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1. Inledning 
 

Året var 1956 och gruvarbetaren Emil Eriksson1 gick i dystra tankar. De många, långa arbetsåren i 

gruvan satt inpräntade såväl i ryggen, som i armarna och händerna – egentligen var hela kroppen tärd 

av arbetet, som för de flesta arbetarna. Sedan en längre tid hade han bland annat fått dras med en 

smärre, men ack så förtretlig invaliditet i ena armen. Reumatiska besvär gnagde likaså hans leder och 

underjordsåren hade till råga på allt börjat göra sig påminda på värsta tänkbara sätt: genom tung 

andning, trötthet och en tilltagande hosta, som berodde på ett tjockt slem i halsen – därav Erikssons 

tungsinne. En viss doktor Bruce hade därtill, i en så kallat oberoende läkarutredning konstaterat det, 

som Eriksson under en tämligen lång tid burit inom sig i form av en stark, oroande misstanke - att han 

hade drabbats av silikos, emellertid en lindrig form av åkomman, enligt herr Bruce. Eriksson hade 

sålunda, något skärrad, hört sig för hos gruvans egen läkare, herr Sundell, om hur det var ställt 

beträffande möjligheten att få bli omplacerad, att erhålla en enklare syssla, om nu några sådana fanns 

att tillgå. Det hade ju blivit mer och mer sällsynt med dylika jobb, eftersom maskiner alltmer tog över 

arbeten, som tidigare utfördes för hand; på gott å ont, brukade han tänka.  Men det fanns säkerligen 

något, som en gammal utsliten underjordsgubbe kunde sysselsätta sig med, i bästa fall ovan jord. 

Stendammsfyllda lungor vägde också tungt i sådana sammanhang. Åkomman betraktades ju som en 

yrkessjukdom, vilket i bästa fall kunde leda till ekonomisk kompensation i form av en 

invaliditetsersättning, som plåster på såren.2  

  Gruvdoktorn, Carl Gustaf Sundell, som sin något hårda framtoning till trots var en god man, vilken 

enligt folkmeningen hade gjort mycken nytta för Grängesberg och dess gruvarbetare, hörsammade 

lyckligtvis Erikssons önskan och tillsåg att omplacering skedde.3 Dock inte på grund av silikosen (som 

ansågs vara alltför lindrig), utan tack vare eller på grund utav ”arm-hand-skadan”, de reumatiska 

                                                
1 Namnet är fingerat. Inledningen bygger på korrespondens mellan Gränges Gruv AB (GGAB) och Arbetsgivarnes 
Ömsesidga Olycksfallsförsäkringsbolag (AÖO), GGAB:s arkiv, Industripolikliniken, 1953-1962, F41E:1. Breven finns 
under fliken ”AÖO” 
2 Thörnquist, Anette, Silikosproblemet i Österbybruk 1920-1980. Skyddsarbetet – facklig kamp eller partssamarbete?, 
Arbetarskyddsnämnden 1993, s. 29. Thörnquist omnämner bl.a. doktor Bruce: ”Läkaren Torsten Bruce var den förste som 
gjorde större, systematiska undersökningar av silikosens utbredning inom olika industrier i Sverige. Detta gjordes på 
uppdrag av Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos och sedermera även Arbetsgivarnas Ömsesidiga 
Olycksfallsförsäkringsbolag. Eftersom silikos från och med 1931 var en ersättningsberättigad yrkessjukdom, låg de inte 
minst i de privata försäkringsbolagens intresse att kartlägga sjukdomens förekomst inom olika näringsgrenar.” 
3 Carl Gustav Sundell och hans arbete som provinsialläkare sedermera industriläkare i Grängesberg kommer att behandlas i 
den empiriska undersökningen 
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besvären och Erikssons dåliga rygg. Dessutom var åldern ett tungt vägande argument i Sundells 

hemställan hos arbetsledningen om att den gamle gruvarbetaren borde omplaceras, det vill säga 

förflyttas till arbete ovan jord. Eriksson hade trots allt börjat bli till åren, som man säger. Emil 

Eriksson: äldre, lätt invalidiserad gruvarbetare med dålig rygg och stendammslunga. Ingen vidare 

”häst” att satsa på för ett gruvbolag, som deltar i den allmänna kapplöpningen på världsmarknaden för 

järnmalm. Men jobba måste man, annars går man ju under. 

   - Det är klart att Eriksson ska förflyttas! Jag ska se till att han får tillbringa sin sista tid i bolagets 

tjänst ovan jord i lämplig sysselsättning. Han får dock acceptera att lönen inte blir densamma och 

någon ersättning till följd av skadorna är nog dessvärre inte att räkna med i ert fall.        

   Ungefär så hade doktorn uttryckt sig, som vore Sundell självaste Sankte Per vid den berömda 

pärleporten, vilken har att avgöra ens närmaste öde - himmel eller helvete - fast saken i själva verket 

gällde något så världsligt, som en gubbes byte av arbetsplats vid en svensk järnmalmsgruva, där porten 

till ljuset utgörs av en enkel stålgrind i en hiss – nere eller uppe? Men bilden, hur fånig den än verkar, 

av den helige Per där han i en doktors skepnad stod framför sin pärlbemängda port, föresvävade 

Eriksson, där han satt inför den bryske, men hjälpsamme industriläkarens skrivbord på gruvkliniken.  

   Hur blev det då beträffande invaliditetsersättningen? Jo, han fick faktiskt en sådan trots Sundells 

dystra prognos. Detta gjorde dock Grängesbergsgruvans disponent mycket förargad. I ett brev till 

Arbetsgivarnes Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolag, som hade beslutat om Erikssons ersättning, 

gav disponenten i tämligen explicita ordalag uttryck för sitt missnöje. Han största oro gällde det 

faktum att saken kunde få:  

 
avsevärda konsekvenser såväl för AÖO som för oss såsom arbetsgivare. Fallet medför nämligen den risken, 
att det bland arbetarna blir bekant, att tillämpningen av lagen är så liberal, att nästan varje form av påvisad 
grad, även "lindrig" sådan, blir ersättningsberättigad, och det kan förutsättas, att fallet Emil Eriksson kommer 
att genom viskningskampanj de anställda gruvarbetarna emellan leda till oöverskådliga konsekvenser. Det 
torde icke finnas tvivel om, att det i vår gruvarbetarstam finns tjogtals fall med liknande eller än mera uttalad 
silicos. Att dessa "lindriga" fall skulle ersättas såsom invalidiserade förefaller absurt.4 

 
Det kan konstateras att Eriksson var en av många (gruv)industriarbetare, som under den intensiva och 

expansiva period i Sveriges och västvärldens historia, vilken bland annat har fått epitetet ”de gyllene 

                                                
4 Blåkopia av brev (ännu ej undertecknat) från Torsten Ekstam från den 24 augusti 1956 ställt till AÖO. Flera versioner av 
brevet föreligger, där ett är rubricerat som förslag,.Dessutom finns ett svar från AÖO:s direktör Werner av den 30 augusti 
samma år. GGAB:s arkiv, Industripolikliniken, 1953-1962, F41E:1 
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åren”5, fick erfara vad produktivitetsökning, effektivisering och ekonomisk tillväxt kunde innebära för 

den arbetande människans hälsa. Han var också en del av ett system, där mångahanda aktörer sökte 

efter strategier och regelverk för hur det som sedermera kom att kallas för arbetsmiljön skulle hanteras. 

Hur personer som Emil Eriksson skulle kunna ersättas, hur man skulle kunna komma tillrätta med de 

sedan det industriella genombrottet ökande och skiftande olycks-, yrkesskade- och 

yrkessjukdomsproblem, som utgjorde en av tillväxtens och ”de gyllene årens” dystraste skuggsidor. 

Hur man skulle kunna göra rättvisa, sakliga bedömningar av arbetsrelaterade olycks- och sjukdomsfall, 

exempelvis den förrädiska och sedan 1930-talet yrkessjukdomsklassade silikosen.6 Ett intrikat system, 

där ekonomiska, sociala, organisatoriska och medicinska faktorer stöttes och blöttes mellan 

arbetsmarknadens parter samt expertgrupper i form av läkare, ingenjörer och andra, i en komplicerad, 

inte alltid tonal symfoni, vars huvudteman kan sägas ha utgjorts av begreppen produktivitet och hälsa.7 

   Den här uppsatsen behandlar enkelt uttryckt just detta begreppspar och hur man under perioden cirka 

1930-1990, inom ett specifikt svenskt gruvbolag – Grängesbergs Gruv AB - arbetade med det som så 

småningom kom att kallas företagshälsovård, för att komma tillrätta med gruvarbetets 

arbetsmiljöproblem i syfte att dels främja den enskilde individen och därmed också, i förlängningen 

och i bästa fall, företagets produktivitet och lönsamhet. Det är en fråga där den omskrivna så kallade 

svenska modellen och dess system för partssamverkan på arbetsmarknaden ofta har ställts på sin 

spets.8 Men frågan sträcker sig också bortom denna institutionella sfär och leder till andra spörsmål, av 

mer allmänmänsklig karaktär. Begrepp som människovärde, arbetsförmåga, hälsa, värdighet och 

livskvalitet framskymtar mellan raderna i så gott som varje text och dokument, som rör ämnet. Den för 

en historiker alltid lika intressanta dynamiken mellan individ och struktur framträder likaså med all 

tänkbar tydlighet.   

   Ovanstående citerade brev berör en hel del för ämnet centrala problem. Inte minst vad gäller 

maktstrukturer i arbetslivet och hur dessa förhåller sig till hälsa och bedömningar av individer, som 

gjordes av läkare och andra experter och som vidare behandlades av beslutsfattare. Dessa hade i sin tur 

att ta ställning till exempelvis graden av invaliditet samt om denna var en konsekvens av individens 

arbetsmiljö och i så fall i vilken utsträckning och huruvida skadan gjorde individen berättigad till 
                                                
5 Magnusson, Lars, Sveriges Ekonomiska historia, Tredje upplagan, Stockholm, 2002, s. 409. Magnusson hänvisar å sin 
sida till Armstrong P., Glyn, A., och Harrison J., Capitalism since 1945, Oxford 1991, s. 118 
6 Thörnquist, Anette, (1993), s. 29 och s. 154 
7 För en givande redogörelse av arbetsmiljöns historia och ämnets bredd, se: Isacson, Maths, Verkstadsindustrins 
arbetsmiljö: Hedemora Verkstäder under 1900-talet, Lund 1990, i synnerhet s. 14-18 
8 Just denna problematik och hur en yrkessjukdom som silikos kom att bli en fråga som ställde intressemotsättningarna på 
sin spets, beskrivs utförligt i Thörnquist, Anette, se särskilt s. 23f  
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ersättning. Svåra, men mycket viktiga frågor, som har haft avgörande betydelse för otaliga människors 

liv och som än idag ter sig lika aktuella och komplexa.  

   Undersökningen kommer främst att inrikta sig på det som sedan 1950-talet benämns 

företagshälsovård (hädanefter även förkortat FHV) och denna verksamhets framväxt inom ramen för 

arbetarskyddet sedermera arbetsmiljöarbetet i det svenska arbetslivet med fokus på Grängesbergs Gruv 

AB.  

   Företags - hälsovård, ett sammansatt begrepp bestående av två led, som innehåller uppsatsens 

omnämnda huvudteman: företaget, vars huvudsyfte är ökad produktivitet och lönsamhet samt 

hälsan/hälsovården, som först och främst rör människan och hennes arbetssituation inom företaget, 

och som ur företagets perspektiv kan betraktas som en produktivitetsfaktor. I skärningsfältet mellan 

företaget och arbetaren stod de ingenjörer, läkare och sjuksköterskor samt andra expertgrupper, som 

hade att arbeta med de mångahanda och ofta mycket komplexa frågor, vilka rörde arbete och hälsa 

utifrån skilda aspekter – individuella, organisatoriska, sociala, medicinska och ekonomiska. Hur har 

detta arbete sett ut och vilka faktorer på olika nivåer har påverkat företagshälsovårdens framväxt och 

utformning i det aktuella företaget mellan 1930 och 1990-tal? Det är den övergripande fråga, som 

denna uppsats kommer att behandla. 

 

1.1 Övergripande syfte  

 

Syftet med undersökningen är att göra en ”inträngande översikt” över företagshälsovårdens historiska 

framväxt i ett lokalt företags perspektiv – Grängesbergsgruvan - med fokus på vissa aspekter av 

verksamheten. I synnerhet skall den medicinska delen av företagshälsovården och hur 

arbetsmarknadens parter, främst arbetsgivaren, har förhållit sig till och arbetat med medicinsk 

sakkunskap undersökas. Den tidsperiod som skall studeras sträcker sig mellan cirka 1930 och 1989. 

Avslutningsvis kompletteras studien med en analys som diskuterar företagshälsovårdens framväxt i 

Grängesberg ur ett makt- och styrningsperspektiv. Uppsatsens syftet fördjupas samt kompletteras med 

ett antal frågeställningar i avsnitt 1.5. 

 

1.2 Disposition 

 

I avsnitt 1.2 presenteras det Forskningsläge som uppsatsen utgår ifrån.  
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Därefter, i avsnitt 1.3, görs nödvändiga Avgränsningar utifrån tre aspekter: analysnivå, studieobjekt 

och tidsperiod.  

   Sedan följer uppsatsens Syfte och frågeställningar (1.4) varpå Källor och Metod diskuteras (1.5). 

Käll- och metodavsnittet åtföljs av en diskussion kring vissa Teoretiska ansatser av betydelse för den 

avslutande analysen (1.6).  

   Innan vi går in i uppsatsens empiriska del tecknas en erforderlig Bakgrund (1.7) till 

arbetarskyddets/arbetsmiljöns historia samt en kort historik över Grängesbergsbolaget.  

Därefter följer kapitel 2 som innehåller den empiriska undersökningen av företagshälsovårdens 

framväxt inom Grängesbergsbolaget. Undersökningen är uppdelad i tre tidsperioder:  2.1 1930-1956: 

sjukvården, gruvläkaren och den sociala ingenjörskonsten, 2.2 1956-1975: Industripolikliniken i 

Grängesberg - organiserad företagshälsovård enligt SAF:s modell, 2.3 1975-1988: Gruvhälsan AB 

och” gruvdöden”. 

   I kapitel 3 genomförs en Analys av och Diskussion kring studiens resultat utifrån den teoretiska ram, 

som presenteras i avsnitt 1.6. Studien avslutas med en epilog där några reflektioner kring ämnet och 

potentiell vidare forskning presenteras. 

    

1.3 Forskningsläge   

 

1.3.1 Historisk arbetsmiljöforskning och företagshälsovårdens del i densamma  

Arbetarskyddet sedermera arbetsmiljöarbetet, inom vilket företagshälsovården har varit och är en del, 

är ett stort ämnesområde, som hänger samman med de senaste cirka 250 årens industriella omvandling 

och de konsekvenser som industrialismens arbetsplatser har bibringat den arbetande människan i fråga 

om (o)hälsa och (o)säkerhet. Industrialiseringsprocessens radikala omdaningar av samhället och de 

ofta bedrövliga arbetsmiljöer, som de nya, industriella arbetsplatserna koncipierade under 1800-talet är 

välkända och relativt beforskade områden, även om mycket naturligtvis återstår att undersöka. Likaså 

har arbetarskyddet, dess rötter och framväxt, fenomen som är starkt länkade till välfärdssamhällets och 

”den svenska modellens” utveckling, undersökts i tämligen stor omfattning.9 Några av dessa arbeten 

                                                
9 För en översikt, se bl.a. Lundh, Christer och Gunnarsson, Christer, Arbetsmiljö, arbetarskydd och utvärderingsforskning. 
Ett historiskt perspektiv, Lund 1987, kapitel 2-4. Lundh och Gunnarsson för en diskussion kring begreppen arbetarskydd 
och arbetsmiljö och beskriver den historiska utvecklingen från just det mer begränsade begreppet arbetarskydd till det 
vidare arbetsmiljöbegreppet. Denna diskussion förs även ibland annat Berggren, Lars, ”Från arbetarskydd till arbetsmiljö” i 
Berggren, Lars, Ekdahl, Lars, Gråbacke, Carina, Isacson, Maths, Jansson, Rolf, Jörnmark, Jan, Sund, Bill och Thörnqvist, 
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kommer att behandlas i förevarande studie. Undersökning ämnar dock huvudsakligen rikta intresset 

mot ett mycket skralt utforskat delområde i svensk arbetsmiljöhistoria, nämligen företagshälsovården 

och dess inriktning och progress.  

   Det är inte helt enkelt att hitta historisk litteratur som rör företagshälsovården specifikt, vilket 

naturligtvis beror på att verksamheten inte har studerats som ett enskilt objekt, utan som en i bästa fall 

sekundär del av det stora arbetsmiljöfältet. Företagshälsovården framskymtar i någon mån i flertalet av 

de texter som rör arbetarskyddets och arbetsmiljöns historia.  

   Här måste också en viktig anmärkning göras, nämligen att förevarande studie huvudsakligen utgår 

från ett svenskt forskningsläge. Detta är en brist, som undertecknad är medveten om, inte minst då 

internationella skeenden har spelat stor roll för svenska förhållanden avseende exempelvis 

arbetarskyddet och svenska förhållanden har i viss mån påverkat utvecklingen i andra länder. Orsaken 

till att perspektivet har begränsats är främst att den svenska litteraturen om arbetarskyddet och 

arbetsmiljön är så pass omfångsrik och i sin tur i tämligen hög grad ”provinsiell”, det vill säga 

orienterad mot svenska förhållanden vilket påverkat urvalet, som i arbetets inledningsskede inriktades 

på just svensk litteratur.  

Inom ramen för det nu nedlagda Arbetslivsinstitutets verksamhet bedrevs bland mycket annat 

utbildning av företagshälsovårdspersonal. I denna utbildning användes en bok som schematiskt 

beskriver FHV:s framväxt och inriktning ur flertalet aspekter: En översikt av svensk 

företagshälsovårds framväxt, organisation och uppdrag med europeiska utblickar. Ur denna bok, som 

tillsammans med ett antal offentliga utredningar förmodligen är det närmaste en samlad bild av den 

svenska företagshälsovården man kan komma, har följande citat hämtats, som tydligt poängterar det 

ovan sagda: att företagshälsovården inte har undersökts specifikt. Citatet får bilda utgångspunkt för 

min studie: 

 
Svensk företagshälsovårdshistoria är i stort sett oskriven. Den som vill fördjupa sig i ämnet finner snart att 
det knappast finns någon samlad skriftlig dokumentation eller några mer inträngande översikter. En skildring 
får byggas på bidrag från många olika källor. Ett avsnitt där och en passus här, ett kapitel där och en översikt 
här och statistik där vissa uppgifter om företagshälsovård ingår.  
   Fram växer bilden av en verksamhet med rötter i gruvdrift och krig. Den följer en lång historisk linje ända 
ner i Falu koppargruva för århundraden sedan där det trots erbarmliga arbetsförhållandena för gruvdrängarna 
fanns embryot till dagens lagstadgade arbetsgivaransvar för de anställdas hälsa och säkerhet.10 

                                                                                                                                                                 
Christer (Red.), Det lyser en framtid. Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1957-1981 (Band V), Stockholm 2008. Se 
även: Isacons, Maths, (1990) 
10 Josefsson, Christina och Kinderberg, Ulla, Företagshälsovårdens vägval. En översikt av svensk företagshälsovårds 
framväxt, organisation och uppdrag med europeiska utblickar, Stockholm: Arbetslivsinstitutet: 2004, Serie: SALTSA 
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Jag kommer också att arbeta med tämligen långa historiska linjer, men avsevärt kortare än dem som 

anges i citatet. Med långa linjer avses här tidsperioden 1930-1989, en period som får anses omfattande 

inte minst med tanke på det begränsade omfång som en uppsats på magisternivå erbjuder. Att jag har 

valt att undersöka ett gruvbolag är också till viss del kopplat till det faktum, som lyfts fram i citatet, att 

man om man så vill, kan dra långa linjer tillbaka till den sjukvårdande verksamhet som tidigt bedrevs 

inom bland annat gruvhanteringen. Gruvarbete har alltid varit farligt och hälsovådligt, vilket tidigt 

tarvade någon form av sjukvårdande instans, kopplad till gruvan; man kan hävda att det inom 

gruvbranschen finns en lång tradition av att arbeta organiserat med hälsa och arbetarskydd.11 

   Förhoppningen är att förevarande studie ska bli en ”inträngande översikt” och att den kan inspirera 

till vidare, mer omfattande forskning samt att det lokala perspektivet skall kunna säga någonting om 

företagshälsovårdens historiska rötter och utveckling i stort.  

