar och händer. Af de inalles 2,986 olycksfall, som tillkommit under lastning och lossning, lyftning och
bärning, hade flertalet förorsakat skador å fingrarne (30-i %)
samt de nedre extremiteterna (28 "7 %).
Utgår man åter från de uppkomna skadorna och undersöker, i fråga om hvilka olycksfallsanledningar de särskilda slagen af
skador spela den jämförelsevis största rollen, finner man, att fingerskador förekomma relativt talrikast (eller med ända till 60"2 %)
bland olycksfall, som förorsakats genom arbetsmaskiner. Lägsta
procenttalet för dylika skador återfinnes däremot bland olycks-
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Tab. litt. M. Olycksfallen efter tillkomst och förlopp samt
skadans beskaffenhet år 1908.
Relativa

tal.
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fall, som förorsakats genom fall (l - 9 %), sprängämnen (4-2 %) samt
spårvägar (8-6 %).
De relativt flesta skador å de nedre extremiteterna förekomma bland olycksfall, som föranledts af sammanstörtande,
nedstörtande eller kullfallande föremål (50"0 %), åkdon och djur
(38'9 %) äfvensom af spårvägar (35·7 %) samt redskap och
arbetsanordningar (34-7 %). Relativt fåtaligast voro däremot
skador af denna art bland olycksfall, som kunnat tillskrifvas
sprängämnen (6·4 %\ arbetsmaskiner (8"8 %), motorer (11'9 %)
och transmissioner (14-5 %).
Ångpannor och därnäst motorer och elektriska ledningar
framkallade däremot de relativt flesta skador å armar och händer
(eller resp. 32 - 3, 30'5 och 3()-4 %). De minsta procenttalen för
skador af här berörda art äro däremot till finnandes bland
olycksfall, som förorsakats genom sammanstörtande, nedstörtande
eller kullfallande föremål (7-8 %), åkdon och djur (10'9 %), hissredskap och hissar (11·7 %\ transportbanor (12·5 %) samt sprängämnen (12-8 %).
Det utan jämförelse högsta procenttalet ögonskador återfinnes i fråga om olycksfall, som förorsakats genom handverktyg, af hvilka 23-6 % medfört dylika skador, samt därnäst för
olycksfall genom sprängämnen (6'4 %). Däremot förekomma
bland olycksfall, som föranledts genom elektriska ledningar,
intet enda olycksfall af här anförd beskaffenhet.
Skador å hufvudet i öfrigt (utom ögonen) utgjorde 22·4 %
af alla olycksfall genom sprängämnen och 10-7 % af olycksfallen genom hissredskap och hissar. Relativt fåtaliga voro
däremot dylika skador bland olycksfall genom spårvägar, lastning och lossning, lyftning och bärning, arbetsmaskiner samt
.transportbanor (resp. 1·4, 2·0, 2-3 och 3"i %).
Skador å öfriga här ej nämnda kroppsdelar förekomma
med 26"8 % bland olycksfall, som föranledts genom fall och
med 18'6 % bland olycksfall genom spårvägar. Däremot förekomma skador af denna art med endast 2 '9 % bland olycksfallen
genom arbetsmaskiner.
Hvad slutligen beträffar olycksfall, som medfört skador å
flera kroppsdelar samtidigt eller å hela kroppen, utgjorde dessa
mer än 1 '3 (eller 35"i %) af de olycksfall, som framkallats genom
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sprängämnen och mer än V 4 (26"i %) af olycksfallen genom
elektriska ledningar. Relativt fåtaligast, eller med endast l - 3 %,
voro däremot skador af denna art representerade bland olycksfallen genom handverktyg.
Hvad särskildt beträffar de olycksfall, som förorsakats genom arbetsmaskiner af olika slag, meddelas i efterföljande texttabell litt. N en öfversikt, utvisande den procentiska fördelningen af ifrågavarande olycksfall efter däraf föranledda skador
af olika beskaffenhet.

Olycksfallen
genom arbetsmaskiner efter
kroppsdelar.

Tab. litt. N. Olycksfall, som inträffat under sysselsättning med eller
genom arbetsmaskiner, efter skadans beskaffenhet år 1908.
Relativa tal.
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Det framgår häraf, att i fråga om samtliga i tabellen upptagna slag af arbetsmaskiner fingerskador äro de vanligast
förekommande olycksfallen. Synnerligen talrika äro skador af
denna art bland olycksfall, som förorsakats af press- och stansverk (8 7 "4 %), skär- och huggmaskiner samt spinn-, spol- och
stickmaskiner (hvardera 67"0 %). Minsta procenttalen för dylika
skador återfinnas däremot i fråga om olycksfall genom vaksamt hammar- och stamp verk äfvensom slip-, poler- och smärgelmaskiner.

V. Olycksfallen efter skadans påföljd.
Äfven bearbetningen af det olycksfallsstatistiska materialet
med hänsyn till frågan om olycksfallens påföljd har verkställts
i tvänne riktningar. Dels har sålunda undersökts, huru fördelningen i detta hänseende gestaltat sig inom olika industrier och
yrken, och dels har verkställts en utredning angående förhållandet mellan olycksfallens tillkomst och förlopp å den ena sidan
och de uppkomna skadornas påföljd å den andra. Bearbetningen
i dessa punkter har verkställts efter samma system som följts
i 1907 års redogörelse (jfr denna, sid. 40°).
Olycksfallen
efter
påföljden
inom olika
industrier.

Hvad först beträffar fördelningen af olycksfallen inom olika
industrier och yrken efter skadans påföljd, meddelas uppgifter
härom i tab. 8, nämligen dels för skadade män och kvinnor
hvar för sig i tab. 8 b och c och dels för de båda könen 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
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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 tablåerna å sid. 56* och 57* närmare angifvet det antal
arbetsdagar, 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 %
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 olycksfallen ifråga medfört, lämnas däremot här nedan i textafdelningen (jmfr sid. 61°—67° och texttabellerna litt. U och V).
Samma indelning, som användts vid ofvannämnda gruppering, har äfven bibehållits vid den undersökning angående sambandet mellan å ena sidan olycksfallens tillkomst och förlopp
och å andra sidan deras påföljd, hvars resultat framlägges
i tab. 9. Dock afse dessa senare uppgifter endast de båda
könen gemensamt.
För samtliga för år 1908 anmälda olycksfall tillsammantagna gestaltade sig fördelningen med hänsyn till påföljden
sålunda:
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Det framgår häraf, att det långt öfvervägande antalet olycksfall eller omkr. 9/io 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 87·2 % af samtliga för år 1908 anmälda olycksfall. För
lifvet kvarstående men (invaliditet) medförde samtidigt 7'3 %
af olycksfallen bland männen och 11 7 % bland kvinnorna.
Dödlig utgång slutligen hade för männen Vi.% men för kvinnorna
endast 0-7 % 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
gäller endast i fråga om lindrigare invaliditetsfall, nämligen
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dem, som ansetts motsvara högst U af hela arbetsförmågan.
Procenttalet för dylika olycksfall steg nämligen för kvinnorna
till 10"4 % mot endast 5·7 % för männen. Bortsedt härifrån
förekommo emellertid invaliditetsfall i öfrigt i något större
proportion bland män än bland kvinnor, nämligen med 1·6 %
bland de förra mot 1·3 % bland de senare.
Ofvanstående sammanställning gifver vid handen, att af
samtliga för år 1908 anmälda olycksfall — bortsedt från dem,
hvilkas slutliga påföljd icke varit känd — inalles 1,662 eller
10"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 1,621 (10'7 %)
men bland kvinnorna endast 41 (9'0 %).
I efterföljande båda texttabeller litt. O och P (sid. 48*—49*)
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 1908 anmälda olycksfall 85'9 % medfört en öfvergående skada om högst
60 dagar och 5'0 % dylik skada af längre varaktighet. För
Hfvet kvarstående men hade inalles 1,171 (7-4 %) olycksfall
förorsakat, livarvid den uppkomna invaliditeten i 507 fall understeg 10 % och i 664 fall öfversteg denna gräns. 219 olycksfall
(1'4 %) hade haft en dödlig utgång, och slutligen hade i fråga
om 52 olycksfall (0·3 %) kännedom om påföljden icke kunnat
erhållas eller ock denna vid tidpunkten för undersökningens
afslutande ännu icke varit definitivt känd. En jämförelse mellan
här angifna siffror och motsvarande uppgifter i 1907 och 1906 års
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Olycksfallen efter skadans påföljd år 1908.
Absoluta

tal.
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Olycksfallen efter skadans påföljd år 1908.
Relativa tal.

4

50*

OLYCKSFALLSSTATISTIK

1908.

olycksfallsberättelser har icke att uppvisa några större skiljaktigheter utan förete snarare en relativt hög grad af överensstämmelse.
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. Af för året anmälda olycksfall kommo nämligen inom
hvardera af dessa industrier omkr. V4 på olycksfall, som medfört
kvarstående men, under det att motsvarande siffra för den
industri, som i detta hänseende eljes kom högst på skalan,
nämligen trävaruindustrien, icke nådde högre än till 1/t. 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 textilindustriernas arbetarestock ju som bekant till öfvervägande del utgöres af kvinnor.
Det högsta relativa antalet olycksfall med dödligt förlopp
inträffade inom gruppen skogsbruk, där 5"2 % af samtliga olycksfall slutade med döden, samt därnäst inom gruppen byggnadsindustri (med 3-4 %). Endast inom beklädnadsindustrien samt
den grafiska industrien inträffade inga olycksfall med dödlig
utgång.
Beträffande de i tab. litt. P meddelade sifferuppgifterna
angående den procentiska fördelningen af olycksfallen inom
olika yrkesgrupper efter påföljden, torde emellertid böra erinras
om det inflytande, som den i det föregående påpekade försumligheten med afseende på anmälningspliktens fullgörande i detta
hänseende kan antagas utöfva. Då nämligen uraktlåtenheten
härutinnan oftare förekommit i fråga om olycksfall med lindrigare 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.
Olycksfallen
efter påföljd
per 1,000 årsarbetare.

En verklig mätare af förekomsten inom olika industrier af
olycksfall med olika påföljd erhåller man naturligtvis först genom att ställa olycksfallen ifråga i relation till antalet årsarbetare. För de yrkesgrupper, för hvilka uppgifter i sistnämnda
hänseende återfinnas i tab. 1, meddelas i efterföljande texttabell
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Tab. litt. Q. Relativa antalet olycksfall med olika påföljd inom
vissa yrken år 1908.
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litt. Q beräkningar af denna art. På grund af det öfverhiifvud
taget ringa antalet olycksfall bland kvinnor bar 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 tillsammantagna, förekommo under år 1908 på hvarje 1,000-tal årsarbetare
inalles 38-4 olycksfall med öfvergående skada, 3-l olycksfall
med för lifvet kvarstående men, 0-4 dödsfall och 0·1 olycksfall,
i fråga om hvilka påföljden antingen icke var känd eller ock ej
slutligt fastställd.
Hvad de särskilda yrkesgrupperna beträffar, uppvisar stenindustrien såväl i fråga om olycksfall, som medfört öfvergående
skada, som beträffande dem, hvilka vållat kvarstående men, de
högsta frekvenssiffrorna, medan i förstnämnda hänseende beklädnadsindustrien och i sistnämnda hänseende läder-, hår- och
gummivaruindustrien samt beklädnadsindustrien förete de lägsta
motsvarande talen. Det högsta relativa antalet olycksfall med
dödlig utgång förekommer inom grupperna gas- och elektricitetsverk samt grufdrift.
Olycksfallen
efter tillkomst
och förlopp
samt skadans
påföljd.