   Svenska forskares intresse för historisk arbetsmiljöforskning tycks ha kommit igång ordentligt under 

1980-talet. En förklaring därtill kan sägas vara behovet av att utvärdera tillkomsten och utfallet av 

1977 års arbetsmiljölag (AML). Detta är också ekonom-historikerna Christer Lundhs och Christer 

Gunnarsons målsättning i boken Arbetsmiljö, arbetarskydd och utvärderingsforskning. Ett historisk 

perspektiv, som utkom 1987, alltså 10 år efter sjösättandet av AML. Boken har, som historikern Hans 

De Geer har påpekat, blivit en av ett antal vedertagna översikter i ämnet.12 Lundhs och Gunnarssons 

redogörelse är viktig som ingång till arbetsmiljöarbetets historiska utveckling. Deras definitioner av 

begreppen ”arbetarskydd” och ”arbetsmiljö” kommer att vara väsentliga i min framställning.13  

   Lundh och Gunnarsson införlivar vidare företagshälsovården i arbetarskyddsbegreppet. De skriver 

att företagen sedan det industriella genombrottet har berett arbetarna vissa ”sjukvårdsförmåner”, men 

att en systematisk utbyggnad av företagshälsovården kom igång först under efterkrigstiden, ”som ett 

resultat av partssamverkan inom arbetarskyddsområdet”.14 Det är denna utveckling jag ämnar 

beskriva, problematisera och fördjupa i min studie av Grängesbergsgruvan. Ett annat väsentligt 

                                                                                                                                                                 
sammanfattar, s. 23. Denna text ger en övergripande, men likväl givande och schematisk beskrivning av 
företagshälsovårdens historiska framväxt.  
11 För en intressant genomgång av företagshälsovårdens tidigmoderna rötter samt utvecklingen av den moderna 
industriläkarverksamheten i industriell tid, se: Pontén, Johan, Från Kronobarberare till företagsläkare. Bergslagsfolk och 
gruvläkare i Falun genom fyra sekler, Örebro 1973 
12 De Geer, Hans, ”Hypoteser och krav” i Arbetarhistoria 4/1993, s. 27. De Geer lyfter också fram Berggren och Olsson, 
Arbetsmiljö, hälsa och arbetarskydd från 1988 samt Sund, Bill och Åmark, Klas, Makt och arbetsskador under 1900-talet, 
1990. Den sistnämnda diskuteras nedan. 
13 Definitionerna kommer att behandlas i avsnitt 2 inom ramen för den empiriska undersökningen.  
14 Lundh, Christer och Gunnarsson, Christer, s. 105 
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konstaterande, som görs i boken, är att företagshälsovårdens utveckling och utformning hänger 

samman med folkhälsoarbetets expansion. Det framhålls att folkhälsan i allmänhet blev en central 

fråga för den från 1930-talet framväxande välfärdsstaten. Bildandet av Statens Institut för Folkhälsan, 

som skedde under märkesåret 1938, kan ses som ett uttryck för detta.15 

   Ett annat arbete inom historieskrivningen beträffande arbetsmiljöfältet är det forskningsprojekt, som 

gick under namnet ”Teknik, produktion och arbete”. Projektet genomfördes på ekonomisk-historiska 

institutionen vid Uppsala Universitet och pågick under så gott som hela 1980-talet. Finansiär var 

Arbetsmiljöfonden och arbetet utmynnade i en serie om sex lokala studier, som granskade arbetet vid 

några utvalda industrier. Serien har fått titeln ”Det svenska arbetets historia”. Målsättningen var att 

bryta med tidigare forskning, som ansågs ha sysslat alltför mycket med företags- och 

organisationshistoria. Nu ville man istället rikta blicken mot själva arbetsprocessens utformning vid de 

undersökta företagen ”för att på så sätt nå fram till ett syntetiskt helhetsperspektiv på det svenska 

arbetslivets utveckling”.16  

   Del fem i serien är författad av Maths Isacson. Hans undersökning, Verkstadsindustrins arbetsmiljö: 

Hedemora Verkstäder under 1900-talet, är en grundlig genomgång av hur arbetarskyddet och 

sedermera arbetsmiljön behandlades av arbetsmarknadsparterna inom verkstadsindustrin under 1900-

talet. Isacson kombinerar traditionell källkritisk granskning av skriftligt källmaterial med omfattande 

intervjuer och studiecirklar, som innefattade personal som arbetat vid Hedemora Verkstäder. 

Beträffande företagshälsovård, nämner han i allmänna ordalag denna verksamhets inriktning i sin 

inledning:  

 
Arbetsmiljön var länge en ren skyddsfråga. Människorna skulle skyddas mot olycksfall och ohälsosamma 
miljöer. När företagshälsovården utformades i mitten av femtiotalet fick den en rent medicinsk-teknisk 
funktion. Den skulle övervaka arbetet ur hygienisk och ergonomisk synvinkel samt genom insatser förebygga 
olycksfall. Under 1960- och 1970-talen breddades intresset till mentala hälsofrågor. Begreppet arbetsmiljö 
ersatte samtidigt det äldre begreppet arbetarskydd. Psykosociala frågor rönte allt större uppmärksamhet. 
Stress p.g.a. hårt driven arbetstakt, ensartade rörelser, mobbing liksom medinflytande, trivsel och 
tillfredsställelse i arbetet uppmärksammades i forskningen och i debatten.17 

 

Han ser alltså 1950-talet som det årtionde då FHV i modern mening utformades. Men utvecklingen har 

uppenbarligen äldre rötter än så. Frågan är hur denna ”förhistoria” såg ut och hur företagshälsovården 

utvecklades inom gruvbranschen i Grängesberg? 

                                                
15 Lundh, Christer och Gunnarsson, Christer, s. 105 
16 Isacson, Maths, (1990), baksidetext 
17 Ibid., s. 16 
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Tidskriften Arbetarhistoria ägnade år 1993 ett helt temanummer åt arbetarskyddets historia. 

Upprinnelsen var ett seminarium på samma tema som hölls på LO:s konferensgård i Täljöviken i mars 

samma år. Arrangörer var Arbetarskyddsnämnden (ASN) och forskningsrådet vid Arbetarrörelsens 

arkiv och bibliotek.18 Vid seminariet, som alltså sammanfattas i tidskriften Arbetarhistorias 

temanummer, presenterades ett forskningsprojekt kring ett antal aspekter av arbetarskyddets historia. 

Projektledare tillika en av fyra i projektet delaktiga forskare var Bill Sund. Övriga författare var Anette 

Thörnquist, Bo Persson och Ken Bjerregard. Med på seminariet var dessutom ett flertal andra forskare 

och sakkunniga från olika discipliner, som har ägnat arbetsmiljön och dess historia uppmärksamhet i 

en eller annan form. Temanumret är matnyttigt på flera sätt, inte minst som en god introduktion till den 

historiska arbetarskydds- och arbetsmiljöforskningen. Det arbetarskyddshistoriska projektet, som 

leddes av Bill Sund, har stor betydelse för min undersökning, något som kommer att framgå i det 

följande. 

   Anette Thörnquist, ekonomhistoriker vars arbete redan har omtalats, har författat ett antal skrifter i 

ämnet. Hennes studie av silikosproblemet i Österbybruk, som alltså ingick i det omnämnda 

forskningsprojektet, är en ingående analys av ett specifikt företags och dess arbetares agerande i 

förhållande till en fatal, miljöbetingad sjukdoms härjningar på en arbetsplats. Studien, som redan har 

omtalats i uppsatsens inledning, ger en god bild av hur arbetsmarknadens parter handlade för att 

komma tillrätta med de stora problem som kvartsdammet ställde till med i den fysiska arbetsmiljön på 

Österbybruk. Silikosfrågan kommer att ägnas stor uppmärksamhet i studien då den är ett exempel på 

ett konkret hälsoproblem som har drivit på utvecklingen av företagshälsovård.  

   I antologin Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv bidrar Thörnquist också med ett kapitel, 

”Arbetarskydd och samhällsförändring i Sverige 1850-2005”, där hon redogör för och diskuterar 

arbetarskyddet ur olika aspekter, som är relevanta för min studie.  Hon är särskilt intresserad av hur 

preventionsarbetet, ett mycket centralt område vad gäller FHV, har utvecklats och omformats i 

arbetslivet under den långa undersökningsperioden.  

   Thörnquists redogörelse utgår ifrån Kaj Fricks, John Wrens och Tom Dwyers et al indelning av 

arbetarskyddets historia i ”tre stora internationella reformvågor”.19 Den första vågen utgör en reaktion 

mot det tidiga industrisamhällets ekonomiska liberalism och den ofta svåra exploatering av människor 

                                                
18 Ledare, Arbetarhistoria, 4/1993, s. 1 
19 Thörnquist, Anette, ”Arbetarskydd och samhällsförändring i Sverige 1850-2005”, i Sundin, Jan, Hogstedt, Christer, 
Lindberg, Jakob och Moberg, Henrik (Red.), Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv, Statens folkhälsoinstitut 2005, s. 
228 
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som tilldrog sig på de nya, industriella arbetsplatserna. Den sträcker sig över en lång period, från 1800-

tal till 1960-tal. Mellan cirka 1920 och 1960 infaller en konsolideringsfas med en relativt fredlig 

utveckling av arbetarskyddet, såväl politiskt som fackligt. Det finns emellertid och naturligen 

skillnader länderna emellan. För svenskt vidkommande kan dock periodiseringen sägas vara relevant 

med en viss förskjutning mot 1930-40-talet i fråga om politisk konsolidering och arbetsfred. 

Arbetarskyddet blir från och med 1938 års avtal mellan arbetsmarknadens parter en viktig fråga inom 

ramen för ”Saltsjöbadsandan”.20  

   Den andra fasen i arbetarskyddets historiska utveckling inleds, enligt Frick et al, på 1960-talet. 

Perioden, som är ett uppbrott från det tidigare relativa lugn som rått på arbetsmarknader internationellt, 

kännetecknas av högre statlig inverkan med en rad reformer på området, främst under 1970-talet. 

Övergången mellan den andra och tredje perioden sammanfaller helt enkelt med skiftet mellan vad 

som har kallats den andra och den tredje industriella revolutionen. Hela periodiseringen kan sägas 

harmoniera med de senaste 250 årens industriella omvandling, som på senare tid har delats in i tre 

faser, eller revolutioner.21  

   Den tredje och sista perioden i Fricks et al indelning, inleds på 1980-talet, men 1990-talets början 

utgör dess verkliga genombrottstid. Om den förra perioden (cirka 1960-1980) kännetecknades av 

högre statlig inverkan på området, ser denna period en motsatt rörelse innebärande avreglering och 

företagisering av stora delar av arbetarskyddsområdet, däribland den svenska företagshälsovården, som 

mister sitt statliga stöd 1993 och som sedan dess består av enskilda aktörer/företag på en fri marknad.22 

Det kan vara värt att påpeka att det omnämnda seminariet kring arbetarskyddet, som arrangerades av 

bland annat Arbetarskyddsnämnden, kan ses i ljuset av denna omdaning av den svenska 

arbetsmiljöpolitiken.   

   Thörnquist går inte närmare in på FHV, utan målar arbetarskyddets (inom vilket FHV har ingått) 

historia med stora penseldrag. Hennes teser och i synnerhet den ovan schematiskt beskrivna 

periodiseringen utgör däremot en ram, inom vilken jag skulle vilja införa en mer detaljerad bild av 

FHV och dess idémässiga rötter, dess form, plats och roll inom svenskt arbetsliv och arbetsmiljöarbete. 

Periodiseringen blir sålunda en fond framför vilken företagshälsovårdens inom Grängesbergsgruvan 

kan presenteras diakront.  

                                                
20 Se vidare under 1.2.3 
21 Se bland annat Isacson, Maths och Morell, Mats (Red.), Industrialismens tid. Ekonomisk-historiska perspektiv på svensk 
industriell omvandling under 200 år, Stockholm 2002, s. 11-28, för en diskussion kring dessa stora kategorier.  
22 Frick, Kaj, Eriksson, Ove och Westerholm, Peter ”Work environment policy and the actors involved” i Gustafsson, Å., 
Rolf and Lundberg, Ingvar (Red.), Worklife and Health in Sweden 2004, Stockholm : Arbetslivsinstitutet, 2005, s. 428 
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1.3.2 Arbetarskydds- och arbetsmiljöregleringar 

Bill Sund betonar i Arbetarhistorias temanummer betydelsen av att göra en analytisk åtskillnad mellan 

”det statligt-politiskt tillkomna arbetarskyddet och det arbetarskydd som tillkom genom enskilda 

aktörers, företags och arbetsmarknadsparternas försorg”.23 Beträffande den första kategorin kan sägas 

att arbetarskyddet alltsedan det industriella genombrottet har reglerats i lag. Denna författningsmässiga 

aspekt av ämnet presenteras i någon form i de flesta texter där ämnet undersöks. En avhandling som ur 

ett sociologiskt perspektiv ägnar sig åt just denna sida av arbetsmiljöfältet är Från MAX till PIA. 

Reformstrategier inom arbetsmiljöområdet. Den är skriven av Torsten Björkman och Karin Lundkvist. 

I centrum för deras analys står 1977 års arbetsmiljölag och dess ursprung.24 

   Åtskillnaden är också en central del i Bill Sunds och Klas Åmarks bok Makt och arbetsskador, som 

diskuteras utförligare nedan. 

   Nämnas bör också att Fricks et al nämnda periodisering av arbetarskyddets utveckling utgår från den 

statligt-politiska nivån, det vill säga de reformer om har genomförts på området. 

 

 

1.3.3 Företagshälsovården och arbetsmarknadens parter 

Som vi redan har sett växte den systematiska företagshälsovården fram under efterkrigstiden, som en 

del av den svenska modellen för partssamverkan på arbetsmarknaden. FHV var i det här avseendet en 

del av parternas samverkan på arbetarskyddsområdet. Så gott som all litteratur berör av förklarliga skäl 

denna helt vitala fråga vad gäller arbetarskyddets och företagshälsovårdens rötter och utveckling, det 

vill säga dess historiska kontext. Här följer dock några titlar, som av undertecknad anses vara av 

särskild betydelse för studiens behandling av FHV och dess framväxt inom ramen för partssamarbetet 

på arbetsmarknaden.   

   Även här måste Thörnquists arbete med Österbybruk, som i sin undertitel bär en i sammanhanget 

mycket central fråga – Skyddsarbetet – facklig kamp eller partssamarbete? -omnämnas. Ett av hennes 

resultat formuleras på följande vis:  

 
Undersökningen har visat, att det är nödvändigt att utgå från de specifika ekonomiska, sociala, politiska och 
kulturella förutsättningarna för ett organiserat partssamarbete i olika miljöer för att få en nyanserad bild av 

                                                
23 Sund, Bill, ”Arbetarskyddet – en skriven historia” i Arbetarhistoria, 4/1993, s. 8 
24 Björkman, Torsten & Lundqvist, Karin, Från MAX till PIA. Reformstrategier inom arbetsmiljöområdet, Lund 1981 
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samarbetspolitikens utveckling på den svenska arbetsmarknaden. Inom Fagerstakoncernen organiserades 
arbetarskyddet tidigt efter moderna samarbetsprinciper i jämförelse med industrin i övrigt.25 

 

Thörnquist pekar på en vital aspekt beträffande analysnivån: det fruktbara i att utgå från det lokala, 

”specifika” förhållandet vid studier av arbetslivets och arbetets historia. Här kan man finna intressanta 

resultat, som nyanserar den storskaliga, schablonmässiga bilden av samförståndspolitiken, där 

grundantagandet ofta tycks vara att denna fördes uppifrån och ner, det vill säga från central nivå ut till 

de lokala industrierna. Denna bild ter sig enkelspårig och bör problematiseras. Hur har exempelvis 

yrkesmedicinska problem, däribland silikosen uppmärksammats? Var har den uppmärksammats samt 

när och av vem/vilka? Risken för att drabbas av silikos bör ju inte, om ett något raljant exempel tillåts, 

ha varit särskilt hög vare sig på intresseorganisationernas centrala kontor eller för den delen i 

riksdagen. Yrkessjukdomar och arbetsrelaterad ohälsa i allmänhet, var och är starkt kopplade till den 

specifika arbetsplatsen, lokalt. Det är därmed intressant att analysera dynamiken, det vill säga 

växelverkan mellan central och lokal nivå. Vilken nivå man ska utgå ifrån i forskningen kan 

naturligtvis alltid diskuteras utifrån otaliga variabler. Mer om detta under rubriken ”Avgränsningar”. 

   Fackföreningsrörelsens agerande beträffande FHV behandlas av Lars Berggren i kapitlet ”Från 

arbetarskydd till arbetsmiljö”, som ingår i Det lyser en framtid. Svenska 

Metallindustriarbetareförbundet 1957-1981, Band V. Metall kom på förbundsnivå framförallt att 

intressera sig för frågan från och med det sena 1960-talet. Berggren ser intresset som en direkt 

konsekvens av det avtal om företagshälsovård som slöts mellan SAF och LO 1967 samt det statliga 

betänkandet om företagshälsovård, SOU 1968:44 (den första av tre utredningar, som har genomförts 

på ämnet. Se nedan). Frågan om hälsovård och medicinsk expertis i arbetslivet hade dessutom varit 

uppe på Metalls kongress 1965.26 Berggrens analys ger flera intressanta ingångar till den svåra fråga 

som rör inflytandet över FHV. Inom Metall var man orolig för vad en av företagen styrd 

företagshälsovård skulle kunna innebära för individer, inte minst om läkaren blev ett redskap för 

arbetsgivaren vid exempelvis anställningstillfället och därmed kunde sålla ut arbetssökande med 

besvär av fysisk eller psykisk art.27 Berggren omtalar också problemen kring det komplicerade 

uppdrag som FHV har haft och har att utföra, nämligen att ”belägga sambandet mellan arbetsmiljön 

och sjukdomssymptomen”28. Berggrens beskrivning av FHV och arbetsmiljön i ett fackligt historiskt 

                                                
25 Thörnquist, Anette, (1993), s. 153  
26 Berggren, Lars, s. 597 
27 Ibid., s. 600 
28 Ibid., s. 606 
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perspektiv öppnar för ytterligare frågor. Inte minst hur polemiken mellan olika experter, bland annat 

medicinare, som var knutna till respektive arbetsmarknadspart (SAF och LO) har sett ut samt hur dessa 

”lärda fejder” har påverkat FHV:s inriktning och form. Berggren beskriver det som ”en kamp om 

kunskapen” och tar bland annat upp en diskussion mellan Metall och SAF-läkaren Sven Yllner 

gällande det faktum att även arbetarskyddet, som underförstått hade präglats av stort samförstånd, 

kunde vara en tvistefråga mellan arbetsgivare och arbetstagare.29 Läkare på olika nivåer och deras plats 

inom ramen för partssamarbetet på den svenska arbetsmarknaden och utbyggnaden av arbetarskyddet 

och företagshälsovården är en central fråga i föreliggande studie. Kampen om kunskapen och makten 

över densamma är likaså en mycket väsentlig faktor att införliva i analysen av FHV:s utformning och 

framväxt. 

   Samma problematik lyfts fram i Anders L. Johanssons och Lars Magnussons monografi LO andra 

halvseklet. Fackföreningsrörelsen och samhället. Företagshälsovården omtalas och beskrivs ur 

landsorganisationens perspektiv i kapitlet ”Tillväxten och arbetsmiljön”, en träffande rubrik då en av 

Saltsjöbadsavtalets kärnpunkter var samförståndet mellan arbetsgivar- och arbetstagarparten kring 

betydelsen av tillväxt och ökad produktivitet. Johanssons och Magnussons resonemang kretsar således 

kring just förhållandet mellan produktivitet/lönsamhet och ett utbyggt arbetsmiljöarbete. Även i deras 

redogörelse får den medicinska sakkunskapen stor betydelse i takt med att LO anser sig behöva 

anställa en medicinsk expert, vilket sker i och med rekryteringen av företagsläkaren Erik Bolinder 

1964.30  

   Före detta SAF-läkaren Sven Yllner har skrivit en historik kring FHV ur arbetsgivareorganisationens 

perspektiv, Mera fred än fejd. Den ger en god överblick över FHV:s framväxt i allmänhet, men med 

fokus på SAF och dess göranden i frågan. Yllner har genomfört tämligen gedigna efterforskningar i 

ämnet. Boken är dock något av en sent inkommen partsinlaga i den debatt kring företagshälsovårdens 

inriktning, som tycks ha upptagit Yllner under hans tid som medicinsk expert inom SAF, men den är 

likväl en god källa till kunskap om företagshälsovårdens historia och vilka krafter – individuella och 

organisatoriskt-institutionella – som har haft betydelse för FHV:s utveckling utifrån 

arbetsgivarperspektivet. SAF ägnade tämligen tidigt den företagsanknutna sjuk- och hälsovården en 

hel del uppmärksamhet. Till exempel anställde man en medicinskt sakkunnig läkare redan 1939, alltså 

                                                
29 Berggren, Lars, s. 635 
30 Johansson, Anders L. och Magnusson, Lars, LO andra halvseklet. Fackföreningsrörelsen och samhället, Atlas 1998, s. 
151 
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26 år tidigare än LO och under 1950-talet ledde organisationen i hög utsträckning utvecklingen av 

företagshälsovård, förhållanden som blir centrala i undersökningen.31 

    

1.3.4 Företagsläkaren i gruvsamhället 

Björn Horgby tar i sin omfångsrika redogörelse av gruvarbetarnas fackliga arbete under 1900-talet, 

Med dynamit och argument. Gruvarbetarna och deras fackliga kamp under ett sekel, upp frågan om 

vilken roll företagsläkaren spelade i ett svenskt gruvsamhälle under den expansiva period som inträdde 

under 1930- och 40-talen. Som exempel lyfter han fram just Grängesberg. Han menar att gruvans 

läkare i egenskap av medicinsk expert, var en i raden av ”sociala ingenjörer”, som med rationaliteten 

som högsta mål och medel, sökte forma arbetarnas liv helt i linje med den allmänna 

samhällsomdaning, som tog ordentlig fart under och efter kriget. Denna ingenjörsmässiga strävan var 

inte helt friktionsfri avseende relationen mellan företagsläkaren och arbetaren: 

 
Vardagslivets experter var bland andra läkare, arkitekter och tjänstemän inom vård och social omsorg, som 
uppmärksammade samhällsproblem och oftast gav storskaliga lösningar på dem. Det var lösningar som var 
rationella och förbättrade arbetarbefolkningens levnadsvillkor, men som inte tog hänsyn till individuella 
mänskliga behov och önskningar. Sociala ingenjörer som gruvarbetarna mötte i arbetslivet var framför allt 
läkare och experter på skyddsåtgärder. Dessa bidrog tillsammans med Gruv och gruvavdelningarna till att 
göra arbetsmiljön tryggare, men kunde samtidigt hota arbetarnas självrespekt.32 

 

Horgby fortsätter sin diskussion om relationen mellan arbetarna och ”arbetets och vardagslivets 

rationaliseringsexperter” och pekar på den konflikt som fanns dem emellan. En konflikt som bland 

annat rörde den känsliga frågan om varför och för vem läkarna och andra vårdande aktörer arbetade? 