Hvad därefter angår förhållandet mellan olycksfallens tillkomst och förlopp samt de uppkomna skadornas påföljd, meddelas, 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 särskild olycksfallsanledning angifver olycksfallens motsvarande
procentiska fördelning.
Tabellerna ifråga visa, att så godt som samtliga eller 96·6 %
af de 2,885 olycksfall, som tillskrifvits lastning, lossning, bärning och lyftning såsom olycksfallsanledning medförde endast
öfvergående oförmåga till arbete. Motsvarande siffror för de
3,876 olycksfall, som förorsakats genom handverktyg och redskap, samt de 3,858 olycksfall, som tillkommit under sysselsättning med eller genom maskiner af alla slag, voro 92-5
och 84-2 %. Denna sistnämnda sysselsättning — med eller
genom maskiner — vållade således ett relativt väsentligt större
antal olycksfall med kvarstående men än öfriga, nyss anförda
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Olycksfallen efter tillkomst och förlopp samt skadans påföljd
år 1908.
Relativa tal.

54*

OLYCKSFALLSSTATISTIK

1908.

olycksfallsanledningar.
Af de inalles 1,171 olycksfall, som
medfört varaktig nedsättning eller förlust af arbetsförmågan,
hade ej långt ifrån hälften, eller 505, inträffat under sysselsättning med eller genom arbetsmaskiner af olika slag. Relativt
talrikast voro emellertid skador af denna art bland olycksfall,
som tillkommit genom sprängämnen, af hvilka ej mindre än
1
4 (25·5 %) medförde dylika skador.
Vidkommande särskildt olycksfall med dödlig utgång, hafva
järnvägar, fall samt redskap och arbetsanordningar visat sig
såsom i detta hänseende farligast, i det de uppvisat resp. 27,
23 och 22 dödsfall. De högsta procenttalen kunde emellertid
äfven för olycksfall med dödlig utgång uppvisas af gruppen
Tab. litt. S. Olycksfall, som inträffat under sysselsättning med eller
genom arbetsmaskiner, efter skadans påföljd år 1908.
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sprängämnen (med 14'9 %), närmast följd af elektriska ledningar (med 13"0 %).
Hvad särskildt beträffar olycksfall, som inträffat genom
arbetsmaskiner, meddelas i föregående texttabell litt. S en
öfversikt, utvisande huru här berörda fördelning gestaltat sig
i fråga om de särskilda slagen af dylika maskiner.
Det framgår häraf, att det relativt största antalet invaliditetsfall förekommit i fråga om olycksfall, som förorsakats
genom spinn-, spol- och stickmaskiner samt väfstolar, där mer
än l 4 af samtliga olycksfall medfört skador af denna art. De
relativt flesta olycksfallen med dödlig utgång förekomma däremot bland dem, som tillskrifvits centrifugalmaskiner (5-9 %
dödsfall).
Såsom redan i det föregående framhållits, har i fråga om
olycksfall, som medfört öfvergående oförmåga till arbete, bearbetningen af det för år 1908 föreliggande materialet skett på
det sätt, att kännedom vunnits angående det antal arbetsdagar,
som härigenom gått förlorade. Härvid är emellertid att märka,
att uttrycket »förlorade arbetsdagar» i detta sammanhang fattats
såsom liktydigt med det antal dagar, hvarunder den genom
olycksfallet uppkomna oförmågan till arbete varat, oafsedt om
dagarne varit arbetsdagar i egentlig mening eller icke, och att
sålunda härvid för hvarje fall medtagits icke blott söckendagar
utan äfven mellankommande sön- och helgdagar. Då det icke
ansetts erforderligt att för hvarje särskild yrkesklass i detalj
framlägga dessa uppgifter, har i tab. 8 a—c för hvarje dylik
yrkesklass endast upptagits det sammanlagda antalet af genom
här berörda slag af olycksfall förlorade arbetsdagar. Däremot
meddelas här nedan i texten mera detaljerade uppgifter rörande
de resultat, som framgått ur här anförda bearbetning.
Hela antalet genom öfvergående olycksfall förlorade arbetsdagar utgjorde, enligt hvad tabellerna ifråga utvisa, 348,216,
hvaraf 339,381 komma på skadade män och 8,835 på skadade
kvinnor. I nedanstående sammanställning hafva de sålunda
förlorade arbetsdagarne fördelats på de olika kategorier af olycksfall med öfvergående skada, som återfinnas i tab. 8 a—c.

Olycksfallen
genom arbetsmaskiner efter
påföljd.

Vid öfvergående
olycksfall förlorade arbetsdagar.
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Det framgår häraf, att det är olycksfallen med 16—60
dagars arbetsoförmåga, som äga den största betydelsen. På
hithörande olycksfall, som till antalet utgjorde icke fullt hälften
(48'8 %) af samtliga olycksfall med öfvergående påföljd, kommo
sålunda 57·3 % af hela summan förlorade arbetsdagar. Särskildt
må framhållas det jämförelsevis ringa antalet förlorade arbetsdagar, som falla på kategorien 5—15 sjukdagar. På ifrågavarande olycksfall, som uppgingo till 45-8 % af totalsumman,
kommo sålunda inalles endast 19-i % af samtliga förlorade arbetsdagar.
Skiljer man i detta hänseende mellan olycksfall, som medfört 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 266,294 eller
76"5 %, d. v. s. drygt s/4, af arbetsdagarne gått förlorade, medan
däremot olycksfall med en arbetsoförmåga, öfverstigande sextio
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dagar bidragit med endast 81,922 (eller 235 %) förlorade arbetsdagar.
I medeltal på hvarje olycksfall inom resp. kategorier komma
år 1908 följande antal förlorade arbetsdagar.

Beräkningen ifråga utvisar, att medeltalet uppgått till
ungefärligen samma siffra för såväl män som kvinnor, eller till
resp. 24"4 och 22-4 sjukdagar per anmäldt olycksfall. Åfven
inom de särskilda kategorier, i hvilka olycksfallen här uppdelats, 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 afseende på antalet sjukdagar per olycksfall de olika yrkesgrupperna emellan äro i det stora hela tämligen obetydliga. Åt-

Förlorade
arbetsdagar
i medeltal
per fall.
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Olycksfall, som medfört öfvergående oförmåga till arbete,
och därigenom förlorade arbetsdagar år 1908.
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minstone gäller detta, om man betraktar samtliga här upptagna
olycksfall i sin helhet. Det största antalet sjukdagar i medeltal per olycksfall, eller 40 - i, förekom inom skogsbruket samt
vidare inom handel och varulager (med 33o sjukdagar). Motsvarande siffror inom samtliga öfriga yrkesgrupper varierade
emellertid mellan högst 3 0 i (beklädnadsindustrien) och 20-4
(maskin- och skeppsbyggnadsindustrien).
Det absolut största antalet förlorade arbetsdagar kom på trävaruindustrien (med 53,686) medan å andra sidan läder-, håroch gummivaruindustrien kom sist på skalan med endast 774
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 trävaruindustrien i främsta rummet med 13,434 förlorade arbetsdagar, samt sist i ordningen läder-, hår- och gummivaruindustrien med 71 sjukdagar.
Uppgifter angående antalet förlorade arbetsdagar återfinnas
jämväl i tab. 9, som sålunda för hvarje särskild olycksfallsanledning angifver det antal sjukdagar, som de genom densamma 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 sjukdagar:
1908.

1907.

Ångpannor och ångrör
22 - i
Motorer
24'6
Transmissioner
37-2
Elektriska ledningar
24'4
Arbetsmaskiner
22'9
Uppvärmnings-, belysnings- och kemiska apparater 23"4
Handverktyg
21-0
Redskap och arbetsanordningar
27"5
Hissredskap och hissar
27·9
Åkdon och djur
30G
Transportbanor
2o-0
Spårvägar (för persontrafik)
21'3

21'7
38-6
33·9
30"i
23-9
20-4
21-5
26-7
29-9
37-5
25"7
20-8

Förlorade
arbetsdagar
genom olika
olycksfallsanledningar.
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Järnvägar
Sprängämnen
Lastning, lossning, bärning och lyftning (för hand)
Fall
Sammanstörtande, nedstörtande el. kullfallande föremål
På här ej angifvet eller på okändt sätt

1908.

1907.

24/5
41"5
23"l
28-6

25-9
30"5
23-5
30-6

29-8
20'4

29-0
19-5

Skiljaktigheterna i detta hänseende de olika olycksfallskategorierna 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
sprängämnen och transmissioner. Lindrigast hafva återigen de
olycksfall varit, som framkallats genom handverktyg' samt
spårvägar.
Invaliditetsfall.

Sjukdagar
i samband med
invaliditetsfall.