Här blir den företagsdrivna sjuk- och hälsovården en fråga om kontroll, makt och produktivitet. 

Företagshälsovården sker i det perspektivet på företagets villkor och arbetarna degraderas till blott 

produktionsfaktorer eller med en råare benämning: ”maskiner”.33 Men detta är en tämligen ensidig bild 

av en mer komplex, mångbottnad relation, som hänger samman med de maktförhållanden som rådde 

på arbetsmarknaden under den aktuella perioden; en relation som förvisso omtalas i Horgbys 

redogörelse i och med att Gruvindustriarbetareförbundet deltog i arbetsmiljöarbetet. Horgby hävdar 

dessutom att arbetarna och deras förbund bedrev en hård kamp mot läkarkåren, en diskussion som 

tangerar Berggrens ovan refererade kapitel i Metallindustriarbetareförbundets historik.  

                                                
31 Yllner, Sven, Mera fred än fejd, Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 1996, s. 10ff samt s. 59 
32 Horgby, Björn, Med dynamit och argument. Gruvarbetarna och deras fackliga kamp under ett sekel, Stockholm 1997, s. 
240 
33 Ibid., s. 241 
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1.3.5 Litteratur av värde för studiens teoretiska ansatser 

Bill Sund och Klas Åmark har tillsammans författat Makt och arbetsskador, som är en delrapport inom 

ramen för den så kallade Maktutredningen, publicerad år 1990. Deras teorier kring makt- och styrning 

kommer att ligga till grund för analysen av arbetsmarknadsparternas och andra aktörers göranden och 

låtanden i förhållande till företagshälsovården, som i hög grad har varit beroende av expertkunskap, en 

central kategori inom det som Sund och Åmark benämner maktsystem. Teserna presenteras och 

diskuteras mer utförligt under rubriken Teoretiska ansatser (1.6).  

    

1.3.6 Litteratur av värde för studiens bakgrundsteckning  

Ett arbete, som ger inblick i företagshälsovårdens historia, men som faller utanför kategorin regelrätt 

forskning är Berit Ydreborgs Sjuksköterskan i företagshälsovården från 1985. Ydreborg, själv 

företagssköterska och vid tiden för utgivningen anställd vid Yrkesmedicinska kliniken, 

Regionsjukhuset i Örebro, tecknar en bild av företagshälsovårdens utformning beträffande i synnerhet 

företagssköterskans roll i verksamheten. Men boken skildrar också företagshälsovårdens historia samt 

dess moderna uppbyggnad i allmänhet. Även Ydreborg drar långa historiska linjer som bland annat tar 

avstamp i Johan III:s skråordning för bardskärare från 1571, vilka låg till grund för inrättandet av en 

bardskärartjänst vid Falu Koppargruva.34 

   Beträffande Grängesberg och Grängesbergs Gruv AB samt den koncern, som detta bolag ingick i  - 

Grängesbergskoncernen (även TGO – Trafikaktiebolaget Grängesberg Oxelösund) –  är boken 

Gränges. En krönika om svensk järnmalm, en god informationskälla. Den är skriven av Nils 

Meinander och utkom år 1968.35 

   Göran Bergström disputerade 2009 på avhandlingen Från svensk malmexport till utländsk 

etablering. Grängesbergsbolagets internationalisering 1953-1980. Hans studie har inga direkta 

beröringspunkter med mitt arbete, men Bergströms översiktliga beskrivning av 

Grängesbergsbolagets/TGO:s tillblivelse och milstolpar i bolagets historia, har varit till nytta för 

bakgrundsteckningen.36 

                                                
34 Ydreborg, Berit, Sjuksköterskan i företagshälsovården, Stockholm 1985, s. 9 
35 Meinander, Nils, Gränges: en krönika om svensk järnmalm, Stockholm 1968 
36 Bergström, Göran, Från svensk malmexport till utländsk etablering. Grängesbergsbolagets internationalisering 1953-
1980 
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Övriga upplysningar kring lokala företeelser har hämtats ur ett par böcker som är skrivna av 

hembygdstecknaren Algot Larsson Grängesberg-Grangärde. En hembygdskrönika37 och 

Grängesbergskrönika. 38 

   Avdelning 1 inom Gruvindustriarbetareförbundets historik, Avdelning 1-100 år. Ett kalas med 

förhinder, författad av Ragnar Casparsson och Jan-Olov Schröder, har likaså varit användbar.39 

   Bakgrunden till Företagshälsovårdens utveckling har bland annat inhämtats i två av tre utredningar 

som har gjorts på ämnet: SOU 1968:44, Företagshälsovård40 samt SOU 2004:113, Utveckling av god 

företagshälsovård – ny lagstiftning och andra åtgärder.41 SOU 1983:32, Företagshälsovård för alla 

kan också omnämnas, även om den inte har använts i uppsatsarbetet.42 

  

1.4 Avgränsningar 

 

Att vilja producera någon form av trovärdig helhetsbild av det objekt man studerar måste anses höra 

forskningsarbetet till, oavsett epistemologisk tillhörighet och ambitionsnivå; det vill säga oavsett 

graden av specialisering och oberoende av historiesyn. 

   Den stora frågan är på vilken nivå, eller för den delen vilka nivåer, man ska ta sig an sitt 

undersökningsområde? Här presenteras och problematiseras mina ställningstaganden i det avseendet. 

   Först och främst måste poängteras att studien i huvudsak utgår från arbetsgivarpartens perspektiv. 

Övriga parter på arbetsmarknaden spelar därmed en sekundär roll i framställningen. Denna 

avgränsning är primärt betingad av källtekniska skäl; källmaterialet som rör företagshälsovården inom 

bolaget, sjukstugans och Gruvhälsans material är mycket omfattande och bedöms vara tillräckligt 

substantiellt för att kunna genomföra studien.43 För att fördjupa och problematisera bilden vore det 

dock intressant att i framtiden komplettera studien med ett fackligt material, för att utröna hur och i 

vilken utsträckning Gruvindustriarbetareförbundet har drivit på arbetet med företagshälsovård samt hur 

parterna förhöll sig till varandra. Detta låter sig dock inte göras inom ramen för denna undersökning. 

 

 
                                                
37 Larsson, Algot (red.), Grängesberg-Grangärde. En hembygdskrönika, Lindesberg 1958 
38 Larsson, Algot, Grängesbergskrönika, Grängesberg 1967 
39 Casparsson, Ragnar och Schröder, Jan-Olov, Avdelning 1-100 år. Ett kalas med förhinder, Grängesberg 1993 
40 SOU 1968:44, Företagshälsovård 
41 SOU 2004:113, Utveckling av god företagshälsovård – ny lagstiftning och andra åtgärder 
42 SOU 1983:32, Företagshälsovård för alla 
43 Se vidare nedan under rubriken ”1.5 Källor och metod” samt ”1.4 Syfte och frågeställningar” 
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1.4.1 Nivå - det lokala perspektivet 

Undersökningen kommer att sikta in sig på ett specifikt företag inom gruvindustrin, nämligen 

Grängesbergs Gruv AB. Bolaget var den i särklass största arbetsgivaren i Grängesberg. Det är med 

andra ord ett lokalt perspektiv som ska anläggas på företagshälsovårdens framväxt i det svenska 

arbetslivet. Detta har självfallet både sina för- och nackdelar. En fördel rör studiens begränsade 

omfattning - att det lokala perspektivet erbjuder möjlighet till överblick; vi kan följa ett fenomen över 

tämligen lång tid. Detta är också kopplat till uppsatsens form och begränsade omfång. Den lokala 

nivån är sannolikt enklare att hantera och greppa än den nationella. Men ett lokalt perspektiv kan 

också, vilket bland annat framgår av Thörnquists ovan anförda argumentation, fördjupa och förskjuta 

kunskapen på det område som undersöks, i det här liksom i Thörnqvists fall arbetsmiljöhistoria. Det 

lokala exemplet kan helt enkelt komplicera och ifrågasätta de stora, nationella berättelserna om bland 

annat ett centralistiskt svenskt politiskt system, där utvecklingen och omdaningen av samhället har 

skett närmast kausalt i en vertikal rörelse uppifrån och ner, det vill säga med utgångspunkt på central 

nivå (A) till lokal nivå (B). Men hur har rörelsen och utbytet sett ut i motsatt riktning, det vill säga från 

B till A och vad händer om analysen utgår från en lokal arena, exempelvis ett företag (A) och sedan tar 

sig an dess eventuella påverkan på den centrala nivån (B)? 

   En nackdel med en lokalt orienterad undersökning är naturligtvis att man riskerar, för att använda ett 

vardagligt, tillika slitet, men träffande uttryck: ”att inte se skogen för alla träd”. Frågan rör sålunda i 

viss mån det klassiska, vetenskapsfilosofiska problemet om helheten kontra delarna. Jag hävdar dock 

att det lokala perspektivet, enskildheten, till en viss gräns alltid kan säga någonting om helheten. De 

två hänger ju dessutom intimt samman och ett resonemang kring deras respektive suveränitet kan sägas 

vara överflödigt. Det ”stora samhället” finns representerat i lokalsamhället och vice versa. De två 

nivåerna kompletterar och speglar varandra i ett intimt, överlappande samspel. Det gäller att både gå in 

i skogen och begrunda de enskilda växterna, stenarna och andra entiteter. Förhoppningsvis ser man 

också en eller annan levande varelse. Dessutom kommer man så småningom att lämna skogen och 

därmed kunna beskåda den utifrån. I bästa fall kan man kombinera den horisontella blicken med ett 

fågelperspektiv. En viktig del i betraktandet av skogen är i vilket fall som helst att vara ödmjuk inför 

det faktum att man aldrig kommer att kunna se allt. Dessutom kommer man, för att avsluta denna 

metaforiska programförklaring, att se och uppleva olika saker för varje gång man träder in, beroende 

på väderlek, ljus, årstid, temperatur etcetera. Men skogen kan trots allt sägas vara densamma. 



 22 

Det är också viktigt att, vilket Knut Kjeldstadli har anfört, göra en åtskillnad mellan lokalhistoria och 

undersökningar på lokal nivå. Min studie arbetar med den sistnämnda kategorin. Skillnaden mellan de 

två, för att citera Kjeldstadli, är att i ”det förra fallet intresserar vi oss för det lokala för dess egen skull, 

i det senare söker vi ett sätt att undersöka en allmän fråga”.44 Han för sedan ett längre resonemang 

kring detta spörsmål, där undersökningen på lokal nivå problematiseras. I föreliggande studies fall 

ligger intresset i att via det lokala exemplet – företagshälsovården inom Grängesbergs Gruv AB – och 

inom ramen för en magisteruppsats begränsade omfång ”bli total genom att bli lokal”, för att än en 

gång citera Kjeldstadli.45 I alla fall så total, som källmaterialet och tiden tillåter.  

   I studiens epilog förs ett kort resonemang kring bland annat potentialen i att studera 

företagshälsovårdens historia ur ett enskilt företags perspektiv samt vilka andra synvinklar och 

ingångar på ämnet, som hade kunnat vara fruktbara. 

 

1.4.2 Rum - val av företag och bransch 

Det är som sagt viktigt att hitta rätt analysnivå. Nästa steg, efter att ha valt nivå, i det här fallet det 

lokala perspektivet, är att välja ”rum” eller objekt för studien. Valet har alltså fallit på Grängesbergs 

Gruv AB, något som i det följande skall beskrivas och motiveras. 

    
Så småningom fastnade vi för skogsbruket, ett gjuteri (Österbybruk), ett varv (Finnboda varf) och en 
verkstadsindustri med lättare tillverkning (L M Ericsson). På tapeten var också en gruva, ett stålverk, ett 
sjukhus och några byggen. Detta urval kan tyckas väldigt Metallfixerat, men man kommer knappast ifrån att 
det var inom dessa industribranscher som arbetarskyddet först slog igenom och då tänker jag främst på 
Götaverken, SKF m fl.46 
 

Orden är återigen Bill Sunds i tidskriften Arbetarhistoria. Den här gången handlar det om 

arbetarskyddsprojektets val av undersökningsobjekt. Som synes hade de en gruva ”på tapeten”, men 

valde istället andra branscher och företag. Sunds underlåtenhet att undersöka en gruva har emellertid 

inte varit det huvudsakliga skälet till att undertecknad siktar in sig på en sådan arbetsplats. Snarare 

handlar det i grunden om ett stort intresse för gruvarbetets premisser och de omfattande problem, inte 

minst av hälsokaraktär, som dessa närmast mytomspunna miljöer alltid har åsamkat den 

malmhungrande människan och hur man har sökt avhjälpa dessa. Vi har ju redan sett hur en så kallad 

bardskärare så tidigt som på 1500-talet anställdes vid Falu koppargruva. Gruvmiljöns osundhet har 

                                                
44 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var, svensk översättning, Lund 1998, s. 91 
45 Ibid., s. 94 
46 Sund, Bill, (1993), s. 7 
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med andra ord alltid tarvat någon form av medicinsk, omvårdande funktion kopplad till arbetet. Den 

förindustriella gruvhanteringen, som med modernitetens blick kan te sig smått osannolik är intressant, 

men också den storskaliga, industriella gruvdriften, där Grängesbergsgruvan kom att spela en stor roll 

för svensk räkning från och med den andra hälften av 1800-talet och fram till 1970-talets kriser och 

slutligen 1989 års beslut om nedläggning. Min tes är sålunda att Grängesbergs Gruv AB genom sin 

position som ett tidigt, dominant storbolag inom den svenska (och internationella) gruvbranschen kan 

ge en karaktäristisk bild av arbetarskyddets och företagshälsovårdens utveckling. 

  Eva Blomberg har talat om TGO som ett företag med en ”byråkratisk ledningsstrategi”, vilket enligt 

henne var ett kännemärke för de två stora svenska gruvbolagen, Gränges och LKAB.47 Det sistnämnda 

bolaget tillhörde för övrigt Gränges till 50 procent fram till statens övertagande av aktiemajoriteten i 

detsamma år 1957.48 Bolagets storlek och komplexa struktur krävde en omfattande byråkrati, 

kännetecknad av kalkylerbarhet, tydliga hierarkier och strategier, bland annat på områdena 

personalpolitik och arbetarskydd. Denna organisatoriska aspekt av den stora malmkoncernen, leder till 

frågor kring hur exempelvis hälso- och sjukvården behandlades inom bolaget utifrån organisatoriska 

och personalpolitiska aspekter.49  

    

1.4.3 Tid – 1930-1989 

Nu när rumsdimensionen är motiverad skall samma sak göras beträffande tidsperspektivet. 

   Undersökningen kommer att sikta in sig på perioden cirka 1930-1989. Detta motiveras av flera 

betingelser. Först och främst riktas intresset mot det som har kallats ”den högindustriella epoken”, som 

sträcker sig mellan cirka 1930-1975. Denna period sammanfaller för svensk del med vad som har 

benämnts ”den andra industriella revolutionen” och kännetecknas bland annat av storskalighet, inte 

minst inom industrin, kring vilken samhället i hög grad organiseras och en tilltro till rationella 

lösningar, effektiva organisationer, social ingenjörskonst etcetera.50  Från 1975 sker vidare övergången 

från den andra till den tredje industriella revolutionen.51 Här är det intressant att följa 

företagshälsovårdens framväxt inom ramen för det svenska välfärdssamhällets uppkomst och 

                                                
47 Blomberg, Eva, Män i mörker : arbetsgivare, reformister och syndikalister. Politik och identitet i svensk gruvindustri 
1910-1940, Stockholm 1995, s. 232f 
48 Meinander, Nils, s. 461-494 
49 Jämför med De Geers resonemang i Arbetarhistorias temanummer. De Geer lyfter fram sambandet mellan 
arbetarskyddet och rationaliseringsrörelsen inom svensk industri, som ett fruktbart forskningsområde. De Geer, Hans, s. 26 
50 Isacson, Maths, Industrisamhället Sverige. Arbete, ideal, kulturarv, Lund 2007, s. 23-34. Isacson lyfter fram ett antal 
grundläggande, stora kategorier som karaktäriserar vad han benämner just ”den högindustriella epoken”.  
51 Isacson, Maths, ”Tre industriella revolutioner” i Isacson, Maths och Morell, Mats, (Red.), s. 11-23 
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utveckling samt dess utformning över tid och genom skilda paradigm. Vidare blir det intressant att 

komplettera analysen med Fricks ovan angivna periodisering av arbetarskyddets historia. 

   Den bakre tidsavgränsningen motiveras sålunda främst med den under 1930-talet uppvaknande 

välfärdsstaten. 1930-talets socialpolitiska utveckling kan skönjas i källmaterialet, vilket kommer att 

framgå av undersökningen. Den främre gränsen hänger å sin sida samman med nedläggningen av 

Grängesbergsgruvan 1989, som innebar att den branschanknutna företagshälsovårdsenhet, Gruvhälsan 

AB, som sedan 1975 fanns på orten också lades ner (1988).  

   De tre tidsperioderna följer utvecklingen av företagshälsovården i Grängesberg. Period 1 1930-1956 

är en utvecklingsfas då sjukvården och till viss del hälsovården på orten växer fram. Bolaget och dess 

behov spelar en stor roll i denna utveckling. Under period 2 1956-1975 utvecklas den första 

organiserade företagshälsovårdsverksamheten i Grängesberg och 1975 inleds period 3 i och med 

grundandet av det branschanknutna företagshälsovårdsbolaget Gruvhälsan AB, som alltså läggs ner 

1988. 

   Ambitionen är följaktligen att teckna och problematisera företagshälsovårdens historia från 1930-

talets socialpolitiska landvinningar och Saltsjöbadsandans inträde på arbetsmarknaden fram till det 

sena 1970-talets strukturkris med efterföljande strukturomvandlingar, nedläggningar och ”gruvdöd” 

med de specifika skeenden som försiggick i Grängesberg i blickfånget. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar  
 

Yttersta syftet med företagshälsovård är att bidra till att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och 
produktiva arbetsförhållanden. Det viktigaste är inte vad som köps, för hur mycket eller av vem, utan det 
viktigaste är att företagsledningen får stöd i sitt arbete för att skapa långsiktigt hållbara, produktiva och 
effektiva/lönsamma organisationer. Alla medel som fungerar är bra och olika arbetsplatser har olika behov. 

Det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag/organisationer. Genom att 
ständigt arbeta med att förbättra arbetsmiljön kan man öka effektiviteten och därmed lönsamheten i 
företaget.52 

 
Ovanstående är ett utdrag från Föreningen Svensk Företagshälsovårds (FSF) hemsida och belyser 

tämligen väl idén om vad företagshälsovård av idag har som målsättning att arbeta med, nämligen att i 

första hand ”bidra till att skapa säkra, hälsofrämjande och produktiva arbetsmiljöer”. Att det finns ett 

samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och effektivitet/lönsamhet tas närmast för givet i dagens 

debatt. Men så har det inte alltid varit. Företagshälsovård i den här moderna definitionen är i själva 

                                                
52 http://www.foretagshalsovard.se/foretagshalsovard/varfor-foretagshalsovard/, 2010-05-24 
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verket ett ungt begrepp, som i första hand hänger samman med den efterkrigstida utvecklingen på 

arbetsmarknaden. Ur strikt medicinsk synpunkt, det vill säga att företag/arbetsplatser på ett eller annat 

sätt bedriver sjukvård, kan man dock säga att ”företagshälsovården” har gamla anor, vilket diskuteras 

utförligare nedan.   

Det finns många spörsmål vad gäller företagshälsovårdsbegreppet, som på ett eller annat sätt rör 

partsförhållandena på arbetsmarknaden. Det ovanstående citatet röjer ju som exempel att det är 

företagsledningens produktionsekonomiska behov som står i centrum. Ur arbetstagarperspektivet har 

detta förhållande historiskt sett inte varit helt oproblematiskt, utan snarare svårt och känsligt. 

Kopplingen mellan vård av arbetare och produktivitet rör vid en hel del komplicerade frågor, som 

bland annat har med personlig hälsa och värdighet att göra. Det är en klassisk fråga om rationalitet 

kontra humanitet. Dessutom är det i hög grad en fråga om makt, kunskap och styrning. 