Hvad därefter angai 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 invaliditetsprocent, utan äfven den tidrymd, som förflutit intill
dess den skadade blifvit så återställd, att han kunnat återgå
till arbete, antingen sitt förutvarande eller annat, hvartill han
efter olycksfallet öfver hufvud taget varit mäktig. I samband
med den skriftväxling, som enligt hvad i 1906 års olycksfallsstatistik (jmfr sid. 25 o. f.) närmare angifvits, ägt rum i och
för inhämtandet af uppgifter om invaliditetsgraden, hafva upplysningar begärts jämväl rörande sistnämnda förhållande, eller,
då kännedom härom icke kunnat vinnas, om den tidpunkt, då
lifräntan kunnat fastställas och den uppkomna invaliditeten följaktligen blifvit definitivt afgjord. Tack vare det stora tillmötesgående, som härvid visats såväl af vederbörande arbetsgifvare som ock särskildt af resp. olycksfallsförsäkringsanstalter, har det också lyckats i de båda här anförda hänseendena
erhålla ett i det allra närmaste fullständigt material.
Vidkommande särskildt antalet sjukdagar i samband med
invaliditetsfallen, förete dock uppgifterna härom, i hvad de angå
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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 12 olycksfall, i fråga om hvilka den uppkomna invaliditeten blifvit fastställd till mer än 75 %. I öfrigt må beträffande 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
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.
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Man finner häraf, att af de inalles 95,727 sjukdagar, som
förorsakats af här berörda slag af olycksfall, närmare 1,U (23"i %)
föllo på olycksfall med t. o. in. 60 sjukdagar. Såsom var att
vänta utvisar ofvanstående sammanställning vidare, att sjuktidens längd växer med den uppkomna invaliditetens storlek.
Medan sålunda vid invaliditetsfall under 10 % den genomsnittliga sjuktiden per olycksfall utgör endast 50'2 sjukdagar, stiger
samma sjuktid för invaliditets fall om 10—25 % till 78·3, för
invaliditetsfall om 25—50 % till 143-2 samt för invaliditetsfall om
50—75 % till 193-i sjukdagar. Det ligger likaledes i sakens natur,
att detta förhållande väsentligen beror på olycksfallen med mer
än 60 dagars sjuktid. Dock finner man äfven i fråga om
olycksfallen med kortare sjuktid i detta hänseende en viss,
ehuru mindre starkt framträdande stegring.
I efterföljande texttabell litt. U meddelas uppgifter angående antalet sjukdagar i samband med här berörda slag af
invaliditetsfall (invaliditet intill 75 %) inom hvar och en
af de tjugu yrkesgrupper, hvilka återfinnas i tabellbilagorna.
Af utrymmesskäl hafva härvid invaliditetsfallen uppdelats i endast 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 yrkesgrupperna samma hufvuddrag som i ofvanstående sammanställning. 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 1908 redovisade
antalet invaliditetsfall, har man att till ofvanstående uppgifter
angående antalet sjukdagar vid olycksfall om intill 75 % invaliditet, ytterligare lägga antalet dylika dagar vid invaliditetsfall om 75—100 %. Enligt hvad tab. 8 a utvisar, inträffade
under år 1908 inalles 12 dylika svårare olycksfall. De uppgifter
angående antalet sjukdagar vid dessa senare olycksfall, hvilka
kunnat erhållas vid meranämnda skriftväxling, synas gifva vid
handen, att man i fråga om dem kan beräkna en genomsnittlig
sjuktid af åtta månader per fall. Med användande af en dylik
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Tab. litt. U. Antal sjukdagar vid olycksfall, som medfört för lifvet kvarstående skada (invaliditet) år 1908.
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beräkningsgrund — ett antagande, som dock endast kan betraktas såsom en ungefärlig uppskattning — skulle man följaktligen komma till en summa af inalles c:a 2,938 sjukdagar
för här berörda slag af invaliditetsfall.
Inalles torde man sålunda kunna approximativt uppskatta
hela det antal sjukdagar, som tillkommit i samband med olycksfall, som medfört för lifvet kvarstående förlust af eller nedsättning i arbetsförmågan, till 98,665, eller i rundt tal 99,000.
På hvarje invaliditetsfall öfver hufvud taget skulle sålunda
belöpa sig i medeltal 84/3 sjukdagar, eller om man bortser från
invaliditetsfall under 10 %, 1102 sjukdagar. Lämnar man å
andra sidan utom räkningen alla sådana invaliditetsfall, som
medfört kortare sjuktid än två månader, och utgår man därvid
ifrån, att samtliga ofvannämnda svårare invaliditetsfall (om 75—
100 %) kraft en längre sjuktid än denna, erhåller man ett medeltal af 138'2 sjukdagar per fall, oafsedt den uppkomna invaliditetens storlek. Afskiljas emellertid äfven i detta fall de olycksfall, som medfört lägre invaliditet än 10 %, gifver samma beräkning till resultat, att på hvarje för år 1908 anmäldt olycksfall, som medfört minst 10 % invaliditet och mer än 60 dagars
sjuktid, kommit i medeltal 153·2 sjtikdagar. Motsvarande siffra
enligt 1907 års statistik var 162-? sjukdagar.
Antal
invaliditetsprocent.

Med afseende på det sätt, hvarpå de i föreliggande redogörelse 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 1908 anmälda olycksfall, utgör, enligt hvad tab. 8 a utvisar,
19,159. I efterföljande texttabell litt. V hafva för hvarje särskild yrkesgrupp meddelats uppgifter angående antalet invaliditetsprocent 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 invaliditetsprocent omkring °/io kommo på industrien i egentlig mening. Af de särskilda yrkesgrupperna åter har trävaruindustrien
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Tab. litt. V. Antalet invaliditetsprocent år 1908.
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att uppvisa det utan jämförelse största antalet invaliditetsprocent,
drygt Vio af hela siffran för år 1908, medan gruppen handel
och varulager intog lägsta rummet i detta hänseende.
Hvad åter beträffar medelprocenten per invaliditetsfall,
ställer sig denna högst inom hufvudgruppen handel och samfärdsel (med 23-9 %). Går man åter äfven i detta fall till de
särskilda yrkesgrupperna, återfinnes den högsta medelsiffran
för gruppen belysning och vattenledning (med 29-0 %) samt
den lägsta (med 9-3 %) inom den kemisk-tekniska industrien.
Vid ofvanstående framställning har hänsyn tagits till samtliga invaliditetsfall och sålunda äfven sådana, som medfört en
invaliditet, understigande 10 %. Lämnas emellertid dessa senare
fall utom räkningen, finner man, att på de återstående 664
fallen kommit sammanlagdt 16,595 invaliditetsprocent, eller i
medeltal 25 "0 per fall. Den högsta medelprocenten, på detta
sätt beräknad, förekom i fråga om gruppen läder-, hår- och
gummivaruindustri med i genomsnitt 50o invaliditetsprocent
per fall, den lägsta siffran kom här på handel och varulager
med endast 12-3 invaliditetsprocent per fall.
Förlorade
arbetsdagar och
invaliditetsprocent vid
olika olycksfalls-nledningar.

Slutligen må för fullständighetens skull erinras därom, att
i tab. 9 uppgifter meddelas angående sammanlagda antalet invaliditetsprocent framkallade genom de särskilda olycksfallsanledningarne. Häraf inhämtas bland annat, att omkring V»
af såväl invaliditetsprocenten som sjukdagarne framkallats ensamt
genom arbetsmaskiner. En betydande invaliditet har vidare tillkommit genom handverktyg (3,335 invaliditetsprocent), järnvägar
(1,559), lastning och lossning etc. (1,244), hissredskap och Hissar
(1,240) samt transmissioner (1,142). Bortsedt från rubriken ångpannor och ångrör, hvarigenom öfver hufvud taget intet enda
invaliditetsfall tillkommit, har den minsta sammanlagda invaliditeten förorsakats genom spårvägar (endast 45 invaliditetsprocent)
samt vidare motorer och elektriska ledningar. Hvad åter beträffar
de förlorade arbetsdagarne komma här handverktyg och redskap
med resp. 13,143 och 8,313 sjukdagar närmast efter arbetsmaskinerna. Sist i ordningen komma här elektriska ledningar med
endast 69 sjukdagar samt vidare spårvägar och motorer samt uppvärmnings- och dylika apparater (med resp. 92, 567 och 1,078
sjukdagar).
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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 spårvägar ett mycket högt rum med i
genomsnitt 45 o invaliditetsprocent, en siffra, som endast öfverträffas af olycksfall genom elektriska ledningar, där det enda
förekommande invaliditetsfallet medfört full invaliditet (100-o %).
Lägsta genomsnittliga invaliditeten förekommer däremot för
olycksfall genom motorer (med 10'8 invaliditetsprocent).
Hvad åter beträffar antalet sjukdagar vid olycksfall af föreliggande art, så råder icke någon öfverensstämmelse mellan de
båda serierna, i det att ofta en jämförelsevis hög invaliditet
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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 allmänhet står i direkt proportion till invaliditetens storlek. Men dels
är detta icke alltid fallet och dels äro de på de särskilda olyeksfallsanledningarne belöpande olycksfallen i åtskilliga fall till
antalet så ringa, att de funna medeltalen icke torde kunna tillerkännas någon större allmängiltighet.

Sammanfattning.

Sammanfattar man till sist de i det föregående meddelade
uppgifterna angående påföljden af de för år 1908 anmälda
olycksfallen, erhåller man, bortsedt från de inalles 52 fall, för
hvilka den slutliga påföljden, vid tidpunkten för undersökningens
afslutande, antingen icke varit känd eller också icke afgjord,
för de återstående 15,693 olycksfallen i detta hänseende följande
facit. Motsvarande siffror ur 1907 års statistik, omfattande
16,277 olycksfall, anföras inom parenteser.
öfvergående oförmåga till arbete medförde inalles 14,303
(14,741) olycksfall eller 90·9 (90'2) % af samtliga och det antal
arbetsdagar, som härigenom gingo förlorade, utgjorde 348,216
(365,981), eller i medeltal per olycksfall 24-» (24·8) dagar. Lämnas åter alla sådana fall utom räkningen, där oförmågan till
arbete, icke varat längre än 60 dagar, återstodo inalles 779 (885)
olycksfall, medförande en förlust af sammanlagdt 81,922 (90,233)
arbetsdagar, eller i medeltal 105·2 (102-o) arbetsdagar per
olycksfall.
Kvarstående nedsättning eller förlust af arbetsförmågan följde
på inalles 1,171 (1,283) olycksfall, eller 7·4 (7·8) % 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 (114,000), eller
i medeltal 84·3 (89·o) dagar per olycksfall. Frånräknar man
emellertid äfven i detta fall sådana skador, hvars botande kraft
högst två månader, uppgår den genomsnittliga sjuktiden till
138·2 (147·5) dagar per olycksfall. Hela den genom ifrågavarande
olycksfall förorsakade invaliditeten utgjorde 19,159 (22,709)
procent, eller 16·4 (17·7) % i medeltal per fall. Af hithörande
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olycksfall förorsakade inalles 664 (772) en invaliditet af 10
procent eller däröfver. Det antal arbetsdagar, som i dessa
senare fall förlorades, uppgingo till i rundt tal 73,196 (78,574)
och hela den härigenom förorsakade invaliditeten till 16,595
(20,151) procent. I medeltal per fall utgör detta 110"2 (101's)
sjukdagar och 25-o (26-i) invaliditetsprocent.
Dödlig utgång hade inalles 219 (253) olycksfall.

VI. De skadades olycksfallsförsäkring.
De uppgifter, som i tab. 10 meddelas rörande de under år
1908 genom olycksfall i arbete skadade arbetarnes olycksfallsförsäkring, afse att i främsta rummet ådagalägga, i hvilken utsträckning 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 händelsen, hafva vidare uppdelats, allteftersom den tecknade försäkringen omfattat endast ersättning enligt 4 § i nämnda lag,
eller därutöfver ersättning jämväl under den s. k. karenstiden,
eller slutligen äfven ytterligare förmåner (hufvudsakligen ersättning för olycksfall äfven utom arbetet). I hvartdera af dessa
hänseenden hafva ytterligare särskilts de olycksfall, där försäkringen tecknats i Biksförsäkringsanstalten, i andra försäkringsanstalter i egentlig mening, i af arbetsgifvare för ändamålet
bildade sammanslutningar eller slutligen samtidigt i mer än en
af dessa olika slag af anstalter.
Af egentliga olycksfallsförsäkringsanstalter hafva under året
försäkringar förekommit i samtliga svenska, nämligen Bore,
Fylgia, Gothia, Hansa, Heimdall, Norden och Skandinavien,
samt af utländska i Kölns Olycksfallsförsäkrings-Aktiebolag,
Wintherthur och Nordisk Ulykkesforsikrings Aktie Selskab. Hvad
åter beträffar försäkring mot olycksfall i af arbetsgifvare bildade
sammanslutningar hafva enligt de till Kollegium inkomna anmälningarne följande 18 sammanslutningar af detta slag under året
varit i verksamhet, nämligen: Dalarnes Försäkringsförening, En-
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skilda järnvägarnes försäkringsanstalt mot olycksfall, Eskilstuna
ömsesidiga olycksfallsförsäkringsförening,
Gröteborgs byggmästares olycksfallsförsäkringskassa, Kakelugnsmakaremästarnes
förening, Kol- och vedhandlareföreningen, Plåtslageriidkarnes
ömsesidiga olycksfallsförsäkringskassa, Stockholms byggmästares
olycksfallsförsäkringskassa, Smedsmästarnes förening »Städet»
(Göteborg), Sveriges bleck- och plåtslagarmästares olycksfallsförsäkringskassa, Sveriges bokbinderiidkares olycksfallsförsäkringskassa, Sveriges byggmästareförenings olycksfallsförsäkringskassa, Sveriges målaremästares olycksfallsförsäkringskassa,
Ömsesidiga olycksfallsförsäkringsföreningen Sveriges Verkstäder,
Sågverksägarnes vid Angermanälfven olycksfallsförsäkringsförening, Södra kretsen af Sveriges byggmästares olycksfallsförsäkringskassa, Södra Alfsborgs läns textilfabrikers olycksfallsförsäkringsförening samt Textilföreningen i Norrköping.
Bristfälligheter
uppgifterna
härom.

i

Innan i det följande närmare redogöres för de resultat, som
med afseende på de skadades olycksfallsförsäkring framgå ur de
för år 1908 ingångna olycksfallsanmälningarne, torde emellertid
böra anföras ett par anmärkningar beträffande innebörden af
de i tab. 10 meddelade sifferuppgifterna.
Då i det för anmälan om olycksfall i arbete gällande formuläret upplysning begäres angående den skadades olycksfallsförsäkring i allmänhet och utan några som helst inskränkningar,
så följer naturligtvis häraf, att de svar, som i anmälningarna
lämnas på spörsmålet ifråga, borde omfatta hvarje försäkring,
som, i förekommande fall, gällt för den af olycksfallet drabbade, oafsedt om försäkringskostnaderna gäldas af den skadades
arbetsgifvare, den skadade själf eller slutligen båda i förening.
Sannolikt har dock i många fall formuläret i detta hänseende tolkats så, att den begärda upplysningen endast afsett
den olycksfallsförsäkring, som tecknats af arbetsgifvaren, och
denne sålunda icke ansett sig skyldig att vid anmälans afgifvande efterforska den skadades eventuella privata olycksfallsförsäkringar. De uppgifter, som i tab. 10 meddelas angående
antalet skadade, som varit försäkrade mot olycksfall enligt andra
grunder än dem, som innehållas i olycksfallsersättningslagen,
torde därför säkerligen vara i någon mån för låga.
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Hvad åter beträffar sådana fall, där kostnaderna för olycksfallsförsäkringen, som då naturligtvis afsett att bereda den eventuellt skadade andra förmåner utöfver bestämmelserna i nämnda
lag, bestridits af såväl arbetsgifvaren som arbetarne själfva, har
väl i anmälan i regel angifvits hela omfattningen af dylik försäkring. Dock hafva å andra sidan äfven förekommit fall, där
såsom svar på frågan om olycksfallsförsäkringens omfattning i
anmälan endast meddelats upplysning angående den del af dylik
försäkring i sin helhet, för hvilken kostnaderna betalats af arbetsgifvaren. De ofullständigheter, som anmälningarne i detta och
äfven åtskilliga andra härmed sammanhängande fall företett,
hafva för redogörelseåret sannolikt så godt som fullständigt
afhjälpts, dels genom de upplysningar, som af Kollegium genom skriftväxling med vederbörande arbetsgifvare inhämtats
särskildt rörande tilläggsförsäkringen, dels ock genom tillgodogörande af innehållet i föreskrifterna angående de villkor, hvarpå
olycksfallsförsäkring af dylik natur skall tecknas, hvilka föreskrifter i en del fall finnas intagna i de mellan vederbörande
arbetsgifvare- och arbetareorganisationer träffade aftal.
Frågan om de skadades olycksfallsförsäkring har varit den
af de å anmälningsformuläret upptagna punkterna, som föranledt
det ojämförligt största antalet anmärkningsskrifvelser, hvarjämte
Kollegium äfven i stor utsträckning vändt sig direkt till vederbörande försäkringsanstalter för vinnande af upplysningar i
saken.
På grundval af det i tab. 10 meddelade siffermaterialet Olycksfallsförsäkringar af
hafva utarbetats de å sid. 72°—73° förekommande båda text- olika omfattning.
tabellerna litt. X och Y, som, den förra i absoluta och den senare
i relativa tal, utvisa förekomsten bland de skadade af olycksfallsförsäkringar af olika omfattning inom hvar och en af de
yrkesgrupper, hvari materialet 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 10,608 eller 67-3 %, d. v. s. 2 3 af samtliga för år 1908 anmälda
olycksfall. I 641 fall (4·1 %) hade olycksfallsförsäkring af annan
art förekommit och i 4,496 fall (28'6 %) olycksfallsförsäkring
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De skadades olycksfallsförsäkring år 1908.
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helt och hållet saknats. I fråga om förstnämnda olycksfall
gällde försäkringen i 2,823 fall (17'9 %) endast ersättning enligt bestämmelserna i olycksfallsförsäkringslagen; i 2,620 fall
(16-6 %) var den skadade dessutom tillförsäkrad ersättning under
den s. k. karenstiden och i 5,165 fall (32·8 %) ytterligare andra
förmåner, däraf i främsta rummet ersättning för olycksfall äfven
utom arbetet.
En jämförelse på denna punkt mellan siffrorna för åren
190G, 1907 och 1908 gifver till resultat, att, såvidt man af de inkomna olycksfallsanmälningarne kan döma, lagförsäkringarnes
antal mellan åren 1906 och 1907 varit stadt i tillväxt under
det att för år 1908 en, ehuru obetydlig, tillbakagång kan spåras.
Enligt hvad tab. 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 % af samtliga genom olycksfall i arbete skadade. Det relativa antalet af de enligt andra grunder försäkrade har däremot oafbrutet minskats — från 6 "9 % år 1906 till
4 - i % år 1908 — 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 %. I fråga om dem, som enligt anmälningarne varit, med eller utan tillägg, olycksfallsförsäkrade
enligt lagens bestämmelser, har emellertid en oafbruten 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. Då de genom olycksfallsanmälningarne 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 påpekats, till en viss grad
äro endast skenbara och beroende på, att statistiken för åren
1907 och 1908 äro i föreliggande hänseende tillförlitligare.
Därvid förtjänar uppmärksammas, att siffrorna för de båda sistnämnda åren äga större likhet sinsemellan än jämförda med
1906 års uppgifter.
Hvad de särskilda yrkesgrupperna beträffar, så framgår
af tabellerna, att alla de skadade arbetarne inom läder-, hår-
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och gummivaruindustrien, rörande hvilkas olycksfall anmälan
ingått, varit lagfor säkrade. I det närmaste likartadt var förhållandet inom grupperna handel och varulager och beklädnadsindustri med resp. 99-o och 96 - i % lagförsäkringar. Å
andra sidan förekom inom den kemisk-tekniska industrien den
lägsta hithörande siffran eller 15'6% och voro dessutom inom denna
g r u p p det öfvervägande flertalet skadade arbetare oförsäkrade.
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 hithörande olycksfall utom räkningen, befinnes denna grupp tillhöra dem, som hafva att uppvisa ett af de största relativa
antalen lagförsäkrade, eller ej mindre än 9 7 "4 %.
Hvad därefter särskildt beträffar de olycksfallsförsäkringar,
som äfven afsett ersättning under karenstiden eller därjämte för
olycksfall utom arbetet, så förekom det förstnämnda slaget af försäkringar talrikast inom grupperna handel och varulager samt
läder-, hår- och gummivaruindustrien och det andra slaget oftast
inom annan brytnings- och upptagningsindustri, grafisk industri,
grufdrift samt närings- och njutningsämnesindustri. I fråga
om inalles ungefär hälften af samtliga anmälda olycksfall up.pgåfvos dylika tilläggsförsäkringar hafva förelegat.
Då det synts Kollegium af intresse att fastställa, huruvida Fördelningen af
premickostnakostnaderna för dylik tilläggs försäkring bestridts helt och hållet derna
för tillaf arbetsgifvaren, af arbetaren eller af arbetsgifvaren och ar- läggdförsäkringen.
betaren gemensamt, har för redogörelseåret en undersökning
af berörda förhållande verkställts. På grundval af frän arbetsgifvarne i ämnet inhämtade samt öfriga för Kollegium tillgängliga upplysningar hafva rörande de skadades tilläggsförsäkring med hänsyn till premiekostuadernas fördelning sammanställts tab. 1 1 , hvaraf texttabellen litt. Z å sid. 76°—77° utgör
ett sammandrag.
Af tabellernas siffror framgår, att hela premien bekostats
af arbetsgifvarne i 56-o %, af arbetarne i 19"5 %, medan premien
bestridts af arbetsgifvare och arbetare gemensamt i 24-5 % af
alla utaf undersökningen berörda fall. Hvad de särskilda slagen
af tilläggsförsäkring beträffar, så visade det sig i fråga om
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försäkring för ersättning under karenstiden, att arbetsgifvarne
i ej mindre än 81-3 %, således i det öfvervägande flertalet hithörande fall bekostat hela premien, medan premien för försäkring såväl under karenstiden som enligt andra grunder —
vanligen för olycksfall utom arbetet — endast i 48-o %, således
i knappt hälften af hithörande fall bestridts af arbetsgifvaren
ensam. I stället återfunnos inom denna sistnämnda försäkring,
i förhållande till samtliga af denna undersökning berörda fall,
de relativt flesta såväl af de fall, där arbetaren betalat hela premien,
som af dem, där denna bestridts af båda parterna gemensamt.
Af samtliga fall af förstnämnda art tillhörde nämligen 64-8 %
och af fallen af sistnämnda slag 78'6 %, således resp. omkring
Vs och s/é denna grupp.
Beträffande den fördelning af premiekostnaden, som ägt
rum mellan arbetsgifvare och arbetare i de fall, där de gemensamt bidragit till dess gäldande, har en särskild utredning gifvit
vid handen, att inom de 104 företag, som af föreliggande statistik i detta hänseende berörts, arbetarnes andel af premien
inom nästan jämnt hälften (53) af företagen utgjorde högst 50 %.
Föreskrift om fördelning af premien med halfva beloppet på
arbetsgifvare och arbetare hvardera gällde for 36 företag, således
73 af samtliga.
Olycksfallsförsäkring i olika
slag af
anstalter.