   Den tämligen komplexa och ständigt aktuella frågan om spänningen mellan hälsa och produktivitet i 

arbetslivet och hur företagshälsovården har formats som en mångvetenskaplig resurs, med uppdraget att 

motverka ohälsa, vilken kan kopplas till arbetet, utgör studiens grundläggande undersökningsfält. Här 

kan arbetsmiljölagens lydelse kring företagshälsovårdens uppdrag anföras, som en utgångspunkt: 

  
2b §  
Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att  
tillgå.  
   Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och  
rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja  
hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan  
arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.53   

 

En övergripande frågeställning i denna uppsats är sålunda hur den historiska process har sett ut, där de 

sjukvårdande insatser som många företag erbjöd ”sina” arbetare under 1800-talet övergick i ett 

förebyggande hälsovårdsarbete; hur hälsan blev en del i företagens personalpolitik och hur den 

successivt blev en produktivitetsfaktor. När och hur blev det viktigt ”att identifiera och beskriva 

sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktion och hälsa”? 

   Syftet är således att, för att låna ett uttryck från Josefsson och Kinderberg, göra en ”inträngande 

översikt” över företagshälsovårdens historiska framväxt i ett lokalt företags perspektiv – 

Grängesbergsgruvan - med fokus på vissa aspekter av verksamheten. I synnerhet skall den medicinska 

delen av företagshälsovården och hur arbetsmarknadens parter, främst arbetsgivaren, har förhållit sig 

                                                
53 Arbetsmiljölagen med kommentarer i lydelse från den 1 februari 2004, Arbetsmiljöverket 2004 
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till och arbetat med medicinsk sakkunskap undersökas. Den tidsperiod som skall studeras sträcker sig 

mellan cirka 1930 och 1989. Avslutningsvis kompletteras studien med en analys som diskuterar 

företagshälsovårdens framväxt i Grängesberg ur ett makt- och styrningsperspektiv. De frågeställningar 

som skall behandlas lyder som följer:  Hur utvecklades och organiserades företagshälsovården inom 

Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund/Grängesbergs Gruv AB under perioden 1930-1989? Vilka 

aktörer var drivande i utvecklingen av sjuk- och hälsovård på orten och i synnerhet inom bolaget? Hur 

såg ansvarsfördelningen för verksamheten ut dem emellan? Hur såg den medicinska sakkunskapens, 

det vill säga läkarens roll ut i utvecklingen av företagshälsovård samt arbetet med densamma? Vilka 

faktorer – idéer och praktiker - påverkade företagshälsovårdens inriktning i Grängesberg och varifrån 

emanerade dessa? 

 

1.6 Källor och Metod 

 

1.6.1 Material från Kopparbergs Länsarkiv 

Källmaterialet som rör gruvan och företagshälsovården i Grängesberg består först och främst av 

dokument från tre arkivbildare: Grängesbergs Gruv AB (GGAB), Grängesbergs sjukstuga (GS) samt 

Gruvhälsan AB (GHAB). Materialet förvaras i Kopparbergs Länsarkiv i Håksberg, strax utanför 

Ludvika. Grängesbergs Gruv AB:s hela arkiv finns magasinerat i Håksberg medan material som rör 

bolaget på koncernnivå, det vill säga Grängesbergskoncernen eller Trafikaktiebolaget Grängesberg-

Oxelösund (TGO), förvaras i Riksarkivets depå, Arninge.54 

   I fallet Grängesbergs Gruv AB har fyra mappar, som visade sig innehålla källor av relevans för 

studien gåtts igenom. Dessa täcker som synes in tiden 1863-1978.55 

I denna serie har mappen GGAB, Industripolikliniken, 1953-1962av förklarliga skäl varit av särskilt 

intresse. Men viktiga handlingar rörande bolagets sjuk- och hälsovård förekommer också i övriga 

mappar, om än sporadiskt. Industripolikliniken och dess chef, gruvläkaren, var från slutet av 1950-talet 

direkt underställd personalavdelningen, varför en del dokument, bland annat anställningskontrakt för 

läkaren återfinns i de mappar som rör personalfrågor. 

                                                
54 Tillsammans med övriga arkiv från koncernens breda verksamhet. 
55 GGAB, Kontrakt och avtal, 1863-1963, GGAB, Personalfrågor, 1919-1972, GGAB, Industripolikliniken, 1953-1962, 
GGAB, Personalfrågor, 1971-78 
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När det gäller Grängesbergs sjukstuga, där provinsialläkaren huserade har tre mappar använts. 

Sjukstugans material rör tiden 1920-1963.56 

   Den sistnämnda arkivbildaren, Gruvhälsan AB, står för den största mängden källor. Sammanlagt 13 

pärmar, som täcker in perioden 1975-1988, den tid som GHAB bedrev sin verksamhet.57 

   Gruvhälsan AB var en branschanknuten företagshälsovårdscentral, förlagd till Grängesberg, med ett 

stort upptagningsområde. Så gott som hela Mellansveriges gruvor, men även andra företag och 

organisationer, utnyttjade verksamhetens tjänster.  

Sammanlagt har drygt 1300 dokument ur de inalles 20 mapparna/pärmarna, innefattande en hel del 

tidningsmaterial – urklipp och ibland hela tidningar, samt ett mindre antal bilder, avfotograferats och 

sorterats efter ämne och innehåll. En del källor, som har bedömts ha ett särkilt värde har dessutom 

kopierats.  

   Visst material som är belagt med sekretess har påträffats under arbetets gång. Som exempel kan 

nämnas de brev, av vilka ett har använts i uppsatsens inledning och som rör ett meningsutbyte mellan 

bolaget och Arbetsgivarnes Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolag kring bedömningen av en 

individuell gruvarbetares hälsotillstånd. Brevet, som enligt sekretesslagen är behäftat med särskilda 

villkor har ansetts vara av sådant intresse för undersökningen att det har tagits med. Gruvarbetaren som 

det handlar om har därför försetts med ett fingerat namn i framställningen. Inga journaler eller 

handlingar som rör den individuella nivån har emellertid sökts aktivt. Detta kan naturligtvis 

ifrågasättas då läkarens bedömning av individer skulle kunna bidra till och fördjupa bilden av 

företagshälsovårdens verksamhet, i synnerhet relationen och mötet mellan läkaren och arbetarna - 

individnivån. Av utrymmes- och tidsskäl samt för att denna fråga inte rör studiens primära syfte, har 

dock detta perspektiv valts bort.  

   Det finns en lucka i materialet för perioden cirka 1962-1975. Ett smärre antal dokument har dock 

påträffats som rör denna tid. Bland annat ett 27 sidor långt protokoll från en konferens inom 

Grängesbergskoncernen, som ger en intressant inblick i hur koncernens företagsläkare såg på sitt 

arbete.  Frånvaron av material för perioden kan betraktas som en brist eftersom mycket händer på olika 
                                                
56 Grängesbergs sjukstuga handlingar i skilda ämnen 1920-1945, Grängesbergs sjukstuga 1948-57, Grängesbergs sjukstuga 
1958-63 
57 Gruvhälsan AB, Protokoll: Styrelse, Bolagsstämma, Direktion, 1975-80, Gruvhälsan AB, Protokoll: Styrelse, 
Bolagsstämma, Årsredovisning, Direktion, FHV-Kommitté,1983-1984, Gruvhälsan AB, Styrelseprotokoll, Bolagsstämma 
Inkl årsredovisning, Direktionen, FHK-Kommitté (Sic!), 1983-1984, Företagshälsovårdskommitté, Protokoll, 1975-1988, 
Korrespondens 1975, -76, -77, Korrespondens 1978, Brev 1981-1982, Brev 1983-1985, Information och meddelanden från 
Gruvhälsan, inkl med och tekn verksamhetsberättelser, Avtal anslutna företag, Tidningsurklipp, Gruvhälsan AB, 
årsredovisningar original, 1975-78, Gruvhälsan AB, Ekonomisk redovisning, Patent- och reg-verk, 1977 
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nivåer under 1960-talet beträffande FHV. Någon mer grundlig efterforskning har inte kunnat göras 

gällande detta eventuella material. Ett alternativ, för att kunna fylla luckan, skulle kunna vara att 

undersöka arkivet för Avdelning 1 inom Gruvindustriarbetareförbundet (”Gruvettan”) och se i vilken 

utsträckning denna organisation sysselsatte sig med frågor om FHV 1960-75. Detta har dock inte 

ansetts vara möjligt inom ramen för uppsatsen. Bedömningen är dock sammanfattningsvis att det 

genomgångna materialet är tillräckligt substantiellt och omfattande för att kunna ligga till grund för 

studiens genomförande. 

   Som komplement till det ovan beskrivna källmaterialet har Grängesbergskoncernens interna 

personaltidning, MALM, lästs igenom för perioden 1954-1957. Tidningen, vars tillkomst år 1952 kan 

tolkas som en del i en mer offensiv personalpolitik från koncernens då relativt nytillträdde direktör 

Erland Waldenströms sida58, innehåller bland annat en återkommande rapportering och information 

kring arbetarskyddet och vikten av ett utbyggt sådant inom den stora malmkoncernen. Dessutom finns 

ett par reportage som specifikt rör koncernens hälso- och sjukvård. Bland annat tas Malmbergets nya 

läkarmottagning upp till behandling i nummer 3/1956. I samma nummer presenteras dessutom den 

nyinrättade industripolikliniken i Grängesberg, dock mer sparsamt än nämnda inrättning i Malmberget. 

Tidningen ger en bild av vilka arbetarskyddsfrågor som prioriterades inom koncernen och naturligtvis 

vilken information som generellt sett prioriterades i det koncerninterna informationsarbetet.  

 

1.6.2 Material från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek 

På Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek har ett antal årgångar (1972-1977) av tidningen 

Gruvindustriarbetaren sedermera Gruvarbetaren, som var Gruvindustriarbetarförbundets organ, lästs 

igenom. En hel del intressanta artiklar och reportage kring bland annat arbetarskydd har påträffats. 

Vissa exemplar av tidningen samt urklipp ur densamma har även hittats i arkivmaterialet i Håksberg. 

 

1.6.3 Metod  

Studien kommer att genomföras i form av en källgranskning eller källkritisk undersökning. Detta är en 

i hög grad hermeneutiskt präglad metod. Det inom hermeneutiken mycket centrala begreppet 

förförståelse är väsentligt i denna process på flera nivåer. Konsten är att finna de ”rätta” detaljerna som 

                                                
58 Waldenström beskriver syftet med tidningen som följer: ”I det första numret av MALM, som utkom i april 1952, 
uttryckte jag på denna plats förhoppningen, att tidningen skulle bli en föreningslänk mellan alla anställda i koncernen. Som 
en sådan länk har den nu i fyra år fyllt en viktig uppgift”. MALM. Tidskrift för de anställda i Grängesbergskoncernen 
1/1956, s. 1 Se också Meinander, Nils, s. 297f 
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kan leda till förståelse för de stora, meningsbärande, det vill säga de samhälleligt betydelsefulla 

sammanhangen:  

  
Vi vill binda ihop det som berättas till en större helhet. En yrkeshistoriker skulle inte nödvändigtvis  
klara sig bra i frågeprogram med ämnen som ”Tordenskjolds liv”, eftersom det här rätt och slätt frågas  
efter en mängd lösa data som knappast har något allmänt intresse.59   
 

Vi vill, för att utveckla resonemanget något, binda ihop det som berättas och de mer eller mindre lösa 

fragment, som tillsammans berättar något om det som undersöks, till en större helhet. För att kunna 

göra detta måste vi ha en tämligen god uppfattning om vad det är som ska studeras, en förförståelse. 

   En modern centralgestalt inom den ”uråldriga” och i en romantisk-idealistisk diskurs stöpta 

hermeneutiska vetenskapstraditionen, är Hans Georg Gadamer.  Han betonar bland annat, i likhet med 

sina föregångare inom det förståelse- och tolkningsteoretiska skrået, att förståelsen av ett fenomen 

uppnås då vi kan se hur delarna/detaljerna korresponderar med helheten. Vi är dock alltid beroende av 

vår egen förförståelse, det vill säga vår subjektiva, intellektuella erfarenhet och dess implikationer vad 

gäller idéer, tankar och begrepp vilka vi bär med oss in i tolkningsprocessen. Begreppet ”den 

hermeneutiska cirkeln” eller ”spiralen”, som innebär att man iterativt tar sig an det fenomen man söker 

förstå, blir här centralt. Det betecknar en process där varje nytt varv på spiralen, leder till ny kunskap 

och nya insikter, som formas i samspelet mellan forskaren och hans/hennes förförståelse och det objekt 

som han/hon ämnar förstå och förklara.60     

   Det blir i det här perspektivet omöjligt att nå fram till (ny) historisk kunskap utan hermeneutik i dess 

mer allmänna betydelse, det vill säga utan att ett subjekt – historikern – tolkar ett annat subjekts, eller 

flera subjekts handlingar så som de uttrycks (eller inte uttrycks) i historiska källor, med avsikten att 

skapa meningsfulla sammanhang - förståelse. Historieforskning kräver sålunda ett ganska stort mått 

förförståelse och har som all vetenskaplig verksamhet som yttersta målsättning att generera ny 

kunskap, som förhoppningsvis kan revidera och/eller fördjupa/bekräfta förförståelsen. I denna 

hermeneutiska process, skapas ny historisk kunskap, som bidrar till förståelsen av det fenomen som 

undersöks samt ny förståelse, med vilken nästa uttolkare kan gå in i processen – ett hermeneutiskt 

”cirkelresonemang”.   

   Kjeldstadli talar om att man kan se själva ”gången i forskningen” som en hermeneutisk spiral. Men 

han problematiserar också detta ensidigt hermeneutiska synsätt genom att göra viktiga invändningar, 

                                                
59 Kjeldstadli, Knut, s. 30 
60 McAuley, John, ”Hermeneutic Understanding” i Cassel, Catherine och Symon, Gillian, (Red.)  
Essential guide to Qualitative methods in Organizational Research,s. 193 
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som jag i stort delar, nämligen att historisk forskning inte är en renodlat hermeneutisk process: 

historieämnet är en bastard. Det rör sig generellt sett i en mittfåra, där en hypotetisk-deduktiv ansats, 

som söker förklaringar61 kan kombineras med en mer hermeneutisk, förståelseinriktad metod. Jag 

sällar mig således i mitt metodologiska vägval till Knut Kjeldstadli i hans nyanserade syn på 

historieämnets natur och karaktäriseringen av dess position mellan två vetenskapliga poler, å ena sidan 

den hypotetisk-deduktiva visavi den hermeneutiska forskningsansatsen:   

 
om gången i forskningsarbetet är som en hermeneutisk spiral, betyder det inte att de enskilda slutsatserna kan 
basera sig primärt på intuition och inlevelse. Om man anser sig ha upptäckt tanken eller meningen bakom en 
handling måste man, som Jon Elster har poängterat, kunna ställa upp en hypotes som säger att en människa 
som tänker på detta vis kommer att handla på ett bestämt sätt. Och detta kan man sedan testa, pröva 
empiriskt, bland annat genom att jämföra med liknande fall. Annars kan inlevelsen bli lös och godtycklig. Så 
man kan i likhet med Elster välja att säga att hermeneutik är ett specialfall av den hypotetisk-deduktiva 
metoden, hermeneutik är att pröva hypoteser som gäller mänsklig tanke och mening.62 

 
Avslutningsvis bör nämnas att det skriftliga källmaterialet initialt var ämnat att kompletteras med 

intervjuer enligt den historiska metod som benämns ”oral history”. Det visade sig dock snart att 

analysen av källmaterialet tog längre tid än beräknat, varför intervjustrategin valdes bort. Det vore 

dock mycket intressant att vid ett annat tillfälle genomföra intervjuer med exempelvis läkare som varit 

verksamma inom Gruvhälsan AB för att ytterligare fördjupa och bredda undersökningen.  

 

1.7 Teoretiska utgångspunkter 

 

Arbetsmiljön är i hög grad en makt- och kunskapsfråga63; makt och kunskap, två begrepp som är intimt 

sammanbundna och av stor vikt för arbetsmiljöarbetets inriktning. Vilka behov, aktörer och 

kunskapsfält har, som exempel, styrt arbetsmiljöarbetets inriktning över tid och hur har dessa i sin tur 

påverkat företagshälsovårdens utformning? I bakgrunden ligger vidare den stora frågan om varför 

verksamheten har utvecklats åt det ena eller det andra hållet. 

   Här skall en teoretisk ansats presenteras, som kommer att ligga till grund för den avslutande analysen 

av företagshälsovårdens etablering och utveckling inom det undersökta företaget. Frågan om 

företagshälsovårdens framväxt och vilka aktörer som har varit drivande i denna process skall fördjupas 

                                                
61 Förklaringar är ett område som har ägnats en hel del uppmärksamhet i den inomvetenskapliga  
diskussionen mellan yrkeshistoriker. Se. Bl.a Berge, Anders, Att begripa det förflutna. Förklaring, klassificering, 
kolligation inom historievetenskapen, Studentlitteratur, Lund: 1995 
62 Kjeldstadli, Knut, s. 130 
63 Isacson, Maths (1990), s. 213 
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och problematiseras med hjälp av en makt- och styrningsansats. I centrum för analysen står antagandet 

att arbetarens hälsa alltsedan det industriella genombrottet har blivit en allt viktigare fråga för 

aktörerna på arbetsmarknaden, en fråga som har tvingat parterna till olika insatser. Hälsan blev med 

andra ord successivt en produktivitetsfaktor; en komplex process, där otaliga faktorer har påverkat 

utvecklingen åt endera hållet.  

   Målet är att med hjälp av begreppen makt-, kunskap och styrning, presentera en bild av vilka 

drivkrafter och aktörer, som har styrt företagshälsovårdens inriktning, det vill säga organiseringen 

gentemot den arbetsbetingade ohälsan, i det aktuella företaget och vem/vilka som har ”ägt” denna 

process över tid. Analysen kommer att utgå ifrån den på arbetarskyddsfältet väl etablerade maktresurs- 

och styrsystemsansatsen, som har lanserats av Bill Sund och Klas Åmark i boken Makt och 

arbetsskador. Här ges en kort presentation av deras teorier och vissa för mitt arbete väsentliga 

kommentarer biläggs desamma.  

  

1.7.1 Tre perspektiv 

Sund och Åmark ställer upp tre analytiska perspektiv som de menar är nödvändiga för att kunna 

genomföra sin studie av makt och arbetsskador: ”en teori om maktförhållandena i Sverige i stort, en 

analys av förändringsvillkoren inom arbetsskadeområdet och en periodisering av Sveriges politiska 

historia ur ett samhälleligt perspektiv”.64 Deras utgångspunkt för studien är att: ”makten över arbetet är 

en fråga av stor betydelse för maktförhållandena i hela samhället, och bör därför studeras särskilt”.65  

   Det är viktigt att betona att de känsliga frågor, som omtalades i denna uppsats inledning, där den 

personliga hälsan och företagsekonomiska samt i förlängningen samhällsekonomiska behov kommer i 

konflikt med varandra, är ett mycket intrikat ämnesområde, som kräver en gedigen analys, och att 

denna uppsats bör ses som ett försök till en dylik. Det handlar om processer där motstridiga krafter 

möts, exempelvis den enskilde arbetarens synsätt beträffande sitt hälsotillstånd och arbetsgivarens syn 

på detsamma. Det blir i det här sammanhanget likaså viktigt att poängtera att maktresursansatsen utgår 

från ett konfliktperspektiv.66 Den grundläggande konflikten beträffande arbetsmiljön blir således den 

mellan arbetsmarknadens parter på olika nivåer. Kampen gäller i hög grad kunskapen och 

tolkningsföreträdet beträffande den arbetsrelaterade ohälsan, som i sin tur styr utformningen av 

arbetarskyddet, inbegripet företagshälsovården. 

                                                
64 Sund, Bill och Åmark, Klas, s. 10 
65 Ibid. s. 9 
66 Ibid., s.11 
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Låt oss översiktligt ta itu med de två första av Sunds och Åmarks tre perspektiv. Deras periodisering 

lämnas därhän. Istället kommer den avslutande diskussionen föras med hjälp av Kaj Fricks et al i 

forskningsläget beskrivna indelning av arbetarskyddets historia i tre stora reformvågor. 