Af samtliga för år 1908 anmälda olycksfall voro, enligt
hvad tab. 10 utvisar, inalles 2,842 (18-i %) försäkrade i Eiksförsäkringsanstalten, antingen ensamt eller så, att vid sidan af
försäkringen i denna anstalt äfven funnits annan olycksfallsförsäkring. 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 1908 under samma år inträffat och för anstalten anmälts,
eller 4,042. Härvid är likväl att märka, att — bortsedt från den
inverkan den bristande fullständigheten i fråga om anmälningsskyldighetens fullgörande kunnat utöfva på förenämnda siffror —
enligt hvad anstalten i sin berättelse anför, en del af dessa olycksfall ägt rum under sådana förhållanden eller medfört skador af
sådan beskaffenhet, att de enligt beslut af anstalten eller till densamma inkommet meddelande ansetts icke kunna föranleda ersätt-
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Tab. litt. Ä. De »lagförsäkrade» efter olika slag af försäkringsanstalter år 1908.
Relativa tal.
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ning. De omständigheter, som i detta hänseende varit afgörande,
hafva naturligtvis också inverkat på frågan, huruvida olycksfallen
ifråga bort på föreskrifvet sätt till myndigheterna anmälas eller,
därest de anmälts, i olycksfallsstatistiken upptagas. Af de olycksfall, som både inträffat och anmälts under år 1908, hafva enligt anstaltens uppgift under samma år 3,447 föranledt beslut om ersättning. Härtill skulle emellertid ytterligare komma ett betydande
antal olycksfall, som af anstalten icke under året hunnit behandlas.
En annan omständighet, som äfven förtjänar att härvidlag
beaktas, är, att den i olycksfallsstatistiken meddelade uppgiften
afser antalet af de under år -1908 inträffade olycksfall, som
enligt uppgift i anmälan varit i Riksförsäkringsanstalten försäkrade, oafsedt om anmälan skett samma år eller först under
år 1909, under det att uppgiften i Riksförsäkringsanstaltens
berättelse, såsom nyss nämndes, afser antalet under år 1908
inträffade och anmälda olycksfall.
För inalles 3,766 (23-9 %) af samtliga genom olycksfall
skadade arbetare hade lagförsäkring, med eller utan tillägg,
tecknats i egentliga försäkringsanstalter, en siffra som betyder
en nedgång från år 1906, då den uppgick till 4,365 (29-o %)•
Genom sammanslutningar arbetsgifvare emellan voro ytterligare
4,000 (25·4 %) af de skadade enligt samma grunder olycksfallsförsäkrade — motsvarande siffror år 1906 utgjorde 3,276 (21-8 %).
Af dessa hade beträffande 281 olycksfall, i fråga om hvilka försäkring enligt lag jämte tillägg uppgifvits hafva förelegat, lagansvaret öfvertagits af någon af de i det föregående omnämnda
arbetsgifvaresammanslutningarne, medan däremot tillläggsförsäkringen tecknats i en vanlig olycksfallsförsäkringsanstalt.
För att åskådliggöra, i h vilken proportion lagförsäkring i
de trenne olika former, som här angifvits, förekommer inom
olika industrier och yrken, hafva utarbetats de å sid. 79°—
80° intagna båda texttabellerna litt. A och Å, som, dels i absoluta och dels i relativa tal, för hvar och en af de i tabellerna
förekommande yrkesgrupperna utvisa de genom olycksfall skadades fördelning i berörda hänseende.
Det relativt största antalet försäkringar i Riksförsäkringsanstalten förekommer sålunda inom grupperna beklädnadsindustri (med 54-9 %\ byggnadsindustri (med 38-6 %) och mineralindustri (med 37"9 %). Den högsta siffran för lagförsäk6
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ringar, soni tagits i någon annan svensk eller utländsk olycksfallsförsäkringsanstalt, hafva förekommit inom läder-, hår- och
gummivaruindustrien samt gruppen handel och varulager, där
de utgjort resp. 90·5 och 722 %. I af arbetsgifvare för ändamålet bildade sammanslutningar hade främst grufdriften och
malmförädlingsindustrien låtit försäkra sina arbetare. Här voro
nämligen resp. 59-2 och 50"6 % af de skadade på detta sätt
olycksfallsförsäkrade.
Antal lagförsäkringar
öfver
hufvud
taget.

Det framgår af ifrågavarande tabeller och har för öfrigt
redan i det föregående framhållits, att de till Kollegium för år
1908 ingångna olycksfallsanmälningarne gifva till resultat, att
af de detta år genom olycksfall i arbete skadade arbetarne,
inalles 10,608 eller 67%% varit olycksfallsförsäkrade enligt bestämmelserna i lagen den 5 juli 1901, med eller utan tillägg,
under det att dylik försäkring saknats i 5,137 fall (32-6 %).
Men härvid är att märka, att i sistnämnda summa ingå
en stor mängd olycksfall, som timat vid statens verk och inrättningar. Hit höra sålunda icke blott samtliga olycksfall vid
statens järnvägar, utan äfven en betydande andel af de olycksfall, som i tabellerna upptagits under vagnverkstäder (statens
järnvägars vagn- och reparationsverkstäder) samt elektromekaniska verkstäder (telegrafverkets verkstäder), äfvensom under
de grupper, som afse utförande af järnvägsbyggnader samt
af elektriska ledningar. Frånräknar man dessa olycksfall, så
torde i fråga om 74·7 % eller nära 3U af samtliga för år
1908 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 arbetsgifvare af dessa kategorier öfver hufvud taget begagnat sig af
utvägen att på en försäkringsanstalt öfverflytta den dem jämlikt 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 förhållandet:
Enligt de uppgifter, som härom meddelas i dels Riksförsäkringsanstaltens och dels Försäkringsinspektionens underdåniga
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berättelser för år 1908, skulle den 31 december detta år försäkring enligt lagen den 5 juli 1901 varit tecknad i nedanstående anstalter till följande omfång, hvarvid för jämförelses skull
äfven medtagits motsvarande uppgifter för åren 1906 och 1907.

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 1908 af samtliga enligt lagen den 5 juli 1901 ersättningsberättigade 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.

Résumé.
L a 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, une lésion
permanente, un affaiblissement sensible des facultés, une incapacité
permanente de travail ou après le troisième jour qui suit l'accident, une
diminution importante de la capacité de travail. D'après le § 4 du décret
les chefs et patrons sont tenus, dans le cas où la victime est encore
invalide le soixantième jour après l'accident, de remettre immédiatement
à la police un second rapport sur la nature et les suites de l'accident.
Si, au contraire, le blessé guérit dans les soixante jours qui suivent
l'accident, ou s'il meurt des lésions consécutives, un second rapport
doit être fait immédiatement après la guérison ou le décès de la victime.
Tous ces rapports sont envoyés directement ou par l'intermédiaire
des inspecteurs du travail ou des ingénieurs en chef des mines à l'Administration royale du Commerce et de l'Industrie (»Kungl. Kommerskollegium»), section de la statistique du travail, à laquelle incombe le soin
de rédiger la statistique officielle des accidents du travail en Suède.
P o u r dresser une statistique plus complète, on s'est servi, en plus
du matériel fourni par les rapports déjà mentionnés, surtout en ce qui
regarde les suites des accidents lorsque celles-ci étaient inconnues lors
de la rédaction du second rapport, d'informations directes émanant des
chefs et patrons en question et des compagnies d'assurances contre les
accidents.
Accidents d'après les professions.
Le nombre total des accidents
du travail déclarés à l'Administration royale en 1908 fut de 15,745.
L a répartition d'après les industries et la profession se présentait comme
suit:
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A. Production des matières
premières.

B. Industrie manufacturière et
industrie d'affinage.

C. Construction, éclairage etc.

D. Commerce et communications.
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Il ressort de ce qui précède que la fréquence des accidents a été
la plus grande dans l'industrie du bois et 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:

Pour tous ces groupes de métiers, pris collectivement, le p. 1,000
en 1908 correspondait au nombre de 42'o.
Accidents d'après leur origine. D'après l'origine, les sus-dits accidents
se répartissent pour l'année 1908 comme suit:
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D'après ce qui précède, le plus grand nombre des accidents survenus
dans l'année ont été causés par des machines de différentes espèces
et par le travail de chargement et déchargement, transport, soulèvement
et portage (à main). C'est sous les rubriques conducteurs électriques,
moteurs, tramways et matières explosives qu'on note le moins grand
nombre d'accidents.
Accidents d'après leur nature et la partie lésée du corps.
les accidents en 1908 se répartissent comme suit:

Sous ce rapport
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C'est dans la catégorie des blessures aux doigts que la fréquence
des accidents a été de beaucoup la plus grande soit 4,720, viennent ensuite les blessures aux jambes et aux pieds avec 3,371, et aux bras et
aux mains avec 2,663 etc.
Accidents répartis d'après leurs suites. Les accidents déclarés en 1908
avec répartition d'après leurs suites se présentent comme suit:
Blessures guérissables.

Incapacité de travail.

La majorité des accidents ont produit des blessures légères: poulies femmes 87 2 % et pour les hommes 91-o % du total des accidents
déclarés. Les accidents ayant entrainé un affaiblissement pour la durée
de la vie (invalidité) ont été pour les hommes dans la proportion de
7-s % et pour les femmes dans la proportion de 11-7 %. 1·4 % du nombre
total des accidents pour les hommes et 0'7 % pour les femmes ont eu
une issue fatale.
Proportion des victimes assurées contre les accidents. D'après les déclarations faites en 1908 10,608 (ou 67-4 %) des victimes étaient assurées
selon les prescriptions de la loi du 5 juillet 1901 concernant réparation des
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dommages résultant des accidents du travail. Dans 5,137 cas les chefs et
patrons ont eu eux-mêmes à en répondre selon la loi précitée. Il est à
remarquer que dans ce chiffre un grand nombre des victimes étaient
au service de l'Etat ou des communes. Dans les cas où il avait été contracté une assurance contre les accidents, selon la loi déjà nommée,
elle avait été prise pour 2,842 cas à la Caisse nationale des Assurances
pour 3,766 cas dans d'autres compagnies d'assurances, et pour 4,000
cas il avait été fait usage des fondations créées dans ce but par les
chefs et patrons eux-mêmes.
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UNDERSÖKNING
RÖRANDE

TILL KOMMERSKOLLEGIUM ICKE ANMÄLDA OLYCKSFALL
I ARBETE ÅR 1908.

I.
MEKANISKA VERKSTÄDER
SAMT

STENBROTT OCH STENHUGGERIER.

Undersökning rörande till Kommerskollegium icke
anmälda olycksfall i arbete år 1908.
I.
Mekaniska verkstäder samt stenbrott och stenhuggerier.
Den särskilda undersökning, som rörande under år 1908
inträffade olycksfall verkställts i syfte att med ledning af olycksfallsförsäkringsanstalternas material, dels kontrollera den fullständighet, med hvilken arbetsgifvarne fullgjort dem åliggande
anmälningsskyldighet rörande olycksfall i arbete, dels ock i
förekommande fall komplettera olycksfallsstatistikens primäruppgifter, har under år 1911 fullbordats i fråga om tvänne yrkesgrupper, nämligen m e k a n i s k a v e r k s t ä d e r samt s t e n b r o t t
och s t e n h u g g e r i e r .
En kortfattad redogörelse för resultatet af undersökningen
beträffande dessa båda industrier skall i det följande meddelas.
Undersökningens
material m. m.

De olycksfallsförsäkringsanstalter, hvilkas material i här
berörda delar för afsedda syfte bearbetats och som alla med
stort tillmötesgående ställt sina uppgifter till Kollegii förfogande,
äro följande:
Riksförsäkringsanstalten,
Bore,
Dalarnes försäkringsförening,
Fylgia,
Gothia,
Hansa,
Norden,
Skandinavien,
Sveriges Verkstäder.
Visserligen hafva sannolikt äfven åtskilliga andra anstalter
haft hos sig försäkrade arbetare tillhörande någondera eller
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båda af de undersökta industrierna. Men af de till Kollegium
influtna anmälningar att döma, synes denna försäkring hafva
varit af ringa omfattning och skulle en undersökning äfven af
dessa anstalters material därför hafva väsentligt ökat det med
utredningen förenade arbetet, utan att tillföra den ett däremot
i fråga om ökadt omfång ens någorlunda svarande resultat. Af
sådan anledning har undersökningen inskränkts att omfatta de
ofvan nämnda försäkringsanstalterna, där ock försäkring har
tecknats för det vida öfvervägande antalet af de arbetare inom
den mekaniska verkstadsindustrien samt stenbrott och stenhuggerier, hvilka under år 1908 öfverhufvud varit försäkrade
mot skada till följd af olycksfall i arbete.
Hvad själfva undersökningsarbetet eljes beträffar, så må
därom endast anmärkas, att det hufvudsakligen utgjorts af en
detaljerad, jämförande granskning mellan olycksfallsstatistikens
primäruppgifter för år 1908, sådana de för hvarje olycksfall
förelegat bearbetade å särskilda kartoliner (jfr olycksfallsberättelsen för år 1906, sid. 29), och de handlingar rörande till försäkringsanstalterna anmälda, under år 1908 inträffade olycksfall, hvilka där förvarats. När vid denna jämförelse konstaterats, att ett till vederbörande anstalt anmäldt olycksfall,
hvilket bort till Kollegium anmälas, likväl icke blifvit föremål
för dylik anmälan, så har med ledning af de till anstalten
rörande olycksfallet insända uppgifterna en ny kartolin för
nämnda olycksfall ifyllts och tillagts Kollegii material. Genomförandet af denna granskning har likväl stött på åtskilliga
svårigheter, som vållat, att det med undersökningen förenade
arbetet blifvit af vida mer tidsödande art än hvad som från
början förutsattes. I regel hafva nämligen försäkringsanstalterna icke sitt material så anordnadt, att de för undersökningen
nödiga uppgifterna kunnat hämtas direkt ur de af anstalterna
förda böcker eller uppgjorda sammanställningar. För erhållande af kännedom om vissa viktiga omständigheter rörande
olycksfallen har det sålunda varit nödvändigt att anlita anstalternas primärmaterial, d. v. s. försäkringskontrakt, skaderegleringshandlingar o. d., hvarigenom utredningsarbetet gifvetvis
komplicerats. För att emellertid undersökningen icke skulle
taga allt för mycket tid och arbete i anspråk — den har måst
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utföras af olycksfallsstatistikens ordinarie arbetskrafter, hvilka
samtidigt haft att ombesörja det omfattande löpande arbetet —
har den rörande de oanmälda olycksfallen inskränkts till att
afse ett fastställande närmast endast af dessas antal samt påföljd ifråga om antalet sjukdagar och invaliditetsgrad.
Mekaniska verkstäder.

Antalet af 1908 års olycksfallsstatistik berörda olycksfall,
som drabbat arbetare inom den mekaniska v e r k s t a d s i n d u strien., uppgick till 1,203. Af de sålunda skadade voro 206
oförsäkrade samt 16 försäkrade i anstalter, hvilka icke berörts
af den här refererade undersökningen. Af de öfriga voro 245
på grund af försäkringsvillkoren icke ersättningsberättigade för
den skada olycksfallet medfört. Återstå således 736 skadade,
som enligt olycksfallsstatistiken åtnjutit ersättning för olycksfallets följder i någon af de försäkringsanstalter, som ofvan
uppräknats. Den undersökning, hvarom här är fråga, har gifvit
vid handen, att, utom dessa olycksfall, inom den mekaniska
verkstadsindustrien ytterligare 5041) olycksfall under år 1908
inträffat och föranledt ersättning från de berörda försäkringsanstalterna. Denna summa, hvilken utgör 41"9 % af samtliga
år 1908 till Kommerskollegium anmälda 1,203 olycksfall inom
här berörda industri, skulle sålunda utgöra den siffra, med
hvilken sistnämnda tal i första hand borde ökas för angifvande
af det antal olycksfall, som under nämnda år verkligen inträffat. Emellertid motsvara de 504 genom undersökningen
konstaterade »nya» olycksfallen, såsom nyss anförts, egentligen
endast dem, där den skadade varit försäkrad i de undersökta
anstalterna och där denna skadas påföljd varit sådan, att den
enligt försäkringsvillkoren föranledt utbetalande af ersättning
från anstaltens sida. I själfva verket bör sålunda denna siffra
direkt jämföras främst med det antal skadade, som enligt
Kollegii olycksfallsanmälningar utfått ersättning från de af
föreliggande undersökning omfattade försäkringsanstalter, således, enligt livad tidigare anförts, med siffran 736. Af en
dylik sammanställning skulle sålunda framgå, att under år 1908
l
) Dessutom hafva bland uppgifterna förekommit 3 ' olycksfall med dödlig påföljd, men då
rörande samtliga dessa stor tvekan r&dt, huruvida de varit att hänföra till olycksfall i arbete,
hafva de ur här redovisade siffror uteslutits.
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inom den mekaniska verkstadsindustrien timat 1,240 olycksfall,
som föranledt ersättnings utgifvande från de här berörda försäkringsanstalterna, och att af dessa olycksfall 736 eller 59-4 %,
d. v. s. omkr. Vio till Kommerskollegium anmälts, medan återstoden ej gjorts till föremål för i vederbörlig ordning föreskrifven anmälan. Lägges den anförda procentsiffran till grund
för beräknande äfven af öfriga under året inträffade olycksfall
inom samma industri, hvilka icke bragts till Kollegii kännedom, skulle sålunda det antal dylika olycksfall, som träffat i af
undersökningen berörda anstalter försäkrade ehuru icke ersättningsberättigade arbetare, hafva uppgått till 169, antalet olycksfall, som drabbat i andra anstalter försäkrade arbetare till 11
och sådana olycksfall, som berört oförsäkrade arbetare till 142.
Sammanlagdt skulle således enligt denna approximativa beräkningsgrund under år 1908 inom den mekaniska verkstadsindustrien hafva inträffat 2,029 olycksfall, af hvilka 1,203 till
Kollegium anmälts.
Rörande den här använda approximationen skall anmärkas,
att den knappast synes vara ägnad att framskapa en för hög
siffra, enär skäl gifvas för antagandet, att anmälningsskyldigheten i fråga om de olycksfall, som icke föranledt ersättning
från anstalterna, särskildt beträffande dem, som drabbat de oförsäkrade arbetarne, fullgöres med än mindre noggrannhet än
rörande öfriga olycksfall och att således antalet oanmälda
olycksfall, hänförbara till dessa kategorier, i verkligheten måhända varit större än hvad som ofvan antagits.
Af de 504 »nya» olycksfall, som undersökningen konstaterat, hade, enligt hvad omstående tabell visar, 481 eller
95'4 % medfört öfvergående skador, 18 kvarstående men,
under det att beträffande 5 olycksfall skadans påföljd icke
kunnat noggrant fastställas. Medan sålunda af de ersättningsberättigade olycksfallen — både anmälda och oanmälda —
som medfört öfvergående oförmåga till arbete, 58·3 % till
Kommerskollegium anmälts, var motsvarande siffra för de
olycksfall, som vållat död eller invaliditet, 77·2 %. Häraf torde
sålunda den slutsatsen kunna dragas, att anmälningsskyldigheten synes hafva noggrannare iakttagits i fråga om olycksfall
af det senare än af det förra slaget. Denna större fullständig-
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Antalet anmälda och oanmälda ersättningsberättigade olycksfall
inom den mekaniska verkstadsindustrien år 1908.

het i fråga om svårare än lindrigare olycksfall framträder ytterligare vid en jämförelse mellan å ena sidan antalet olycksfall,
som medfört öfvergående oförmåga till arbete under 5—60
dagar ock å.andra sidan de olycksfall, som medfört en öfvergående arbetsoförmåga å 61 dagar och däröfver. Antalet oanmälda, ersättningsberättigade olycksfall af den förra kategorien
uppgick till 464, af den senare till 17. I förhållande till samt-
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liga ersättningsberättigade olycksfall af det förstnämnda slaget
utgjorde de anmälda 57-9 %, men af det sistnämnda slaget
66-7 %. Medan således af samtliga ersättningsberättigade olycksfall endast 8/io till Kollegium anmälts, gjordes bland de olycksfall, som medfört mer än 60 dagars öfvergående sjukdom, il%
och bland dem, som vållat invaliditet, drygt 3 \ till föremål för
dylik anmälan.
Hvad antalet af olycksfallen framkallade sjukdagar samt
invaliditetsprocent beträffar, så visar tabellen, att siffrorna i
dessa hänseenden med endast obetydliga afvikelser äro proportionella till antalet olycksfall och att sålunda hvad rörande
de sistnämnda anförts äfven i hufvudsak har afseende på sjukdagar och invaliditetsprocent.
Till belysande af den utsträckning, i hvilken arbetsgifvarne fullgjort den dem åliggande anmälningsskyldigheten, må
slutligen i detta sammanhang äfven anföras, att en beräkning
med ledning af det material, som legat till grund för här refererade undersökning, gifvit vid handen, att under år 1908
olycksfall, rörande hvilka anmälan bort ske, inträffat i företag
tillhörande sammanlagdt 165 arbetsgifvare. Af dessa arbetsgifvare hade endast 73 eller 44·3 % i vederbörlig ordning fullgjort sin anmälningsskyldighet, medan ej mindre än 61 eller
37 o % helt försummat densamma och de öfriga 31 endast anmält en del af de inträffade olycksfallen. Af dessa sistnämnda
inskränkte 4 sina anmälningar till att afse blott de olycksfall,
som medfört invaliditet.
Inom s t e n b r o t t och s t e n h u g g e r i e r , den andra af de
yrkesgrupper, som föreliggande undersökning hittills omfattat,
inträffade, enligt till Kommerskollegium ingångna anmälningar,
under år 1908 1,123 olycksfall. Af de arbetare, som häraf
drabbades, voro 101 oförsäkrade och af återstoden endast 6
försäkrade i andra anstalter än dem, som af undersökningen
berörts. Af de öfriga 1,016 skadade var för 985, således för
det öfvervägande flertalet, olycksfallets påföljd af sådan art,
att ersättning enligt försäkringsvillkoren bort utgå.
Undersökningen har fastställt, att utom nyssnämnda 985
olycksfall ytterligare 296 drabbat stenindustriens arbetare år
7

Stenbrott och
stenhuggerier.
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Antalet anmälda och oanmälda ersättningsberättigade olycksfall
inom stenindustrien år 1908.