 

1.7.2 Maktresurser och styrsystem 

Åmark presenterar inledningsvis de grundläggande samhälleliga maktstrukturer, som han menar är 

essentiella för samhällets uppbyggnad. Det handlar om makt på olika nivåer. Begreppet maktresurser 

betecknar den kamp som sker ”mellan olika kollektiva aktörer om fördelningen och användningen av 

det samhälleliga överskottet”.67 Vidare identifieras fyra olika kategorier, eller ”basresurser”, kring 

vilka skilda kollektiv har organiserat sig som har haft avgörande inflytande på den samhälleliga 

utvecklingen i Sverige:  

 

1. Kapital, kring vilket arbetsgivarorganisationerna huvudsakligen organiserar sig, bland annat 

SAF 

2. Arbete, kring vilket arbetstagarorganisationerna huvudsakligen organiserar sig, det vill säga 

fackföreningarna 

3. Kunskap, kring vilken fackföreningar och professionella institutioner organiserar sig 

4. Jord, kring vilken jordbrukets intresseorganisationer har växt fram68 

 

Jag vill komplettera den tredje kategorin. Kunskapen och makten över kunskapen har varit väsentlig 

även för övriga parter på arbetsmarknaden, inte minst SAF. Kunskap är en helt grundläggande aspekt, 

som i hög utsträckning styr inflytandet över processer. Alla organisationer är kort sagt beroende av ett 

stort mått kunskap. Det i sammanhanget mycket centrala begreppet hälsa och behandlingen av ohälsan 

i arbetslivet, kräver mycken kunskap, inte minst medicinsk sådan. Det gäller således att knyta 

expertgrupper till sig, med vilkas hjälp den arbetsbetingade ohälsan kan kartläggas och behandlas. Här 

är Berggrens tal om en kamp om kunskapen, en väsentlig påverkansfaktor för hur företagshälsovården 

utformas.69  Det är värt att poängtera att begreppet kunskap naturligtvis kan ges flertalet definitioner. I 

det här fallet menas först och främst expertkunskaper inom arbetsmiljöområdet; medicin, teknik, 

organisation etcetera. 

                                                
67 Sund, Bill och Åmark, Klas, s. 11 
68 Ibid. 
69 Berggren, Lars, s. 635 
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Den arbetsrelaterade ohälsan är bland annat beroende av hur arbetet är organiserat och vad arbetet 

innehåller i form av sociala, fysiska och tekniska betingelser. Tesen är att hälsan blir en 

produktivitetsfaktor då kapitalet inser betydelsen av att organisera och styra denna fråga inom ramen 

för sin verksamhet. Arbetstagarparten driver å sin sida på för att göra kampen mot ohälsan till en 

väsentlig del av arbetarskyddet. Här uppstår en kamp mellan kategori 1 och kategori 2 om vad som 

skall betraktas som arbetsbetingad ohälsa och hur den skall bemästras. I denna kamp blir kunskapen, 

som företräds av diverse expertgrupper samt makten över dessa, en helt avgörande faktor för hur 

arbetet med att avhjälpa arbetsskador och yrkessjukdomar med mera, utvecklas. I kampen utgör helt 

enkelt olika expertgrupper en viktig makt- och påverkansfaktor.  I detta dynamiska, konfliktperspektiv 

skall analysen exekveras.  

   Makten påverkar styrningen av en process, vilket säger sig självt. Det finns olika styrsystem, det vill 

säga sätt att utforma särskilda processer på, i samhället. Åmark lyfter fram tre ”huvudtyper av 

styrning” på den högsta nivån. Här presenteras de två, som är av vikt i såväl Åmarks som min 

framställning (nämnas kan dock att den tredje kategorin är ”Hushåll”). Varje typ regleras, som synes, 

genom ett par styrmetoder:  

 

1. Marknad, som regleras med styrmetoderna konkurrens eller kontrakt 

2. Politik, som regleras med styrmetoderna förvaltning och/eller demokrati 

 

Åmark ställer några väsentliga frågor som gäller styrningens inriktning:  
 
– Med hjälp av vilket styrsystem skall en viss verksamhet styras?  
   Beslut att förflytta verksamheter från ett styrsystem till ett annat blir centrala ur maktsynpunkt.  
– Hur skall styrprinciperna inom respektive system utformas och omsättas konkret?  
– Hur griper de olika styrsystemen in i och hur påverkar de varandra?70 

    

Inom arbetsskadeområdet urskiljer Åmark två huvudsakliga maktsystem, han talar om 

”arbetsskadeområdets dubbla maktsystem”. Begreppet maktsystem används ”för att beteckna 

maktförhållanden inom ett begränsat sakområde”71, i det här fallet arbetsskadeområdet. Ett 

dominerande system på detta område är arbetarskyddssystemet, ”vars uppgift är att skydda 

arbetstagarna mot skadlig inverkan från olika slags faktorer i arbetsmiljön” (17). Det andra delsystemet 

utgörs av skadeförsäkringssystemet, ”som ersätter arbetstagarna då de skadats av faktorer i 
                                                
70 Sund, Bill och Åmark, Klas, s. 16 
71 Ibid., s. 17 
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arbetsmiljön”.72 Föreliggande studie kommer huvudsakligen att ägna sig åt det första maktsystemet 

och dess utformning inom det undersökta företaget. 

   Som avslutning vad gäller detta första analysperspektiv skall de 7 centrala maktmoment som 

kännetecknar arbetsmarknadsparternas maktsystem presenteras. Dessa moment och vilken part/aktör 

som ”äger” dem, har stor betydelse för arbetarskyddets utformning, det vill säga i vilken riktning och 

med vilka medel det styrs. Resultaten av föreliggande studie kommer att diskuteras utifrån 

maktmoment 1, 4, och 7: 

 
1. Makten över kunskapen 
2. Makten över kraven 
3. Makten över reglerna 
4. Makten över tolkningen av reglerna 
5. Makten över organisationerna och resurserna 
6. Makten över praxis 
7. Makten över teknik och arbetsorganisation73 

 

 

1.7.3 ”Förändringsvillkoren inom arbetsskadeområdet” 

Denna fråga skall behandlas mycket kortfattat. Konstateras kan dock att förändringsbegreppet är helt 

grundläggande i all historisk forskning. Historia är att beskriva och problematisera 

förändringsprocesser över tid – ett diakront perspektiv.  

   Förändringsvillkoren på arbetsskadeområdet hänger nära samman med nästa rubrik, det vill säga den 

periodisering som Åmark gör av den samhälleliga utvecklingen sedan det industriella genombrottet. 

De rör de stora och små processer, som påverkat utvecklingen av arbetarskyddet på arbetsmarknaden. 

Processerna styrs i hög grad av de problem som har uppkommit på arbetsplatser och vilken lösning 

dessa har fått i olika tider, det vill säga inom ramen för skilda samhällspolitiska paradigm. I 

föreliggande arbete kommer förändringarna inom det medicinska arbetarskyddet att framträda. Sunds 

och Åmarks studie tar fasta på de statliga regleringar som alltsedan 1800-talets slut har inrättats på 

arbetarskyddsområdet: ”En tanke är alltså att maktbalansen i samhället institutionaliseras i de speciella 

delsystemen genom stiftandet av lagar och inrättandet av myndigheter för att övervaka tillämpningen 

av lagarna och genom att avtal sluts mellan parterna på arbetsmarknaden”.74 

 

                                                
72 Sund, Bill och Åmark, Klas, s. 17 
73 Ibid., s. 20-21 
74 Ibid., s. 16 
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1.8 Arbetarskydd, folkhälsa och företagshälsovård - en bakgrund 

 

1.8.1 De långa linjerna – något om yrkesmedicinens äldsta historia 

Ett av de tidigaste exemplen på en text som behandlar det som idag kallas arbetsmiljö och 

yrkessjukdomar, är Paracelsus (1493-1541) bok Über die Bergsucht und andere krankheiten, som 

behandlar just gruvarbetets negativa inverkan på arbetarnas hälsotillstånd. Boken målar upp en bred 

bild av medicinska problem som Paracelsus ansåg sig kunna härleda direkt till gruvarbetet och 

gruvmiljön, bland annat hud- och lungsjukdomar.75  

   Ett annat tidigt exempel är Carl von Linnés uppmärksammande av arbetsrelaterade sjukdomar. I sin 

avhandling Morbe artificium, som är en förkortning och bearbetning av Georgios Ramazzinis verk De 

morbis artificium, beskriver Linné på 11 sidor (!) cirka 60 yrkesgrupper och deras respektive 

sjukdomsbilder.76 Bland annat tar han upp de lungproblem som drabbade slipstensarbetare i Orsa.  

   Men låt oss lämna dessa förindustriella ”yrkeshygieniker” och ta ett tidsmässigt jättekliv från 

stenhuggeriet i Orsa på 1700-talet till en tid då arbetsmiljöbegreppet hade vunnit insteg i det svenska 

språkbruket och då mångahanda och stora insatser hade gjorts för att förbättra förhållandena inom 

arbetslivet. 

 
1.8.2 Det ambitiösa svenska arbetsmiljöprojektet 
 

Sveriges ambitionsgrad i fråga om arbetsmiljön ligger på en mycket hög nivå. Det är inte nog med att alla 
skall få arbete, att man kan välja mellan olika arbetsuppgifter och att arbetet ger ekonomiskt utbyte, utan det 
bör också utföras i en miljö som tillgodoser rimliga anspråk på fysiskt och psykiskt välbefinnande.77 

    

Så beskrivs det svenska arbetsmiljöprojektet i boken Arbetsmiljö. Svenska erfarenheter och framtida 

problem. Den var en sammanfattning av svenska förhållanden på arbetsmiljöområdet och avsedd för 

en FN-konferens på temat ”Den mänskliga miljön”, som gick av stapeln 1972.78          

   Bokens fem författare var något av ett tvärvetenskapligt ”team”, bestående av ett antal av de vid 

tiden för bokens tillkomst mest inflytelserika experterna på arbetarskydds- och arbetsmiljöområdet i 

Sverige.79 ”Teamet” bestod av företagsläkaren Erik Bolinder, sakkunnig i medicinska frågor på LO, 

                                                
75 Åkerlind, Ingemar, Schunder, Susanne och Frick, Kaj, ”Health and work organization” i Johanson, Ulf, Ahonen, Guy och 
Roslender, Robin (Eds.), Work Health and Management Control, Stockholm 2007 s. 77 
76 Engelbertsson, Bob, Industriarbete i förindustriell arbetsmiljö. Sala gruva och silververk under 1800-talet, s. 217f 
77 Bolinder, Erik, Forssman, Sven, Gardell, Bertil, Gerhardsson, Gideon och Meidner, Rudolf, Arbetsmiljö. Svenska 
erfarenheter och framtida problem, Stockholm 1973, s. 107 
78 Ibid., s. 5 
79 Informationen om författarnas befattningar utgår från bokens vid utgivningen aktuella uppgifter om desamma.  
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professor Sven Forssman, överdirektör på Arbetsmedicinska institutet och tidigare medicinsk 

rådgivare på SAF, Bertil Gardell, socialpsykolog med bland annat arbetsmiljöfrågor som 

huvudnummer, professor Gideon Gerhardsson, ingenjör och expert på skyddsfrågor, anställd på SAF 

och slutligen Rudolf Meidner, ekonom och forskare vid bland annat LO:s utredningsavdelning. De fem 

experternas skilda professioner och det faktum att de representerar samtliga parter på arbetsmarknaden 

– SAF, LO och staten (dessutom synnerligen överlappande, då flera av dem, bland annat Forssman, 

kom att representera olika parter – SAF och staten - under sin karriär), markerar tydligt de ideal och 

den enorma bredd, som det ambitiösa svenska arbetsmiljöarbetet, innefattande företagshälsovården, 

hade och krävde. Ambitionsgraden låg på en hög nivå och förhoppningarna om att kunna bibehålla och 

utveckla arbetsmiljöarbetet var som synes mycket omfattande. Arbetsmiljön var dessutom ett område 

som i allra högsta grad skulle behandlas inom ramen för Saltsjöbadsandan och dess 

förvaltningskorporativistiska principer.80 

   I det följande skall en kortfattad, kronologisk bild av arbetsmiljöns historia med fokus på 

företagshälsovården och yrkessjukdomarna tecknas, som kan ligga till grund för undersökningen av 

förhållandena vid Grängesbergsgruvan. 

 

1.8.3 Arbetarskyddet, en socialpolitisk fråga i det framväxande industrisamhället 

Arbetarskyddet är en del av det socialpolitiska fältet, och kom tidigt att bli en viktig fråga i debatten 

kring industrialismens sociala konsekvenser under industrialiseringens första fas i slutet av 1800-talet. 

Socialliberala grupperingar förde först upp frågan om arbetarskydd och arbetarförsäkring på den 

politiska agendan, men även konservativa instämde, då behovet av ett organiserat och statligt reglerat 

arbetarskydd kom på tal. Statsvetaren, skribenten och högermannen Rudolf Kjellén (1864-1922) 

uttryckte till exempel med en träffande formulering att socialpolitikens huvudsyfte var att eliminera 

”industrialismens skuggor”.81  

   Enligt Lars Magnusson innebar den socialdemokratiska framryckningen under 1900-talets första 

decennier att arbetarrörelsen fick styra socialpolitikens inriktning. Denna kom därmed i hög grad att 

präglas av en kollektivistisk linje där generella reformer, inbegripande samtliga arbetare, skulle 

genomföras:  

 

                                                
80 Detta faktum diskuteras och problematiseras genomgående av Maths Isacson i Hedemorastudien samt av Anette 
Thörnquist i hennes undersökning av silikosproblemet i Österbybruk 
81 Magnusson, Lars, s. 388 
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i motsättning till den inriktning på självhjälp och moralisk uppryckning som främst drevs på av borgerliga 
reformivrare. (…) Kraven på förbättrat socialt skydd mot arbetslöshet och ohälsa var alltså en viktig 
”motkraft” som organiserades för att råda bot på det moderna kapitalistiska industrisamhällets värsta 
avigsidor.82 

 
 
1.8.4 Folkhälsan, den svenska modellen och den organiserade företagshälsovården 

1942 slöt arbetsmarknadens parter Arbetarskyddsavtalet, där vissa regler som rörde företagshälsovård 

ingick. Därmed blev det stora problemkomplex som senare skulle komma att kallas ”arbetsmiljön”, en 

fråga som skulle skötas inom ramen för den svenska samförståndsandan så som den var stadfäst i 

Saltsjöbadsavtalet från 1938.83 Arbetarskyddet hade emellertid, som vi har sett, diskuterats av såväl 

politiker som aktörerna på arbetsmarknaden sedan industrialismens genombrott under 1800-talets 

andra hälft. Rudimentära steg när det gäller regleringar av det som tidigt kom att benämnas just 

arbetarskydd, togs redan 1889 i och med stiftandet av den så kallade ”Yrkesfarelagen” eller 1889 års 

lag angående skydd mot arbetsfara. Lagen stipulerade bland annat att det var arbetsgivaren som hade 

huvudansvaret för säkerheten på arbetsplatserna, men: ”Arbetare skola angeläget låta sig vara att, i 

hvad på dem ankommer, medverka till uppnående at det med denna lag åsyftade ändamål och förty 

ställa sig noggrann efterrättelse de föreskrifter och uppmaningar”.84  Från den här tiden fanns ett antal 

statliga yrkesinspektörer, som hade att övervaka hur lagstiftningen följdes ute i arbetslivet. Gruvorna 

undantogs dock från denna inspektion, och fortsatte istället att vara underställda Bergmästarämbetet 

(ett förhållande som i ett annat samanhang kan vara värt en mer utförlig diskussion). 

   1938 bildades Statens institut för folkhälsan. Institutet är en del i det stora, socialpolitiska 

välfärdsprojekt, innefattande folkhälsoarbetet, som konsolideras under 1930-talet. Institutet hade två 

verksamhetsområden, allmänhygien och yrkeshygien.85  

   1954 ingicks en överenskommelse mellan SAF och LO om riktlinjer för företagshälsovård. Bakom 

dessa låg framförallt SAF. Fem år senare, år 1959, kom International Labour Organization (ILO) med 

en rekommendation till FN:s medlemsstater om hur införandet av företagshälsovård skulle kunna 

utformas, via endera lagstiftning, vilket SAF motarbetade eller frivilliga avtal mellan parterna på 

arbetsmarknaden, en linje som arbetsgivarorganisationen företrädde.86 Lundh och Gunnarsson anger 

att LO under 1960-talet kom att bli ”drivande vad gäller utbyggnaden av företagshälsovården” och 

                                                
82 Magnusson, Lars, s. 388 
83 Björkman, Torsten & Lundqvist, Karin, s. 9 
84 Engelbertsson, Bob, s. 226 
85 Sundin, Jan ”Folkhälsa och folkhälsopolitik” i Sundin Jan et al (Red.), Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv, s. 427 
86 Ydreborg, Berit, s. 11, Lundh, Christer och Gunnarsson, Christer, s. 107 
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antyder att ILO:s rekommendation låg till grund för detta intresse.87  

   Men även arbetsgivarparten drev i hög grad på utvecklingen av företagshälsovård. Redan på 1930-

talet hade SAF börjat intressera sig ordentligt för hälso- och sjukvårdsfrågor kopplade till arbetet. 

Intresset bottnade bland annat i att man ansåg att det tidigare system, där läkare arbetade på ackord, det 

vill säga inkallades till företagen då behov förelåg och fick betalt enligt ackordsprincipen, var alltför 

kostsamt och ineffektivt. Således tillsattes en utredning och så småningom, år 1939, anställdes 

bruksläkaren Gustaf Alling, som medicinskt sakkunnig på SAF.88  

  Drygt tio år senare, år 1951, fick Sven Forssman anställningen som SAF:s medicinske expert. 

Forssman kom sedermera att bli tongivande på det arbetsmedicinska fältet i Sverige. Inte minst 

beträffande utvecklingen av industriläkaryrket och företagshälsovården.89 En viktig insats från SAF:s 

sida var utformandet av principer för företagshälsovård, som samlades i en skrift, benämnd just 

”Företagshälsovård” och som skickades ut till organisationens medlemmar på 1950-talet. 

   Under 1960-talet kom LO att engagera sig mer i frågan och intresset för arbetsmiljöfrågor växte. 

1967 slöts ett avtal om företagshälsovård mellan arbetsmarknadens parter, Sveriges ambitionsgrad vad 

gäller arbetsmiljön låg nu, som Erik Bolinder och Sven Forssman et al skrev 1972, på en mycket hög 

nivå.   

   Många små och stora reformer och regleringar har alltefter 1889 års lagstiftning genomförts på 

arbetarskydds- och sedermera arbetsmiljöområdet. Nämnas bör 1977 års arbetsmiljölagstiftning, AML, 

som trädde i kraft den 1 juli 1978. Denna ramlag föreskriver bland annat att: ”Arbetsförhållandena 

skall anpassas till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende” och blev resultatet av 

knappt hundra års strävan att förbättra förutsättningarna för industriellt arbete på den svenska 

arbetsmarknaden.90  

Vägen mot en bredare samförståndsgrundad ordning för de svenska industriarbetsmiljöerna var således 

lång och kantad av många sidospår och spänningar mellan arbetsmarknadens parter. Utvecklingen av 

bättre förutsättningar på arbetsmiljöområdet är en process där bland annat frågan om vem som har haft 

                                                
87 Lundh, Christer och Gunnarsson, Christer, s. 10 
88 Yllner, Sven, s. 10 
89 Forssman spelar en stor roll i Sven Yllners redogörelse. Han beskrivs på följande sätt på www.ne.se: ”Forssman, Sven, 
1911–90, läkare, professor i yrkeshygien vid Statens institut för folkhälsan (1943–51) och överdirektör för 
Arbetsmedicinska institutet (1966–72); son till John F. Han var en av pionjärerna i uppbyggnaden av yrkeshygienen, 
arbetsmedicinen och företagshälsovården, såväl nationellt som internationellt.” 
90 Björkman; Torsten & Lundqvist, Karin, s. 9 
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ansvaret för arbetsmiljön och i synnerhet problem med denna, inte har varit helt klarlagt parterna 

emellan, samförståndsanda och lagstiftning till trots.91  
 

1.8.5 Från bergfältskär till företagsläkare  

I alla tider har gruvarbete varit en tung, muskelkraftsberoende (mansdominerad) sysselsättning, 

förbunden med faror så som djupa schakt, höga höjder, rasrisk, mörker, kyla, gas, damm med mera. De 

stora, förindustriella gruvorna, till exempel silvergruvan i Sala och koppargruvan i Falun, hade som 

tidigare nämnts en eller flera läkare i sin tjänst.92 Dessa ”barberare” eller ”bergfältskärer” samt deras 

gelikar inom det militära, ”fältskärerna”, och den verksamhet de bedrev, kan ses som ett tidigmodernt 

embryo till det som vi idag kallar företagshälsovård.93 Inte för att utvecklingslinjen mellan den 

förmoderna fältskärens arbete och hans moderna efterföljare inom företagshälsovården är spikrak, men 

behovet av en arbetsplatsrelaterad vårdinrättning har varit kontinuerlig vid de vådliga arbetsplatser, 

som gruvorna utgjort och utgör.  

   Det är naturligtvis stor skillnad mellan förindustriellt gruvarbete och modern industriell 

gruvbrytning. Vad gruvläkaren har fått ta sig an i form av (arbets)skador och (yrkes)sjukdomar har 

därmed varierat över tid, även om vissa hälsofarliga företeelser, exempelvis fall- och rasrisken, alltid 

har varit påtagliga inslag i gruvarbetarens vardag. Ett ytterligare hälsovidrigt kontinuum i gruvans 

värld är de lungsjukdomar, som i alla tider har hemsökt dem som arbetat under jord. Brytmetoderna 

har alltid varit mer eller mindre skadliga för hälsan och föranlett vissa säkerhetsåtgärder.  