1908 och föranledt utgifvande af ersättning från de af utredningen berörda anstalterna, ehuru dessa olycksfall ej till Kollegium anmälts. Hela antalet ersättningsberättigade olycksfall
utgjorde således 1,281, hvaraf 76-9 %, således drygt %, gjorts
till föremål för vederbörlig anmälan till Kollegium. En järn-
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förelse med ofvan meddelade, motsvarande siffra — 59-2 % —
för den mekaniska verkstadsindustrien visar, att anmälningsskyldigheten inom stenindustrien, hvad beträffar försäkrade
arbetare, — hvilkas antal dock var relativt mindre än inom
verkstadsindustrien — synes hafva fullgjorts med ej obetydligt
större fullständighet än inom verkstadsindustrien. Lägges det
anförda relationstalet till grund för beräkning af hela antalet
under år 1908 inträffade olycksfall, skulle denna siffra for stenindustriens vidkommande uppgå till 1,461.
En blick på vidstående tabell, som närmare redogör
för antalet anmälda och oanmälda ersättningsberättigade olycksfall inom stenindustrien under år 1908, visar i olikhet mot motsvarande tabell för den mekaniska verkstadsindustrien, att anmälningsskyldigheten i fråga om olycksfall, som medfört öfvergående
skada, anmälts i fullt samma utsträckning som beträffande
olycksfall, hvilka vållat invaliditet. Det procentiska antalet
anmälda i förhållande till samtliga af tabellen berörda olycksfall
är nämligen i båda fallen jämnt detsamma eller 76'9 %. Däremot
synes ett något fullständigare fullgörande af anmälningsskyldigheten hafva förelegat beträffande de olycksfall, som medfört
arbetsoförmåga under längre tid än 60 dagar, än rörande dem,
där sjuktiden varit kortare. De anmälda olycksfallen af det
förra slaget utgjorde nämligen 85 - 0^, men af det senare slaget
76-4 % af motsvarande totala antal i tabellen berörda olycksfall.
Dessutom förtjänar ytterligare anmärkas, att intet olycksfall
med dödlig utgång förekommit bland de här upptagna oanmälda
olycksfallen.
Till antalet i tabellen angifna sjukdagar och invaliditetsprocent, hänförbara till oanmälda olycksfall, skall slutligen påpekas, att dessa,, liksom i fråga om motsvarande siffror för den
mekaniska verkstadsindustrien, äro ungefärligen proportionella
mot olycksfallens antal och sålunda knappast gifva anledning
till särskilda anmärkningar.
Den föreliggande undersökningen har, såsom af den föregående framställningen framgått, med tydlighet konstaterat, att
den arbetsgifvarne åliggande anmälningsskyldigheten i fråga om
olycksfall i arbete, åtminstone inom de båda här berörda indu-

Af undersökningen föranledda
åtgärder.
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strierna, under år 1908 endast bristfälligt fullgjorts, hvarigenom
en viss bekräftelse vunnits å de förmodanden rörande förhållandena i allmänhet i detta hänseende, som redan i olycksfallsbérättelsen för år 1906 uttalats och som sedermera upprepats.
Rörande hela storleken af den anmärkta ofullständigheten,
mätt genom en jämförelse mellan antalet anmälda och antalet
oanmälda olycksfall, är det ännu omöjligt att göra något bestämdt uttalande, enär undersökningen ju hittills omfattat endast
tvänne industrier och det dessutom torde böra påpekas, att denna
undersökning endast kunnat beröra de arbetsgifvare, hvilka haft
sina arbetare försäkrade, medan inga upplysningar stått att
vinna rörande den fullständighet, med hvilken öfriga arbetsn
gifvare, hvilkas arbetare sålunda varit oförsäkrade, fullgjort sin anmälningsskyldighet. Möjligen synes kunna antagas såsom troligt,
att den för den mekaniska verkstadsindustrien funna relationen
är att för olycksfall, som drabbat försäkrade arbetare, betrakta
såsom en lägsta gräns nedåt, under det att åtskilliga industrier
torde finnas, där, i fråga om försäkrade arbetare, antalet anmäldai förhållande till oanmälda olycksfall ter sig gynnsammare än äfven
den för stenindustrien konstaterade siffran. Redan den nu afslutade
delen af undersökningen visar emellertid, att betydande olikheter,
i här berörda afseende synas föreligga icke blott mellan skilda
industrier utan äfven inom samma industri mellan olika arbetsgifvare. Det är således uppenbarligen nödvändigt att, för afhjälpande af det allvarliga missförhållande, som vissa arbetsgifvares
försumlighet i här berörda hänseende innebär, framför allt söka
sprida större kännedom bland alla yrkesidkare om innebörden
af k. kungörelsen den 17 nov. 1905, som innehåller gällande
stadganden om anmälningsskyldigheten rörande olycksfall i arbete
och dess fullgörande. I flertalet fall torde nämligen den påpekade försumligheten vara att hänföra till okunnighet om denna
kungörelses tillvaro eller bristande kännedom om dess innehåll.
Af sådan anledning har Kommerskollegium under november
och december månader år 1911 till samtliga af förenämnda kungörelses föreskrifter berörda arbetsgifvare i riket utsändt följande
cirkulärskrifvelse:
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Kungl. Majt:s och Rikets
Kommerskollegium.
Afdelningen för
statistik.

Stockholm i november 1911.

Arbets-

Cirkulärskrifvelse till samtliga arbetsgifvare
angående olycksfallsanmälan.
Kungl. Kommerskollegium har genom för ändamålet särskildt verkställda undersökningar förvissat sig därom, att den anmälningsskyldighet
rörande olycksfall i arbete, som jämlikt kungl. kungörelsen den 17 november 1905
åligger arbetsgifvare i flertalet industriella yrken, i åtskilliga fall antingen
alls icke eller ock ej med nödig fullständighet fullgöres. Af sådan anledning har. Kollegium, som velat fästa Eder särskilda uppmärksamhet på
innehållet i berörda kungörelse, låtit utarbeta bifogade P. M. rörande dess
viktigaste bestämmelser, i den mån de beröra arbetsgifvares skyldigheter.
Kollegium vill därjämte bringa i erinran, att ett samvetsgrant fullgörande
från yrkesidkarnes sida af här åberopade åligganden är en åtgörande förutsättning för att den officiella olycksfallsstatistiken, hvilken utarbetas i
Kollegium på grundval i hufvudsak af arbetsgifvarnes anmälningar och
efteranmälningar; rörande olycksfall i arbete, skall erhålla den största möjliga
grad af fullständighet och sålunda tjäna sitt betydelsefulla syfte.
ALFR. LAGERHEIM.
NILS BERGSTEN
Axel Rydin.

Den till skrifvelsen fogade P. M. var af följande innehåll:
Kungl. Maj:ts och Rikets
Kommerskollegium.

P. M. angående anmälan om olycksfall i arbete.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 17 november 1905 hafva
med upphäfvande af dittills gifna stadganden utfärdats nya bestämmelser
angående anmälan om olycksfall i arbete. De sålunda fr. o. m. den 1
januari 1906 i ämnet gällande bestämmelser framgå af följande schematiska
öfversikt.

Anmälningspliktiga yrken.
De yrken, i fråga om hvilka arbetsgifvares (arbetsföreståndares) anmälningsplikt för olycksfall i arbete gäller, finnas angifna dels i lagen
den 10 maj 1889 angående skydd mot yrkesfara jämte lagen den 13 december 1895 angående tillägg till samma lag, och dels i lagen den 5 juli
1901 angående ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete.
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Enligt dessa lagar föreligger sålunda dylik anmälningsplikt för de arbetsgifvare
(enskilda, staten eller kommuner), hvilka såsom yrke utöfVa:
1) skogsafverkning, sågverks- eller brädgårdsrörelse;
2) upptagning af is eller torf;
3) grufdrift, sten- eller kalkbrytning, tegeltillverkning, masugns-, hytt- eller
bruksrörelse eller annan verksamhet, som afser tillgodogörande eller
förädling af mineralrikets alster och ej ftr att anse såsom handtverk;
4) fabriksrörelse;
5) skeppsbyggen-, stenhuggeri-, branneri-, bryggeri-, bageri-, slakteri-, mejeri-,
kvarn- eller handtverkerirörelse, som idkas på sådant sätt och i sådan
omfattning, att den kan anses med fabriksrörelse jämförlig;
6) boktryckeriverksamhet (inkl. accidenstryckerier och litografiska anstalter);
7) tillverkning af explosiva varor;
8) skorstensfejareverksamhet;
9) flottning;
10) lastning eller lossning af varor;
11) järnvägs- eller spårvägstrafik;
12) byggnadsverksamhet, därunder inbegripet jämväl utförande af väg- eller
vattenbyggnad;
13) bergsprängning, jordschaktning, stensättning, muming, timring eller taktäckning ;
14) utförande af elektriska ledningar eller af gas-, vatten- eller kloakledningar;
15) verksamhet, som afser att framställa, öfverföra eller fördela elektrisk kraft,
äfvensom drifvande af gas- eller vattenledningsverk.

Anmälan, efteranmälan m. m.
Arbetsgifvares (arbetsföreståndares) anmälan om olycksfall i arbete
omfattar:
a) den egentliga anmälan, som skall aflämnas till polismyndigheten i
orten, när arbetare (i angifna yrken) i arbetet drabbats af olycksfall, som medfört eller skäligen kan antagas medföra:
1) d ö d e n ;
2) v a r a k t i g s k a d a å k r o p p s d e l ;
3) v ä s e n t l i g n e d s ä t t n i n g af s j ä l s f ö r m ö g e n h e t , eller
4) en u t ö f v e r tredje d a g e n efter den, då o l y c k s f a l l e t i n t r ä f f a t ,
f o r t v a r a n d e f ö r l u s t e l l e r v ä s e n t l i g n e d s ä t t n i n g af d e n
skadades arbetsförmåga.
Obs.! H a r l ä k a r h j ä l p a n l i t a t s i a n l e d n i n g af o l y c k s f a l l e t ,
skall a n m ä l a n å t f ö l j a s af e t t på a r b e t s g i f v a r e n s b e k o s t n a d
a n s k a f f a d t läkarbetyg e l l e r s t y r k t a f s k r i f t däraf.
Om olycksfallet medfört eller skäligen kan antagas medföra döden eller för
framtiden bestående förlust eller minskning af arbetsförmågan eller väsentlig nedsättning af den skadades arbetsförmåga under mera än sextio dagar, skall anmälan
ske enligt 12 § i olycksfallsersättningslagen. För sådant ändamål
aflämnas
den nyssnämnda
anmälan jämte lakarbetyg i två
exemplar.
b) den s. k. efteranmälan (jämför § 4 i Kungl. kungörelsen den 17
november 1905), som af arbetsgifvåren (arbetsföreståndaren) skall aflämnas
till polismyndigheten:
1) när den skadade, efter det anmälan gjorts, inom sextio dagar från
olycksfallet blifvit fullt återställd eller ock aflidit, ofördröjligen efter tillfrisknandet eller dödsfallet, samt
2) när den skadade ännu å sextionde dagen efter olycksfallet däraf lider
men, ofördröjligen efter den sextionde dagen.
Obs.! I de fall, d å d e n s k a d a d e a f l i d i t eller ock f o r t f a r a n d e
l i d e r men af o l y c k s f a l l e t , s k a l l vid e f t e r a n m ä l a n fogas
läkarbetyg a n g å e n d e d ö d s o r s a k e n e l l e r s k a d a n s b e s k a f f e n h e t
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och den s k a d a d e s t i l l s t å n d ; k a n l ä k a r b e t y g ej u t a n o s k ä l i g
k o s t n a d a n s k a f f a s , må i s t ä l l e t i n s ä n d a s i n t y g af p r ä s t i
f ö r s a m l i n g e n eller a n n a n ä m b e t s - e l l e r t j ä n s t e m a n i orten,
af o r d f ö r a n d e n i k o m m u n a l s t ä m m a n e l l e r o r d f ö r a n d e n eller
l e d a m o t i k o m m u n a l n ä m n d e n eller af l e d a m o t i h ä r a d s nämnden.

Anmälningsformulär.
Formulär till såväl anmälan som efteranmälan hafva fastställts af
Kungl. Kommerskollegium genom kungörelse den 12 december 1905. (Bih.
till Sv. Författningssamling 1905, n:r 54.) Dylika formulär tillhandahållas
af de flesta bok- och pappershandlande i riket, men skola äfven finnas
kostnadsfritt tillgängliga hos vederbörande polismyndigheter.

Ansvarsbestämmelser.
Försummar arbetsgifvaren (arbetsföreståndaren) att insända anmälan
eller efteranmälan i enlighet med kungörelsens föreskrifter eller lämnar
han däri mot bättre vetande oriktig uppgift, straffas han med böter fr. o. m. 5
t. o. m. 200 kronor. Dylik förseelse åtalas af allmän åklagare på angifvelse af
Kommerskollegium, yrkesinspektör eller bergmästare eller ock utan angifvelse.

Samtidigt har af Kommerskollegium genom förmedling af
Konungens Befallningshafvande tillställts rikets samtliga polismyndigheter en P . M. rörande de viktigaste föreskrifterna i 1905
års kungörelse, i hufvudsak öfverensstämmande med den P . M.,
som af Kollegium i början af år 1906 utsändes till länsstyrelserna med begäran att den på lämpligt sätt måtte tillställas
polismyndigheter och yrkesidkare.
Anledningen till denna
hänvändelse till polismyndigheterna har varit, att det för dessa
myndigheter, vid fullgörandet af dem enligt 1905 års kungörelse
åliggande skyldigheter, ofta torde erbjuda sig tillfälle att bringa
dess föreskrifter i hågkomst hos yrkesidkarne, hvarjämte det
uppenbarligen måste ligga stor vikt därpå, att vederbörande
polismyndigheter noggrant tillse, att de i kungörelsen omförmälda anmälningshandlingar i stadgad ordning afgifvas och
vederbörligen vidare befordras.
Slutligen har Kollegium i detta sammanhang äfven i skrifvelse till samtliga yrkesinspektörer och bergmästare i riket fäst
deras uppmärksamhet på det berörda missförhållandet och anmodat dem, att, där de vid fullgörandet af sina tjänsteåligganden
så kunde finna lämpligt och lägligt, bringa innehållet af 1905
års kungörelse i hågkomst hos vederbörande yrkesidkare.

TABELLER.
(1-12.)

2

Tab. 1. Antal arbetsföretag, arbetare

3

och olycksfall i arbete år 1908.

4

Tab. 1. (Forts.) Antal arbetsföretag,

5

arbetare och olycksfall i arbete år 1908.

6

Tab. 1. (Forts.) Antal arbetsföretag,

7

arbetare och olycksfall i arbete år 1908.

8

Tab. 1. (Forts.) Antal arbetsföretag,

9

arbetare och olycksfall i arbete år 1908.

10

Tab. 1. (Forts.) Antal arbetsföretag,

11

arbetare och olycksfall i arbete år 1908.

12

Tab. 1. (Forts.) Antal arbetsföretag,

13

arbetare och olycksfall i arbete år 1908.

14

Tab. 2. Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

15

efter yrken och den ort, där skadan inträffat.

16

Tab. 2. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

17

efter yrken och den ort, där skadan inträffat.
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18

Tab. 2. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

19

efter yrken och den ort, där skadan inträffat.

20

Tab. 2. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

21

efter yrken och den ort, där skadan inträffat.

22

Tab. 2. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

23

efter yrken och den ort, där skadan inträffat.

24

Tab. 2. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

25

efter yrken och den ort, där skadan inträffat.

26

Tab. 3. Olycksfall i arbete år 1908, fördelade efter

27

yrken samt de skadades kön, ålder och civilstånd.

28

Tab. 3. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

29

efter yrken samt de skadades kön, ålder och civilstånd.

30

Tab. 3. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

31

efter yrken samt de skadades kön, ålder och civilstånd.

32

Tab. 3. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

33

efter yrken samt de skadades kön, ålder och civilstånd.

3

34

Tab. 3. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

35

efter yrken samt de skadades kön, ålder och civilstånd.

36

Tab. 3. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

37

efter yrken samt de skadades kön, ålder och civilstånd.

38

Tab. 4. Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

39

efter de skadades kön och ålder (femårsgrupper).

40

Tab. 4. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

41

efter de skadades kön och ålder (femårsgrupper).

42

Tab. 4. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

43

efter de skadades kön och ålder (femårsgrupper).

44

Tab. 4. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

45

efter de skadades kön och ålder (femårsgrupper).

46

Tab. 4. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

47

efter de skadades kön och ålder (femårsgrupper).

48

Tab. 4. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

49

efter de skadades kön och ålder (femårsgrupper).
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50

Tab. 5. Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

51

efter yrken samt skadans tillkomst och förlopp.

52

Tab. 5. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

53

efter yrken samt skadans tillkomst och förlopp.

54

Tab. 5. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

55

efter yrken samt skadans tillkomst och förlopp.

56

Tab. 5. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

57

efter yrken samt skadans tillkomst och förlopp.

58

Tab. 5. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

59

efter yrken samt skadans tillkomst och förlopp.

60

Tab. 5. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

61

efter yrken samt skadans tillkomst och förlopp.

62

Tab. 5. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

63

efter yrken samt skadans tillkomst och förlopp.

64

Tab. 5. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

65

efter yrken samt skadans tillkomst och förlopp.
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66

Tab. 5. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

67

efter yrken samt skadans tillkomst och förlopp.

68

Tab. 5. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

69

efter yrken samt skadans tillkomst och förlopp.

70

Tab. 5. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

71

efter yrken samt skadans tillkomst och förlopp.

72

Tab. 5. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

73

efter yrken samt skadans tillkomst och förlopp.

74

Tab. 6. Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

75

efter yrken och skadans beskaffenhet.

76

Tab. 6. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, för-

77

delade efter yrken och skadans beskaffenhet.

78

Tab. 6. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, för-

79

delade efter yrken och skadans beskaffenhet.

80

Tab. 6. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, för-

81

delade efter yrken och skadans beskaffenhet.
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82

Tab. 6. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, för-

83

delade efter yrken och skadans beskaffenhet.

84

Tab. 6. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, för-

85

delade efter yrken och skadans beskaffenhet.

86

Tab. 7. Olycksfall i arbete år 1908, fördelade efter

87

tillkomst och förlopp samt skadans beskaffenhet.

88

Tab. 7. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade efter

89

tillkomst och förlopp samt skadans beskaffenhet.

90

Tab. 8. Olycksfall i arbete år 1908,
a) Båda

91

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
könen.

92

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,
a) Båda

93

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
könen.

94

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,
a) Båda

95

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
könen.

96

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,
a) Båda

97

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
könen.
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98

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,
a) Båda

99

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
könen.

100

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,
a) B å d a

101

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
könen.

102

Tab. 8. Olycksfall i arbete år 1908, förb)

103

delade efter yrken och skadans påföljd.
Män.

104

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,
b)

105

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
Män.

106

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,
b)

107

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
Män.

108

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,

b)

109

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
Män.

110
Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,
b)

111

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
Män.

112

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,
b)

113

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
Män.
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114

Tab. 8. Olycksfall i arbete år 1908,
c) Kvin-

115

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
nor.

116

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,
c) Kvin-

117

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
nor.

118

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,
c) Kvin-

119

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
nor.

120

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,
c) Kvin-

121

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
nor.

122

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,
c) Kvin-

123

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
nor.

124

Tab. 8. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908,
c) Kvin-

125

fördelade efter yrken och skadans påföljd.
nor.

126

Tab. 9. Olycksfall i arbete år 1908, fördelade efter

127

tillkomst och förlopp samt skadans påföljd.

128

Tab. 9. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade

129

efter tillkomst och förlopp samt skadans påföljd.
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130

Tab. 10. Olycksfall i arbete år 1908, fördelade
försäkrings-

131

enligt de skadades olycksfallsförsäkring och anlitade
anstalter.

132

Tab. 10. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade
försäkrings-

133

enligt de skadades olycksfallsförsäkring och anlitade
anstalter.
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Tab. 10. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade
försäkrings-
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enligt de skadades olycksfallsförsäkring och anlitade
anstalter.
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Tab. 10. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade
försäkrings-
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enligt de skadades olycksfallsförsäkring och anlitade
anstalter.
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Tab. 10. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade
försäkrings-
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enligt de skadades olycksfallsförsäkring och anlitade
anstalter.
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Tab. 10. (Forts.) Olycksfall i arbete år 1908, fördelade
försäkrings-
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enligt de skadades olycksfallsförsäkring och anlitade
anstalter.
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Tab. II. Premiekostnadernas fördelning
olycksfall i arbete

143

för de tilläggsförsäkrade bland de genom
år 1908 skadade.
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Tab. II. (Forts.) Premiekostnadernas fördelning
olycksfall i arbete
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för de tilläggsförsäkrade bland de genom
år 1908 skadade.
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Tab. II. (Forts.) Premiekostnadernas fördelning
olycksfall i arbete
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för de tilläggsförsäkrade bland de genom
år 1908 skadade.
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Tab. II. (Forts.) Premiekostnadernas fördelning
olycksfall i arbete
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för de tilläggsförsäkrade bland de genom
år 1908 skadade.
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Tab. II. (Forts.) Premiekostnadernas fördelning
olycksfall i arbete
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för de tilläggsförsäkrade bland de genom
år 1908 skadade.

152

Tab. II. (Forts.) Premiekostnadernas fördelning
olycksfall i arbete

153

för de tilläggsförsäkrade bland de genom
år 1908 skadade.