   I äldre tid bearbetade man först och främst berget med hjälp av tillmakning, som innebar att det 

hettades upp med eld. Hettan gjorde berget sprött – ”mörbränt” – varpå gruvarbetaren kunde gå på 

med hacka, spett, brytjärn och andra verktyg och bända loss bergmaterialet bit för bit. Denna process 

innehöll flertalet hälsoskadliga moment, inte minst röken, som fyllde orter och schakt och gjorde att 

gruvan liknade en enda stor, bolmande spis, där schakten skulle fungera som skorstenar. Dynamitens 

minst sagt revolutionerande intåg under andra hälften av 1800-talet gjorde tillmakningsmetoden 

obsolet, men medförde, tillsammans med andra industriella innovationer, nya faror för arbetarna.94 I 

sentida gruvdrift har dieselavgaserna, som exempel, kommit att bli ett av de stora 

                                                
91 Björkman; Torsten & Lundqvist, Karin, s. 10 
92 Se bl.a.: Pontén, Johan; Norberg, Petrus, Sala gruva under 1500- och 1600-talen. Sala 1978, s. 514ff 
93 Josefsson och Kinderberg, s. 23 
94 För en uttömmande beskrivning av det förindustriella gruvarbetes premisser vad gäller arbetsmiljön se: Engelbertsson, 
Bob. Angående tillmakning, se s.: 90-94 
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arbetsmiljöproblemen. Nya tider har sålunda alltid inneburit nya arbetsmiljöproblem för arbetare och 

arbetsgivare att bemästra.95 

   Under efterkrigstidens ”gyllene år” genomgick svensk gruvindustri stora förändringar, bland annat 

innebärande att produktionen av malm mekaniserades och rationaliserades i snabb takt. Inom LKAB, 

som tillsammans med Grängesbergsbolaget och Bolidenkoncernen gick i spetsen för denna 

modernisering, var honnörsorden under 1950- och 1960-talen ”kontroll”, ”styrning” och 

”effektivitet”.96 Antalet administrativa och planerande tjänster ökade, bland annat i Kiruna, där 

arbetsstudieavdelningen genomgick en kraftig expansion.97 Man kan således tala om en allmän 

”taylorisering” av malmproduktionen, som ditintills, det vill säga fram till 1950-talet hade 

kännetecknats av tämligen låg mekaniseringsgrad, innebärande bland annat ett för företagen stort 

beroende av arbetare och deras muskelkraft. Arbetarna utförde dessutom jobbet någorlunda 

självständigt med en hög grad av egen planering och kontroll.  

   Under efterkrigstiden begynte man i än högre grad än tidigare uppmärksamma risker och faror inom 

arbetslivet. Risktänkandet slog helt enkelt igenom på bred front och man började planera och kalkylera 

även på arbetsmiljöområdet. Införseln av skyddshjälmar och andra säkerhetsanordningar i gruvarbetet 

är konsekvenser av detta mer strategiska handhavande med hälso- och säkerhetsfrågor.98 Det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet, som företagshälsovården i dag ingår i, tog därmed successivt form. 

Men frågan är hur och på vems/vilkas villkor? 

 

1.8.6 Arbetsmiljön och gruvbranschen  

Inom gruvbranschen – såväl företagen som Gruvindustriarbetareförbundet (”Gruv”) - var man enligt 

Björn Horgby relativt tidigt ute med att mer systematiskt ta sig an arbetarskydds- sedermera 

arbetsmiljöfrågor och att arbeta preventivt med dessa. Silikosen eller stendammslungan och dess 

ödesdigra härjningar var en bakomliggande orsak till detta arbete, som sysselsatte arbetsmarknadens 

parter, såväl fackföreningsrörelsen som arbetsgivarna. Horbgy menar att ”Gruv” har gått i spetsen för 

arbetsmiljöarbetet. Förbundet drev bland annat frågan om arbetsskadeersättning vid yrkessjukdomar.99  

   Ett problem, som uppdagades vid 1943 års förbundskongress av Verner Karlsson, socialdemokratisk 

                                                
95 För en diskussion av och redogörelse för det faktum att nya produktionstekniska innovationer, som undanröjer gamla 
arbetsmiljöproblem, men tillför nya och hur parterna förhåller sig till denna process, se bl.a.: Isacson, Maths, (1990), s. 17f 
96 Horgby, Björn, s. 226ff 
97 Ibid., s. 227 
98 Ibid., s. 237 
99 Ibid., s. 320 
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riksdagsman och revisor inom Gruvindustriarbetareförbundet, bördig från Grängesberg, var att: 

”silikosskadade gruvarbetare fick olika diagnoser av olika läkare och att det var mycket svårt att få 

ersättning för skadorna”.100 ”Gruv” tvingades sålunda, som Horgby uttrycker det: ”stångas med bland 

annat oeniga läkare”.101 

   År 1939 hade ”Gruv” inlett ett samarbete med fyra andra fackförbund samt med den då nybildade 

myndigheten Statens institut för folkhälsan. Målet var att bilda sig en uppfattning om hur man skulle 

kunna utveckla en mer effektiv lagstiftning gällande skyddsåtgärder gentemot silikos. Detta samarbete 

var ett viktigt led i framväxten av 1942 års överenskommelse mellan LO och SAF om regler för lokalt 

säkerhetsarbete.102 Överenskommelsen var å sin sida en produkt av den kommitté, Arbetsmarknadens 

organisationers skyddskommitté, som tillsattes av parterna efter tecknandet av 1938 års huvudavtal. 

Kommittén hade att utforma det lokala säkerhetsarbetets organisation, men även andra delar av 

detsamma togs upp för behandling, exempelvis kursverksamhet, psykologiska aspekter på olycksfall i 

arbetet, skyddsföreskrifter och propaganda. 1942 års överenskommelse om ”Allmänna regler för den 

lokala säkerhetstjänstens organisation” stipulerade bland annat att varje arbetsplats med minst 10 

anställda, skulle ha ett skyddsombud samt en säkerhetskommitté.103  

    

1.9 Grängesbergsbolaget – en kort historik 

 

Grängesberg är i princip synonymt med gruvdrift. Bergsbruk och järnframställning har sannolikt 

bedrivits i och omkring orten sedan medeltiden. Det äldsta bevarade skriftliga dokument där 

Grängesberg omnämns är dock ett gruvtingsprotokoll från 1663. I protokollet finns ett citat från ett 

kungligt brev av den 9/4 1584 där alltså Grängesberg omtalas. Det sistnämnda brevet finns emellertid 

inte bevarat.104  

   Förevarande redogörelse inriktar sig på den tid då järnmalmsproduktionen slog igenom ordentligt 

och då Grängesbergbolaget blev den dominerande järnmalmsproducenten i Sverige, en utveckling som 

hänger intimt samman med det industriella genombrottet under 1800-talets andra hälft. 

   Grängesbergs Grufveaktiebolag grundades 1883 och kom att bli en del av den stora malmkoncern, 

Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund (TGO, även kallat Grängesbergskoncernen), som bildades 

                                                
100 Horgby, Björn, s. 320 
101 Ibid. 
102 Ibid., s. 319 
103 Ibid., s. 319f 
104 Larsson, Algot, (1967), s. 11 
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1896.105  

   En ofta anförd och viktig förklaring till gruvbolagets tillkomst är av teknisk karaktär. Malmen i 

Grängesberg, liksom stora delar av malmerna i Norrbotten, som i början av 1900-talet blev en del av 

Grängesbergskoncernen, utgörs nämligen företrädesvis av en fosforrik magnetit. Fosforn hade tidigare 

gjort såväl Gränges- som Kirunamalmerna tämligen ointressanta eftersom man inte hade teknik för att 

driva ut densamma ur malmen, eller som Nils Meinander uttrycker det: ”Grängesbergsfältets rikaste 

fyndigheter väntade på en uppfinning som till ett rimligt pris kunde befria tackjärnet från fosfor”.106 I 

och med den så kallade Thomasprocessen fick man en sådan teknik och gruvdriften i Grängesberg, 

Kiruna och annorstädes kom igång på allvar. Grängesberg, en liten ort strax sydväst om Ludvika, blev 

därmed ett mycket attraktivt investeringsområde på den växande internationella marknaden för 

järnmalm. Inte minst brittiskt kapital blev av avgörande betydelse för bolagets tidiga utveckling.107  

   Koncernen bedrev sålunda järnmalmsproduktion i Grängesberg med omnejd samt i Norrbotten och 

kom att utvecklas till ett helintegrerat bolag med stora intressen och dito stort ägande i såväl 

malmproduktion, transporter som sprängmedelsproduktion med mera. Dessutom etablerade man sig så 

småningom i utlandet, bland annat i Algeriet och Liberia.108  

   TGO expanderade därmed kraftigt och blev den i särklass största svenska järnmalmsproducenten 

under 1900-talets första hälft, vilket inte minst berodde på etableringen på de norrländska malmfälten, 

i synnerhet förvärvet av LKAB 1903. Så tidigt som 1907 tvingades koncernen dock att försälja hälften 

av aktierna i LKAB till staten.109 TGO behöll halvparten av aktieinnehavet i den växande 

norrlandsbaserade malmproduktionen fram till 1957 då bolaget tvingades sälja resten av sitt innehav i 

LKAB till staten.110 Notabelt är att lösensumman var på hela 800 miljoner kronor, ett minst sagt 

ansenligt belopp på 1950-talet. Pengarna användes bland annat vid byggandet av ett nytt stålverk i 

Oxelösund.111 

   Under 1950- och 60-talen gick gruvan samt koncernens verksamheter för högvarv. 1970-talets 

ekonomiska kriser kom dock att förändra allt; det som har kallats ”gruvdöden” slog till. 1977 bildades 

Statens Stål AB (SSAB). SSAB tog över Grängesbergsgruvan den 1 januari 1978 och drev bolaget 

fram till beslutet om nedläggning, som kom 1987. År 1989, alltså 106 år efter bildandet av 
                                                
105 Meinander, Nils, s. 10 
106 Ibid., s. 16 
107 Ibid. s. 59-64; Bergström, Göran, s. 38 
108 Bergström, Göran, s. 40 samt s. 46-47 
109 Ibid., s. 38 
110 Ibid., s. 43 
111 Ibid., s. 45 
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Grängesbergs Grufveaktiebolag, stängdes slutligen Grängesbergsgruvan, trots omfattande protester 

från i synnerhet Gruvindustriarbetareförbundet och allmänheten i Grängesberg.112   

    

2. Företagshälsovårdens inom Grängesbergs Gruv AB cirka 1930-1989 
 

En första ansats till en skyddsingenjörsfunktion kan iakttas i början av 1930-talet, då några företag började 
anställa särskilda säkerhetsingenjörer, antagligen inspirerade av en ILO-rekommendation från 1929 om 
förebyggande av olycksfall i arbetet. Redan under 1800-talet förekom i företag en viss medicinsk verksamhet 
som utövades av anställda läkare eller anlitade privatpraktiserande läkare. Länge bestod denna av sjukvård 
och utgjorde därmed ett komplement till den begränsade sjukvård som samhället kunde erbjuda.113  

 

Därmed skall frågan om hur det medicinska arbetarskyddet utvecklades lokalt i Grängesberg, samt 

vilka faktorer som låg bakom företagshälsovårdens framväxt, besvaras. Tyngdpunkten kommer att 

ligga på den sjuk- och hälsovårdande, medicinska verksamhet som bedrevs inom företaget och på 

orten samt hur denna byggdes upp och organiserades cirka 1930-1989. Det är värt att poängtera att 

framställningen främst tar fasta på vad Bill Sund lyfter fram som det ena av två analytiska perspektiv: 

”det arbetarskydd som tillkom genom enskilda aktörers, företags och arbetsmarknadsparternas 

försorg”. Det statligt-politiska arbetarskyddet blir därmed av sekundär betydelse i undersökningen. 

Detta hänger samman med att det är de lokala skeendena som i första hand skall analyseras. 

Ambitionen är att tongivande aktörer i Grängesberg och de processer som de har ingått i, vilka har 

drivit skeenden i endera riktningen, skall framträda och ge en bild av den företagsanknutna sjuk- och 

hälsovårdens, sedermera företagshälsovårdens framväxt i Grängesberg och inom Trafikaktiebolaget 

Grängesberg-Oxelösund (TGO). 

   Avstamp tas dessutom i dels ovanstående citat samt i Lundhs och Gunnarssons resonemang kring de 

tidiga ”sjukvårdsförmåner” som vissa företag beredde arbetarna (och övriga på orten) i 

industrialiseringens första skede. Hur såg denna ut i Grängesberg och hur samverkade de offentliga 

vårdinrättningarna och bolaget?  

   Det är viktigt att betona att sjukvård i allmän bemärkelse och arbetarskydd naturligtvis är två skilda, 

till viss del motstridiga fenomen. I det av gruvan fullkomligt dominerade Grängesberg har gränserna 

mellan begreppen däremot inte alltid varit helt tydliga, vilket kommer att framgå av undersökningen. 

Utvecklingen av sjukvård på orten var, av förklarliga skäl, starkt kopplad till gruvans behov. Ett 

                                                
112 Casparsson, Ragnar och Schröder, Jan-Olov, s. 144ff 
113 SOU 2004:113, s. 41 
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skyddstänkande smög sig så att säga successivt fram under 1900-talets första decennier, dels påverkat 

av situationen lokalt, men naturligtvis också av impulser utifrån, exempelvis statliga regleringar och 

kampanjer initierade av arbetsmarknadens parter.  

    Några definitioner skall presenteras, som ger en ram till vad som i redogörelsen menas med de redan 

omtalade och mycket väsentliga begreppen sjukvård, hälsovård respektive arbetarskydd. Sjukvård, 

eller hälso- och sjukvård innebär med en dagsaktuell definition: ”verksamheter som avser att 

medicinskt förebygga, undersöka och behandla sjukdomar och skador”.114 Lundhs och Gunnarssons 

definition av begreppet arbetarskydd lyder som följer: 

 
Arbetarskydd kan närmast definieras som tekniska och medicinska förebyggande åtgärder, avsedda att 
skydda individen mot en farlig och ohälsosam arbetsmiljö. Termen ”arbetarskydd” var den gängse 
beteckningen fram till 1970-talet. I och med den breddning av arbetsmiljöbegreppet, som då sker har termen 
kommit att ersättas av den mera neutrala termen ”skyddsarbete”. 115 

 

Definitionerna utgör begreppsliga utgångspunkter för den följande framställningen. Den förebyggande 

aspekten i den förstnämnda definitionen – hälsovården - är, vilket blir viktigt att påpeka, inte av lika 

stor betydelse då förhållandena under den första halvan av 1900-talet diskuteras.116 Den undersökande 

och behandlande aspekten av sjukvårdsarbetet är däremot, vilket kommer att framgå, centrala vad 

gäller den tidiga, företagsanknutna vården i Grängesberg. Tesen är emellertid att sjukvården alltmer 

övergår i det som sedermera benämns hälsovård; från en reaktiv till en proaktiv vård. 

   Först ges en kortfattad ”förhistoria” till sjukvården och de successivt framväxande behoven av en 

dylik i Grängesberg, en prolog, som är en viktig del i den dito successiva utvecklingen av 

företagshälsovård inom Grängesbergs Gruv AB.  

 

2.1 1930-1956: sjukvården, gruvläkaren och den sociala ingenjörskonsten 
 
2.1.1 Prolog - Grängesbergs sjukstuga i skärningsfältet mellan offentlig och privat förvaltning  

Vi inleder med en schematisk tillbakablick på sjukvårdens framväxt i gruvsamhället, en utveckling 

som liksom så mycket annat i fallet Grängesberg, är intimt sammanbunden med gruvan och dess 

expansion från och med 1800-talets sista decennier. 

   Det brukar sägas att ”järn bryter byggd”, men malmproduktionen bröt också ner den arbetande 

                                                
114 www.ne.se, sökord: ”hälso- och sjukvård”, 2010-05-24 
115 Lundh, Christer och Gunnarsson, Christer, s. 26 
116 Här hänvisas till Thörnquist (2005) 
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människan och antalet människor på orten ökade snabbt, faktorer som föranledde utbyggnaden av en 

sjukvårdsinrättning i ”Gränges” under slutet av 1800-talet; en verksamhet som naturligtvis var 

behövlig även för dem som inte arbetade i gruvan, det vill säga för allmänheten. Frågan om 

huvudmannaskapet för den så kallade sjukstugan i Grängesberg, kom tidigt att ställas av bland annat 

TGO. Var gick gränserna mellan å ena sidan bolagets ansvar för hälso- och sjukvården och å den andra 

den offentliga förvaltningen, alltså landstinget och kommunen?  

   När Grängesbergs gemensamma förvaltning bildades år 1893, som en länk mellan koncernens olika 

rörelser i trakten, däribland gruvan och dynamitfabriken, blev frågan om en lokal sjukvårdsinrättning 

snart aktuell. En första sjukstuga uppfördes av förvaltningen år 1895-96.117 Gruvans och därmed med 

också ortens expansion avspeglas sålunda tydligt i utvecklingen av sjukvården i Grängesberg. 

Gruvförvaltningen var och blev i hög grad samhällsbyggare; ”järn bryter bygd”. Bolaget ”blev” i stor 

utsträckning Grängesberg, Grängesberg ”var” dito i stor omfattning gruvan.118 

   1898 fick orten sin första läkare. Två år tidigare hade malmproduktionen överskridit den för tiden 

tämligen stora kvantiteten av en halv miljon ton. Notabelt är att Gruvförvaltningen redan under dessa 

”nybyggarår” sökte intressera Länsstyrelsen i Kopparbergs län för sjukvårdsfrågan i Grängesberg, 

dock med ett skralt resultat. Bolaget blev och gjorde sig till huvudman för och ägare till ortens 

sjukvårdsinrättning, Grängesbergs sjukstuga.119 Landstinget skulle dock så småningom bidra med en 

årlig, men marginell summa pengar, närmare bestämt 3000 kr, till den första och andra sjukstugans 

(1904) drift.120 

 

2.1.2 1930-talet – en ny, modern sjukstuga inklusive BB-avdelning i bolagets regi 

I början av 1930-talet restes krav på en ny, större och mer modern sjukstuga i Grängesberg. En av de 

drivande aktörerna bakom kraven var provinsialläkaren Carl Gustaf Sundell, en man som minst sagt 

faller under Sunds kategori ”enskilda aktörer”, som har satt sin prägel på utvecklingen av 

arbetarskyddet. Sundell kan sägas personifiera sjuk- och hälsovårdens och inte minst det medicinska 

arbetarskyddets tidiga utveckling i Grängesberg. Han var verksam under ett knappt halvsekel från och 

med år 1920 då han anställdes som provinsialläkare i samhället.121 Det är C G Sundell som Björn 

                                                
117 Larsson, Algot, (1958), s. 265 
118 Eva Blomberg redogör för gruvbolagets roll som samhällsbyggare i Grängesberg och Kiruna, Blomberg, Eva, s. 238 
119 Larsson, Algot, (1958), s. 265 
120 Brev till TGO från C G Sundell den 17 juni 1930, Grängesbergs sjukstuga handlingar i skilda ämnen 1920-1945, 
GGAB:s arkiv  
121 Larsson, Algot, (1967), s. 270-271 
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Horgby har i åtanke i sin diskussion kring gruvläkaren som en social ingenjör. Sundell kommer således 

att spela en av huvudrollerna i föreliggande framställning. Hans ställning som å ena sidan offentligt 

anställd läkare och å den andra gruvbolagets förtrogne och anlitade expert i sjukvårdsfrågor av alla 

slag kommer att prägla denna första, men också den andra delen av undersökningen. Vi kommer i hög 

utsträckning, för att uttrycka saken på ett annat sätt, låna Sundells ögon då vi närmar oss 

företagshälsovårdens utveckling i Grängesberg mellan 1930-1956. 

   Då planerna på en ny sjukstuga började ta form var det enligt Sundells utsago fyra personer, låt oss 

kalla dem sociala ingenjörer, som var pådrivande: gruvbolagets disponent Nils Hedberg, doktor Johan 

Waldenström, lasarettsläkare i Falun (inte att förväxla med TGO:s direktörer Martin och senare Erland 

Waldenström), säkerhetsingenjören i Grängesberg Dick Bergqvist samt Carl Gustaf Sundell själv.122 

Ett samarbete mellan den tekniska och den medicinska expertisen etablerades således tidigt på orten. I 

synnerhet Bergqvist och Sundell kom att arbeta nära varandra under många år. Sundell nämner 

ingenting om arbetarpartens eventuella intresse i frågan.  

Den nya sjukstugan finansierades och byggdes främst av gruvförvaltningen, men med ett visst 

offentligt stöd. Den samhälleliga förvaltningen, landstinget i Kopparbergs län och Grangärde kommun, 

hade dessutom så smått börjat hörsamma gruvbolagets krav och önskemål om subventioner vad gäller 

ortens sjukvård. Därmed kan man tala om ett närmande mellan bolaget och den offentliga 

administrationen. Grangärde kommun bidrog med en engångssumma på 20 000 kr till byggandet av 

sjukstugans BB-avdelning. Alltså specificerade kommunen sina subventioner till en begränsad och inte 

direkt företagsanknuten verksamhetsgren. Inventarierna till densamma bekostades av Röda 

Korskretsen på orten. Uppförandet var följaktligen ett samarbete mellan såväl offentliga, privata som 

ideella krafter där gruvbolaget, som var den drivande aktören, stod för merparten av finansieringen.123 

   Vid planeringen av byggnationen korresponderade bolaget med Kungliga Medicinalstyrelsen, som 

skulle godkänna bygget. I denna korrespondens framgår bland annat att Gruvförvaltningen räknade 

med en total byggkostnad på cirka 180 000 kr. Summan ger oss en uppfattning om den finansiella 

fördelningen i affären där gruvförvaltningen som synes stod för den i särklass största delen.124  

   I ett utlåtande från C G Sundell ställt till TGO den 17 juni 1930 driver han frågan om den nya 

sjukstugan utifrån sina mindre goda erfarenheter av den gamla sjukstugans ”primitiva” beskaffenhet. 

                                                
122 Brev till TGO från C G Sundell den 17 juni 1930, Grängesbergs sjukstuga handlingar i skilda ämnen 1920-1945, 
GGAB:s arkiv 
123 Larsson, Algot, (1958), s. 266 
124 Avskrift av brev från Kungliga Byggnadsstyreslen till Kungl Medicinalstyrelsen från den 15 maj 1931, GGAB:s arkiv,  
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Sjukstugan, som hade uppförts 1904, var så gott som ständigt överbelagd och Sundell argumenterar 

tämligen kraftfullt för en ny sjukhusbyggnad i polemik mot ett kompromissförslag, som gällde en 

utbyggnad av den gamla sjukstugan. Läkarens mest drastiska argument för en nybyggnation är minst 

sagt tätt sammanbundet med förhållanden som är unika för ett gruvsamhälle och som känns igen från 

dagens situation i Kiruna: 

 
Nybyggnadsförslaget skulle således med endast 40.000 kr. överstiga om- och tillbyggnadsförslaget, vilket 
senare även har den nackdelen att tvinga till ombyggnad annorstädes efter c:a 20 år, då den nuvarande 
sjukhustomten ligger på plats, som på grund av gruvdriften kan beräknas bli utsatt för ras inom högst nämnda 
tid. En nybyggnad åter bör kunna placeras så, att det nya sjukhuset tillförsäkras avsevärt större livslängd.125 

 

Sundell riktar också i sin argumentation en förtäckt kritik mot landstinget och insinuerar vid ett par 

tillfällen att bolaget, TGO, har gjort tillräckligt, till och med nog, för sjukvården i Grängesberg. Han 

menar att den offentliga förvaltningens insatser vid en jämförelse med gruvbolagets dito, har legat i 

underkant och anmodar landstinget att framdeles överväga ett mer omfattande intresse för sjukvården i 

Grängesberg.126 Myndigheternas ansvar för vården på orten skulle sedermera komma att bli mer 

omfattande. 

   Vid invigningen av den nya sjukstugan år 1932 höll såväl gruvans disponent Nils Hedberg som 

landshövdingen i Kopparbergs län, Bernhard Eriksson127, tal. På följande vis klingar en passage ur den 

sistnämndes anförande, som i högstämd anda sammanfattar ansvarsfördelningen beträffande 

sjukvårdsinrättningen i Grängesberg under 1900- fram till slutet av 1930-talet:  

 
I Grängesberg har sjukvårdsförhållandena ordnats genom arbetsgivarens försorg och därtill på ett 
utomordentligt lyckligt sätt. Nu har Grängesberg fått en sjukstuga som närmar sig typen för ett modernt 
lasarett. Med avseende på barnbördsvården är det en glädje kunna konstatera att Grangärde kommun blev den 
första kommunen i länet som ordnade denna fråga. Till Grangärde kommun framför jag Länsstyrelsens tack 
och även till Röda Korsavdelningen i Grängesberg, genom vilken inredningen till BB-avdelningen 
anskaffats. Till sist en uppriktig lyckönskan för framtiden för den verksamhet det här gäller. För denna 

                                                
125 Brev från C G Sundell till TGO av den 17 juni 1930, Grängesbergs sjukstuga handlingar i skilda ämnen 1920-1945, 
F1:1, GS arkiv. Det kan tilläggas att Sundells fick rätt då då det gäller Sjukstugans osäkra läge. 1975 inträffade ett skalv i 
Grängesberg som bland annat gjorde att sprickor uppstod i gamla sjukstugan; Casparsson och Schröder, s. 134 
126 Ibid. 
127 F.ö. Sveriges förste socialminister: Eriksson, Bernhard, 1878–1952, politiker (socialdemokrat). ”E., som i yngre år var 
järnarbetare och handelsföreståndare, gjorde en snabb politisk karriär. År 1905 blev han ledamot av SAP:s partistyrelse och 
invaldes i andra kammaren (för Kopparbergs län), där han kvarstannade till 1936. Som riksdagsman blev han en av sitt 
partis främsta företrädare och var ordförande i SAP:s riksdagsgrupp 1922–23 och 1925–26 samt andra kammarens talman 
1928–32. E. deltog i ett stort antal utredningar och kommittéer och förvärvade en mångsidig sakkunskap. En betydande 
insats gjorde han som ordförande i 1937 års socialförsäkringskommitté, vars förslag omfattade stora delar av 
socialförsäkringens område. E. var även verksam inom kooperationen och nykterhetsrörelsen. Åren 1932–44 var han 
landshövding i Kopparbergs län”. Källa: www.ne.se, 2010-05-24 
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verksamhet är sjukstugan endast höljet. Det viktigaste vilar på läkare, sjuksköterskor och övrig personal. Man 
får ej se blott vetenskapligt på frågan. Det betyder också mycket för de sjuka, att människokärleken gör sig 
gällande i rikaste mått.128 

 

Citatet ger en god bild av 1930-talets samhällsklimat, där nya välfärdsinrättningar, inte minst länets 

första barnbördsavdelning, representerar en ny, lovande tid där ett centralt begrepp kom att bli 

”folkhälsa”, en pendang till det alltmer hävdvunna begrepp, som har kommit att beteckna det samhälle 

som under Socialdemokratisk ledning växte fram under 1930-talet, nämligen ”Folkhemmet”.129 

Verksamheten vid den nya sjukstugan kom så igång, men snart inleddes en process där diskussioner 

kontinuerligt fördes mellan TGO och Kopparbergs läns landsting om hur den löpande driften av 

sjukstugan skulle finansieras. Den hade kommit till genom först och främst ”arbetsgivarens försorg”, 

men arbetsgivaren var inte helt nöjd med att också behöva driva den växande och kostsamma 

verksamheten. Vems var då egentligen ansvaret för sjukvården i Grängesberg och var det rimligt att ett 

privat bolag bedrev allmän sjukvård, det vill säga ombesörjde vården för samtliga ortens invånare 

inklusive en del folk från närliggande trakter, som underförstått inte hade något med gruvan att göra 

och var det egentligen ett gruvbolags sak att driva en BB-avdelning?        

   Landstinget gick så småningom in med mer omfattande ekonomiskt stöd till sjukstugans drift, men 

1935 krävde direktionen för den sistnämnda att detta borde ökas betydligt och dessutom hävdar man i 

synnerligen markerade ordalag att:  

 
Intet skäl föreligger för att en industri skall, låt vara med ett måttligt anslag från landstinget, driva ett allmänt 
sjukhus, som på intet sätt skiljer sig från i länet för övrigt befintliga sjukhus. Om man skulle utgå från den 
föreställningen, att sjukstugan i Grängesberg kommit till stånd eller till stor del användes för att som 
inneliggande patienter vårda skador, åstadkomna genom olycksfall i arbete vid härvarande gruvindustri, är en 
sådan förmodan ej med verkligheten överensstämmande.130 

 
 
Antalet arbetsskadade gruvarbetare var alltså, enligt sjukstugans direktion, marginellt och det var 

därmed befängt att bolaget skulle driva ett ”allmänt sjukhus”, som inte skilde sig från andra. En fråga 

som således uppkommer är vad ett icke allmänt sjukhus skulle innebära och om ett sådant vore 

befogat. 

I den fortsatta argumentationen hävdar direktionen att blott 1% av sjukstugans beläggning innefattar 

                                                
128 Citat ur Larsson, Algot, (1958), s. 267 
129 För en givande översikt kring 1930-talets accentuerade välfärdsutveckling utifrån folkhälsoperspektivet och med 
Folkhemsbegreppet i blickfånget se: Sundin, Jan, s. 410ff 
130 Kopia av brev från Direktionen vid Grängesbergs sjukstuga till Kopparbergs läns landstings Förvaltningsutskott daterat 
(med blyerts ) i juli 1935, Grängesbergs sjukstuga handlingar i skilda ämnen 1920-1945, GGAB:s arkiv  
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gruvarbetare som skadat sig i arbetet, ett till synes mycket begränsat och sannolikt i underkant tilltaget 

antal. Exakt hur man har kommit fram till den synbart låga siffran är svårt att avgöra. En snäv 

definition av vad som betraktades som olycksfall i arbetet kan vara en förklaring. Sjukstugans 

direktion medger emellertid att bolaget naturligtvis har mycken glädje av en väl utbyggd 

sjukhusinrättning i närheten av sin produktionsanläggning, det vill säga gruvan.131  

    Nästa argument som läggs fram är det faktum att de nya sjukkassereglerna, som riksdagen antog 

1931 och som innebar att varje kommun skulle ha en erkänd sjukkassa finansierad med medel från 

staten, kommunen och från medlemmarna, skulle underlätta de ekonomiska förutsättningarna för ”en 

rationell sjukvård inklusive även sjukhusvård”.132 Direktionen för sjukstugan krävde med andra ord att 

landstinget skulle ta över verksamheten. Så skedde också den 8 december 1938.133 Notabelt är att 

samma sak skedde i Kiruna ett år tidigare, då därvarande sjukstuga kostnadsfritt övertogd av 

kommunen.134  

   Nu blev ansvarsfördelningen istället den omvända. Kopparbergs läns landsting övertog driften av 

sjukstugan medan bolaget tog på sig rollen som stödjande part genom att i kontraktet som slöts 

beträffande överförandet av verksamheten, lova vissa subventioner gällande bland annat elförsörjning 

till självkostnadspris från bolagets egen kraftstation samt dito subventionerade reparationsarbeten, 

vinterväghållning etcetera. Därtill utlovades ett årligt ekonomiskt bidrag till verksamheten på 10 000 

kr.135 

  Personalen på sjukstugan sades upp då landstinget tog över, men med möjligheten att återanställas. 

Beträffande doktor Sundell innebar kontraktet däremot att han skulle få kvarstanna i sjukstugans tjänst. 

Det låg också i bolagets intresse att framdeles söka samarbeta med sjukstugans läkare vad gäller 

arbetarnas olycksfallsvård; med andra ord den icke allmänna vården. 

   Således hade TGO först finansierat bygget av den nya sjukstugan varpå man efter bara några år 

gjorde sig av med ansvaret för verksamheten i och driften av densamma. Samtidigt började man 

precisera sina behov i fråga om olycksfallsvård. Därmed behövde man hitta ett sätt att organisera 

                                                
131 Kopia av brev från Direktionen vid Grängesbergs sjukstuga till Kopparbergs läns landstings Förvaltningsutskott daterat 
(med blyerts ) i juli 1935, Grängesbergs sjukstuga handlingar i skilda ämnen 1920-1945, GGAB:s arkiv 
132 Ibid. 
133 Kontrakt den 8 december 1938 mellan Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund, Grangärde kommun och 
Kopparbergs läns landstings förvaltningsutskott angående landstingets övertagande av Grängesbergs sjukstuga m.m., 
Grängesbergs sjukstuga handlingar i skilda ämnen 1920-1945, GGAB:s arkiv 
134 Blomberg, Eva, s. 238 
135 Kontrakt den 8 december 1938 mellan Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund, Grangärde kommun och 
Kopparbergs läns landstings förvaltningsutskott angående landstingets övertagande av Grängesbergs sjukstuga m.m., 
Grängesbergs sjukstuga handlingar i skilda ämnen 1920-1945, GGAB:s arkiv 
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samarbetet mellan bolaget och sjukstugan. Länken i detta samarbete skulle bli doktor C G Sundell. Det 

första steget mot en avgränsad olycksfallsvård, ett medicinskt arbetarskydd om man så vill, hade tagits 

i Grängesberg. Men vilka behov ansåg Grängesbergs gemensamma förvaltning föreligga i fråga om 

arbetarnas sjuk- och hälsovård och hur skulle dessa definieras? 

 

2.1.3 C G Sundell – läkare i såväl bolagets som det allmännas tjänst   
Anvisningsläkare inom statsförvaltningen för fri sjukvård till de anställda, som levde kvar till in på 1970-
talet, kan ses som en kvarleva av systemet med kompletterande medicinsk verksamhet vid företagen. Fram 
till slutet av 1940-talet gällde detta i hög grad även för de stora företag och bruk runt om i landet, som fann 
det förenligt med sina intressen att anställa s.k. industriläkare. Det var inom denna kår av industriläkare som 
principerna för företagshälsovård i modern mening utvecklades.136  

 

År 1939, alltså året efter sjukstugeavyttringen, upprättades ett avtal mellan Grängesbergs 

gemensamma förvaltning och Carl Gustaf Sundell. Provinsialläkare Sundell kom därmed 

fortsättningsvis att vara bolagets särskilde läkare, ett arbete som han innehade fram till sin 

pensionsavgång 1958.137 Han ingick följaktligen i den kår av industriläkare, som det talas om i 

ovanstående citat. 

   Under sin långa tjänstgöringstid i Grängesberg kom Sundell att vara en drivande aktör i sjuk- och 

hälsovårdsfrågor på orten och han fick uppleva ett par olika organisationsformer för den 

företagsanknutna vården.  

   Han inledde som sagt sin karriär som provinsialläkare (först extra provinsialläkare) år 1920. Från och 

med år 1939 blev han delvis anställd av bolaget och år 1956 övergick han helt i gruvans tjänst och fick 

titeln industriläkare då den nya industripolikliniken slog upp portarna.138 Denna verksamhet beskrivs 

utförligare i kapitel 2.2.  

   Överenskommelsen mellan gruvförvaltningen och ”gruvdoktorn” kan ses som ett första steg mot en 

organiserad och i viss mån preventiv arbetsrelaterad hälso- och sjukvård i Grängesberg. Avtalet 

stipulerade i 12 punkter hur och på vilka villkor Sundell skulle arbeta med bolagets anställda. Det ger 

oss en god bild av gruvförvaltningens uppfattning vid 1930-talets slut, om vilka behov som förelåg för 

arbetarna på olycksfallsvårdens område. Läkarens huvudsakliga arbetsuppgifter formuleras särskilt i 

tre av de tolv punkterna, närmare bestämt punkt 1., 2. och 5:  

     
                                                
136 SOU 2004:113, s. 41f 
137 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund i Stockholm den 
6 november 1952, Personalfrågor, 1919-1972, F37A:3, GGAB:s arkiv 
138 Ibid. 
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   Doktorn åtager sig: 
  1. vården av olycksfall och kirurgiska ingrepp i sammanhang med olycksfall för all under förvaltningen 
anställd personal emot ett årligt arvode av Niotusen (9.000) kronor. Åtagandet gäller vård såväl å sjukstugan 
som i hemmen, då så erfordras.  
   Till vården hör att utan särskild ersättning utfärda alla intyg och handlingar, som röra olycksfallsvård eller 
olycksfallsförsäkringar, dock ej de anställdas privata försäkringar. (…) 
   2. att emot ett årligt arvode av åttatusen (8.000) kronor lämna fri sjukvård till all under förvaltningen 
anställd personal och i tillämpliga delar överensstämmande med de förpliktelser som åligga förvaltningen 
enligt §7 i avtal med arbetareorganisationerna: (…) 
   5. att för nyanställande av arbetare utföra de undersökningar som av förvaltningen begäras, samt utfärda de 
intyg och utlåtanden, som begäras (…)139 

       

Vi kan först och främst konstatera att arbetsuppgifterna primärt var av sjukvårdande karaktär. Det 

gällde att bota olycksdrabbade arbetare. Någon hälsovård i preventiv bemärkelse var det ännu inte tal 

om, även om punkt 5 innebär en sorts prevention, då den idealt syftade till att så att säga ”optimera” 

arbetaren och dennes arbetssituation genom att inom ramen för rekryteringsförfarandet genomföra en 

läkarundersökning, som kunde ligga till grund för beslut om var i produktionen den sökande skulle 

kunna passas in.  

   Sedan 1938 var det lagstadgat att läkarundersökning skulle göras på minderåriga arbetssökande inom 

all industriell produktion. Tidigare hade regleringen bara gällt vissa branscher. Allmän läkarkontroll av 

vuxna var dock inte reglerat i lag, men förekom ändå i en del företag. Även i det här fallet är dock 

1938 ett märkesår, då en kungörelse angående läkarundersökning till förebyggande av vissa 

yrkessjukdomar, bland annat silikos, utkom detta år.140 

   Den paragraf 7 som omtalas i ovanstående citats andra punkt, gällde det som kallades ”fri läkarvård” 

för anställda, en förmån som hade förhandlats fram mellan arbetsgivar- och arbetstagarparten. 

Överenskommelsen innebar att den anställde vid sjukdom eller skada erhöll just fri läkarvård hos den 

läkare som arbetsgivaren anvisade. Vid olycksfall i arbetet erhölls ävenså fri läkarvård samt fri 

medicin.141 Denna sjukvårdsförmån för bolagets anställda effektuerades i Grängesberg av doktor 

Sundell fram till dess att den avskaffades 1950.142 

   Det är intressant att notera att avtalet mellan doktorn och bolaget från 1939 inte explicit nämner det 

som skulle komma att bli ett av gruvläkarens viktigaste arbetsområden, nämligen yrkessjukdomar och 

deras avhjälpande. 

                                                
139 Avtal mellan Doktor C. G. Sundell och Grängesbergs gemensamma förvaltning 1939, Kontrakt och avtal, 1863-1963, 
F26C:6, GGAB:s arkiv 
140 SOU 1968:44, s. 19 
141 Ibid. 
142 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund i Stockholm den 
6 november 1952, Personalfrågor, 1919-1972, F37A:3, GGAB:s arkiv 
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   Sundell var vidare initiativtagare till en del trivselåtgärder vid gruvan. En sådan var uppförandet av 

en vilsal för arbetarna, som låg på gruvområdet intill centralschaktet. En annan social fråga som han 

var med och drev, var inrättandet av en personalmatsal i centralschaktets gruvstuga. Matsalen kom att 

kallas för ”Mojsen” och dess uppförande var ett samarbete mellan förvaltningen och Gruvettan.143 

Trivsel är ett ord som återkommer i diskursen kring utvecklingen av arbetsmiljön och får betraktas 

som en central del i det vidgade synsätt som successivt växte fram i arbetslivet, där 

arbetsmiljöbegreppet alltmer ersatte det snävare arbetarskyddsbegreppet . Att skapa trivsel i arbetet 

genom exempelvis byggandet av en vilsal innebar att man bäddade för en större arbetstillfredsställelse, 

genom nöjdare arbetare, som i sin tur var en preventiv åtgärd i kampen mot den arbetsbetingade 

ohälsan. I det här sammanhanget blir det relevant att tala som Sundell som en social ingenjör. 

 

2.1.4 Silikosfrågan  

Den yrkessjukdom som dominerade det yrkesmedicinska arbetet under 1900-talets första hälft var 

stendammslungan eller silikosen.144 Denna grymma lungsjukdom och arbetet med att råda bot på den, 

har, på gott och ont spelat en central roll i framväxten av den utbyggda, preventionsinriktade 

företagshälsovården, inte minst inom gruvindustrin. 

   Silikosen hade sedan 1930 klassats som yrkessjukdom och samma år tillsatte TGO en ingenjör med 

uppgift att utreda förekomsten av sjukdomen inom bolaget. År 1934 uppmärksammade Gruvs 

avdelning 1 silikos för första gången efter det att en gruvarbetare i Grängesberg hade avlidit på grund 

av åkomman. 145 Även C G Sundell började under den här tiden engagera sig i frågan, ett intresse som 

skulle fortgå under hans fortsatta yrkesbana. Viljan att undanröja sjukdomen låg till grund för mycket 

av det mer omfattande och förebyggande medicinska arbete som successivt tog form inom bolaget och 

var en del av den utvecklingen, som på 1950-talet utmynnade i uppförandet av den så kallade 

industripolikliniken. Sundell företog så småningom bland annat en studieresa till tyska industrikliniker 

och skrev ett antal referat och artiklar i ämnet, en del publicerade i Svenska Läkartidningen.146 1938 

föreslog han också att fjällresor skulle anordnas för gruvarbetare med misstänkt eller utvecklad 

                                                
143 Horgby, Björn, s. 239 
144 För en beskrivning av sjukdomen se Thörnquist, Anette, (1993), s. 27f 
145 Casparsson och Schröder, s. 101 
146 Sundell publicerade bl.a. ett föredragsreferat: Bisa, Karl, ”Ultraschall-Aerosole zur Therapie und Profylaxe bei 
Einwirkung biologish schädlicher Schwebestoffe”, Särtryck ur svenska läkartidningen 1957:54, Industripolikliniken, 1953-
1962, F41E:1, GGAB:s arkiv 
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silikos.147 Dessutom höll han själv föredrag i ämnet. Redan 1935 var han till exempel på visit i 

Stockholm för att presentera sina erfarenheter av silikosens härjningar i Grängesberg inför medlemmar 

av Läkarföreningen för Lungtuberkulos. Vid detta tillfälle blev han dock hårt ifrågasatt av sina 

läkarkollegor i publiken.148 Vi återkommer till silikosfrågan framdeles.  

 

2.1.5 En abnorm arbetsbörda 

Det var naturligtvis en stor uppgift att som ensam läkare ombesörja vården i det expanderande 

gruvsamhället. Provinsialläkaren tillika ”gruvdoktorn” Carl Gustaf Sundells arbetsbörda växte också 

med åren då såväl den gruvrelaterade sjukvården, som den allmänna upptog en stor del av hans vakna 

tid. Bara bolagets anställda, vilka följaktligen var berättigade till den fria läkarvården, uppgick som 

exempel till cirka 1500 personer i slutet av 1940-talet.149  

   Under 1948 bröt till råga på allt vad Sundell kallar en ”hepatitisk epidemica”, det vill säga en 

gulsotsepidemi, ut i Grängesberg.150 Orsaken var förmodligen bristande sanitära förhållanden, bland 

annat en underdimensionerad pumpstation, som försåg orten med dricksvatten.151 Nu blev 

svårigheterna med att vara ensam läkare på orten påtagliga.            

   Sundell, vilken enligt hembygdstecknaren Algot Larsson från Grängesberg som vanligt var ”festligt 

ursinnig”152och ”arbetade som en slav från morgon till kväll”153 skriver en rapport riktad till 

förvaltningen då farsoten lagt sig. I denna beskriver gruvläkaren sin arbetssituation under epidemins 

härjningar som ”abnorm” och anhåller om extra ekonomisk kompensation för sina insatser. Doktorns 

huvudsakliga argument för detta är intressant. Han anger nämligen att hans ”extra åtaganden 

beträffande epidemin till stor del varit betingade av önskan om att få hjälpa industrien till bibehållen 

arbetskraft”, vilket följaktligen skulle vara skäl för den extra ekonomiska kompensationen.154 Ett tungt 

vägande, produktionsinriktat argument, som Sundell antagligen misstänkte att bolaget skulle godta. 

Han nämner också tidigt i brevet att han vid epidemins utbrott hade diskuterat situationen med bland 

                                                
147 Casparsson och Schröder, s. 105 
148 Ibid., s. 104 
149 Anteckningar angående kostnader för de anställdas fria läkarvård vid sjukdomsfall vid Förvaltningen i Grängesberg, 
Grbg den 16/11 1949, Personalfrågor, 1919-1972, F37A:3, GGAB:s arkiv 
150 Brev från C G Sundell till Trafikatiebolaget Grängesberg-Oxelösund den 8 februari 1949, Personalfrågor, 1919-1972, 
F37A:3, GGAB:s arkiv 
151 Larsson, Algot, (1967), s. 143 
152 Ibid.,  s.144 
153 Ibid., s. 142 
154 Brev från C G Sundell till Trafiaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund den 8 februari 1949, Personalfrågor, 1919-1972, 
F37A:3, GGAB:s arkiv 
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annat gruvförvaltningens disponent. De hade kommit överens om att ett aktivt handhavande av 

farsoten vore att föredra framför ett passivt. Jag tolkar detta som att doktorn skulle se till att arbeta så 

raskt och effektivt som möjligt för att råda bot på sjukdomen, det vill säga om så krävdes kringgå 

reglerna en aning för hur en epidemi lagligen skulle avhjälpas. Huruvida Sundells argumentation föll i 

god jord hos gruvförvaltningen framgår inte av källmaterialet. 

   I början av 1950-talet aktualiseras läkarfrågan på orten i och med att bolaget hade planer på att 

uppföra en egen så kallad industripoliklinik. TGO hade dessutom för avsikt att anställa doktor Sundell 

på den nya kliniken. Den vid det här laget erfarne doktorn, som egentligen snart skulle gå i pension 

från sin tjänst som provinsialläkare, antog erbjudandet. TGO ville helt enkelt ta till vara läkarens 

kompetens under den nya klinikens första verksamhetsår. Doktorn skriver själv i en P.M där han 

diskuterar läkarfrågan och huruvida det vid hans avgång vore befogat att dela upp arbetet på två 

tjänster, en allmän provinsialläkarbefattning och en renodlad industriläkartjänst, att: ”En uppdelning i 

två befattningar innebär för industrien den fördelen, att denna har möjlighet utvälja och tillsätta egen 

läkare och därvid kanske kan påräkna speciella kvalifikationer, som icke äro lika säkerställda, om 

industrien skall begagna sig av tjänster från läkare, tillsatta av statlig myndighet.”155 

   En fråga som således uppkom var hur läkarfrågan på sjukstugan skulle lösas. Behövde Grängesberg 

två läkare, eller skulle läkartjänsten även fortsättningsvis delas mellan bolaget och landstinget? Det 

blev det första alternativet som segrade, vilket gjorde att den av bolaget planerade 

industriläkartjänsten, i enlighet med Sundells ovan anförda resonemang, renodlades mot 

arbetsrelaterad hälso- och sjukvård.156 En mer och mer specialiserad hälsovård började ta form inom 

bolaget. 

   TGO blev i och med byggandet av industripolikliniken återigen ansvarigt för en sjukvårdsinrättning, 

den här gången förvisso med en mer renodlat yrkesmedicinsk inriktning. Organiserad 

företagshälsovård i egentlig mening hade därmed etablerats inom ramen för bolagets verksamhet. Men 

vilka aktörer och andra drivkrafter låg bakom denna utveckling och hur såg arbetet på 

industripolikliniken ut? 

 

2.2 1956-1962: Industripolikliniken i Grängesberg - organiserad företagshälsovård enligt SAF:s 

modell 

                                                
155 P.M författat av C G Sundell angående läkarvårdens bestridande vid läkarbyte i Grängesberg den 20 oktober 1952, 
Personalfrågor, 1919-1972, F37A:3, GGAB:s arkiv 
156 Ibid. 
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Vi bygger och bygger om i Grängesberg 
Den 1 augusti i år kunde den nya industriläkarpolikliniken tas i bruk av doktor C. G. Sundell, syster Ingrid 
Sjödin och biträdet Stina Lindbom. På premiärdagens morgon var väntrummet överfullt av patienter, men 
vad det lider är det inte meningen att det skall behöva bli någon köbildning. Utrymmena är väl tilltagna.  I en 
fil ligger läkarens arbetsrum, två undersökningsrum, omläggnings-, steriliserings- och mörkrum. Vidare finns 
laboratorium, våtgranskning för röntgenfilm, arkiv, framkallnings-, apparat- och manöverrum för 
röntgenanläggningen. Personalen har ett rum med kokmöjlighet. Polikliniken är försedd med snabbtelefon. I 
källarvåningen finns bl. a. Hörselprovningsrum, kontorslokaler för säkerhetstjänsten och sjukgymnast. 
Slutligen kan nämnas ett utrymme som är tänkt för ett ev. framtida inhalatorium.157  

 

Passagen är hämtad ur ett nummer av Grängesbergskoncernens personaltidning MALM från 1956, året 

då den anläggning som tidningen alltså ger det otympliga namnet ”industriläkarpolikliniken” slog upp 

portarna i Grängesberg.158 Det kan möjligen ses som symptomatiskt att verksamheten gavs denna 

krångliga benämning, då det systematiska, medicinskt-tekniska arbetarskyddet, som Maths Isacson 

talar om och som slår igenom under 1950-talet, var någonting nytt och tämligen okänt. Vad skulle man 

egentligen syssla med på en ”industri-läkar-poli-klinik”? Reporterns konstaterande att väntrummet på 

premiärdagen var överfullt av patienter ter sig också en aning märkligt, eftersom det snarare leder 

tankarna till en film- eller teaterpremiär. Men så var alltså inte fallet, utan det gällde 

Grängesbergsgruvans nya industripoliklinik, där doktor Carl Gustaf Sundell, syster Ingrid Sjödin och 

biträdet Stina Lindboms tog emot; tre huvudpersoner på ”premiären”, som bör ha varit förväntansfulla 

inför arbetet på den nya, ”väl tilltagna” kliniken. 

  Verksamheten var utformad i enlighet med en ny, systematisk industri- eller 

företagshälsovårdsmodell, som i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet vann insteg i det svenska 

arbetslivet. Modellen var huvudsakligen framtagen av SAF och ratificerad av LO. I det följande skall 

SAF:s principer och hur gruvbolaget i Grängesberg anammade dem presenteras och diskuteras. 

 

2.2.1 SAF:s skrift ”Företagshälsovård”– mönsterbildande principer för industripolikliniken i 

Grängesberg 

C G Sundell ger i en berättelse kring klinikens första 17 verksamhetsmånader följande redogörelse: 

”Den 1/8 (1956, min anm.) togs den nya industripolikliniken i Grängesberg i bruk. Planering av 

densamma hade pågått sedan flera år. De första utkasten hade gjorts av undertecknad och överingenjör 

                                                
157 MALM, nr 3/1956, s. 13 
158 Det är värt att notera att kliniken även uppmärksammas i Gruvindustriarbetareförbundets organ Gruvindustriarbetaren 
6/1957, s. 20 
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Dick Bergqvist i samråd”.159 

   Det är värt att notera att läkaren betonar att han och överingenjören gemensamt hade planerat 

klinikens utförande; samverkan mellan olika expertgrupper hade blivit en central del av det 

helhetsgrepp på hälsan, som man nu sökte ta inom industrin. Samarbetet mellan företagets medicinska 

och tekniska experter är följaktligen ett exempel på vad som höll på att bli den integrerade, tekniskt-

medicinska verksamhet, som växte fram under efterkrigstiden och som började benämnas industri- 

och/eller företagshälsovård; en verksamhet som sågs som en del av arbetarskyddet. Den medicinska 

och tekniska sakkunskapen placerades bokstavligt talat under samma tak, vilket också framgår av det 

citerade reportaget. Sundell poängterar dessutom i sin rapport att ”Placering av säkerhetstjänsten i 

samma hus som polikliniken har varit till fördel för alla parter och samarbetet har varit både intensivt 

och nyttigt”.160 Det tidigare citerade reportaget från tidningen MALM vittnar också om den breda 

verksamhet, som företagshälsovården innefattade; läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och 

ingenjörer skulle gemensamt, med preventionen som främsta ledord, bemästra de hälsoproblem som 

arbetsplatsen gav upphov till. 

   Upprinnelsen till etableringen av industrikliniken i Grängesberg kan länkas till ett större, nationellt 

sammanhang där principerna för företagshälsovård sedan en tid hade börjat ta form. Sundell, Berqvist 

och övriga aktörer var helt klart påverkade av idéer från annat håll i sina planer på en till bolaget 

knuten klinik. De var om man så vill delaktiga i ett nationellt och internationellt arbete som syftade till 

att råda bot på de stora hälsoproblem, som gäckade industrin; de ”industrialismens skuggor”, som 

Rudolf Kjellén hade talat om halvtannat sekel tidigare.161  Influenserna var många och det går 

naturligtvis inte att klarlägga exakt vilka idéer som kom varifrån och vilka aktörer på olika nivåer som 

var mest tongivande. Att SAF:s arbetsmedicinska arbete och principer för vad som nu kallades 

företagshälsovård hade stor betydelse för utvecklingen i Grängesberg kan dock konstateras, men det är 

också värt att poängtera att Sundell och andra aktörer på lokal nivå, gjorde egna insatser på området, 

oberoende av utvecklingen på andra nivåer.162 Sven Yllner redovisar i sin beskrivning av 1950-talets 

”kampanjande” från SAF:s sida att man hade god hjälp av redan etablerade industriläkare, däribland C 

                                                
159 Berättelse för Industripoliklinikens i Grängesberg verksamhet 1/8 1956-31/12 1957, daterad 31 januari 1958, 
Industripolikliniken 1950-1958, Personalfrågor, 1919-1972, F37A:3, GGAB:s arkiv 
160 Ibid. 
161 Magnusson, Lars, s. 388 
162 Detta framkommer med tydlighet i ett brev från Sundell till Sven Forssman av den 5 mars 1956, Industripolikliniken, 
1953-1962, F41E:1, GGAB:s arkiv 
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G Sundell i Grängesberg.163 

   År 1954 presenterade sålunda SAF i en skrift med titeln ”Företagshälsovård” ett antal principer för 

industrihälsovård. Den skickades ut till organisationens medlemmar. Samma år träffade  SAF och LO 

en överenskommelse om just företagshälsovård, som i hög grad utgick från nämnda skrift.164 Dessa två 

faktorer hade betydelse för Grängesbergsbolagets beslut att bygga en industripoliklinik samt hur 

verksamheten inom denna utformades. En annan faktor, som är värd att nämna, är att man redan 

samma år som SAF publicerade sin vägledning hade byggt upp en industriklinik i Vitåfors, alltså vid 

gruvan i Malmberget, som ännu var en del av Grängesbergskoncernen.165 

   Företagshälsovård i modern mening hade börjat etableras inom svensk industri. SAF-skriftens 

inledning betonar och beskriver kortfattat bakgrunden till denna utveckling: 

 
Dessa normer för företagshälsovård och –sjukvård, som äro avsedda att tjäna till ledning vid utformandet av 
hälso- och sjukvård vid det enskilda företaget äro utarbetade med hänsyn till erfarenheten under de senaste 
åren i Sverige och utlandet. (…)  
   Under de senaste åren ha alltfler företag såväl i Sverige som i utlandet vidtagit särskilda åtgärder för att 
skapa och bevara ett gott hälsotillstånd hos de anställda. Man kan särskilja fyra skilda grenar av hälsovård vid 
företagen, nämligen säkerhetstjänst, industrihälsovård, industrisjukvård och rehabilitation (återplacering i 
arbete).166 

 
 
Dokumentet ger en vägledning i allt från begreppsliga definitioner, exempelvis gällande de fyra ovan 

angivna verksamhetsgrenarnas respektive innehåll, till hur man lämpligast inreder en industriklinik och 

hur en annons för rekrytering av industriläkare bör utformas etcetera.  Att det nu handlade om att skapa 

och bevara ett gott hälsotillstånd hos de anställda och inte bara ta hand om arbetaren när skadan redan 

var skedd, är ett trendbrott i synen på arbete och hälsa; det medicinska arbetarskyddet skulle arbeta 

proaktivt och målet var att lämna det tidigare reaktiva sjukvårdsarbetet. I Grängesberg hade man 

således snappat upp denna rörelse och man såg till att utforma sin nya klinik efter de normer för 

företagshälsovård som SAF presenterade.167 

   Grängesbergsbolaget, som vid det här laget var ett synnerligen väletablerat storbolag med en 

omfattande byråkratisk organisationsstruktur, lämnade heller ingenting åt slumpen vid planeringen av 

                                                
163 Yllner, Sven, s. 46 
164 SOU 2004:113, s. 42 
165 MALM, nr 3 1956, s. 20 
166 PM: ”SAF – Företagshälsovård”, Industripolikliniken, 1953-1962, F41E:1, GGAB:s arkiv 
167 Se bland annat PM för industriläkartjänsten i Grängesberg av den 21 april 1958, Industripolikliniken, 1953-1962, 
F41E:1, GGAB:s arkiv 
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sin nya klinik.168 Verksamheten inordnades under bolagets personalavdelning och därvarande chef, 

överingenjör Erik Hoffner.  Under 1950-talets första år, inför byggandet av industripolikliniken 

korresponderar bolaget med bland andra SAF:s sakkunniga samt naturligtvis med de lokala experterna, 

i synnerhet doktor Sundell och överingenjör Bergqvist. Sundell har också direktkontakt med bland 

annat Sven Forssman och söker dennes stöd i vissa frågor. Som ett exempel kan nämnas att han inför 

öppnandet av industripolikliniken skriver ett längre brev till Forssman, där dennes uppfattning (och 

stöd) gällande behovet av ett sjukvårdsbiträde efterfrågas; en fråga som i efterhandsperspektivet ter sig 

bagatellartad, men som sagt, ingenting lämnades åt slumpen. Förmodligen ansåg bolaget att en sådan 

tjänst var överflödig, varför Sundell tänkte sig att få stöd av professor Forssman för att därigenom få 

sin vilja igenom.169 Insatsen gav sedermera resultat och ett biträde anställdes. 

   Innan vi går in djupare på klinikens och industriläkarens arbete skall en annan tongivande skrift, som 

hänger ihop med SAF:s ”Företagshälsovård”, omnämnas. 

    Läkaren och yrkeshygienikern Nils Masreliez, som också var kopplad till SAF, författade 1955 en 

uppsats där han diskuterar industrihälsovårdens verksamhet ur olika synvinklar. Texten kan 

tillsammans med SAF:s skrift betraktas som ett sorts credo för  arbetet med organiserad, preventiv och 

arbetsrelaterad hälsovård inom svensk industri utifrån arbetsgivarorganisationens horisont. Beträffande 

industriläkarens arbete – och här stämmer Masreliez beskrivning väl överens med förhållandena i 

Grängesberg - menar SAF-läkaren att: 

 
En av de viktigaste praktiska frågorna för industriläkaren är om han enbart skall syssla med förebyggande 
vård eller även arbeta med sjukvård, och om läkarevalet skall vara helt fritt eller ej, när det gäller olycksfall 
och sjukdomsfall. Det finns erfarenheter av värde från olika praktiska försök till lösning av dessa frågor. (…) 
Här i Sverige har olika lösningar på problemet prövats inom olika företag, och så småningom har man 
kommit fram till en lösning, som förefaller vara relativt praktisk och som tillgodoser synpunkterna från den 
skadade, företaget och industriläkare. Härvid sköter en läkare, knuten till företaget, de hälsovårdande 
uppgifterna. Detta är effektivt och rationellt ur företagets och de anställdas synpunkt och kalkyler har även 
gjorts för att söka bevisa detta. Det är emellertid mycket svårt att exakt angiva resultaten men man har funnit, 
att en modern industrihälsovård medverkar till att olycksfalls- och yrkessjukdomsfrekvensen sjunker, att 
antalet dagar, som förloras genom sjukdom och yrkesskador sjunker, att personalomsättningen minskar och 
att trygghet och trivsel ökar.170  

 
 
I Grängesberg hade man sannerligen erfarenhet av sådana praktiska försök med sjukvårdens inriktning 

med tanke på turerna kring ortens sjukvård och den dubbla verksamhet som bedrivits av 

                                                
168 För en diskussion kring Grängesbergsbolaget och dess ”byråkratiska ledningsstruktur”, se Blomberg, Eva, s. 232 
169 Brev från Sundell till Sven Forssman av den 5 mars 1956, Industripolikliniken, 1953-1962, F41E:1, GGAB:s arkiv 
170 Masreliez, Nils, ”Industrihälsovård”, Svenska Arbetsgivareföreningen, (opubl.), Industripolikliniken, 1953-1962, 
F41E:1, GGAB:s arkiv 
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provinsialläkaren. Masreliez beskriver vidare den ständigt återkommande svårigheten med att bedöma 

vad som är yrkessjukdomar och av arbetet orsakade skador och vad som inte är arbetsrelaterade 

problem. I genomsnitt berodde, enligt Masreliez, 10-20% av de förlorade sjukdagarna inom ett svenskt 

företag på yrkesskador, inräknat såväl olycksfall som yrkessjukdomar. ”Hälsovårdande åtgärder måste 

därför till stor del rikta sig mot även andra problem än de direkta yrkesriskerna”.171 Det fanns med 

andra ord, hur stark specialiseringsambitionen än var, inga vattentäta skott mellan företagshälsovård 

och allmän sjukvård.  

   Bedömningssvårigheterna, som bland annat innefattade den komplicerade uppgiften som Lars 

Berggren nämner, nämligen att ”belägga sambandet mellan arbetsmiljön och sjukdomssymptomen” 

samt att avgöra vad som var arbetsrelaterad ohälsa och vilka skador och sjukdomar som inte var det, 

var en dito ständigt återkommande fråga, som styrde utvecklingen av och ansvarsfördelningen inom 

sjuk- och hälsovården på orten: vem/vilka skulle ansvara för vården? Vem/vilka hade rätt att utnyttja 

densamma och vad skulle det kosta? Hur skulle vården se ut med avseende på 1. gruvans behov och 2. 

allmänhetens behov? I och med industripoliklinikens tillkomst blev dock uppdelningen mellan den 

allmänna sjukvården och den arbetsrelaterade hälsovården tydligare än någonsin i Grängesberg. Men 

några vattentäta skott var det alltså inte tal om. Grängesberg var trots allt ett litet samhälle där 

gränserna flöt ihop trots företagets och andras strävan att precisera de olika vårdinrättningarnas 

respektive verksamhet. Ett faktum som stämmer väl överens med en bild av en företagsläkares 

situation, som Jan Sundin har gett:  

 
Arbetsgivarens erkännande av sitt ansvar konfirmerades på större arbetsplatser av företagsläkare, som ofta blev 
en allmänläkare för arbetarna. I ett demokratiskt 1900-tal var denna paternalistiska lösning naturligtvis inte 
gångbar i längden. Som vi sett i ett tidigare kapitel, blev arbetarskyddet reglerat med statliga ramlagar, inom 
vilka arbetsmarknadens parter sökte lösa konkreta frågor i direkta förhandlingar och avtal.172 

    

För att utröna hur industripoliklinikens verksamhet och i synnerhet därvarande läkartjänst utformades, 

inte minst utifrån SAF:s nämnda principer för företagshälsovård, skall vi nu närmare undersöka det 

nya avtal som tecknades mellan läkaren och bolaget.  

 

 

 

                                                
171 Masreliez, Nils, ”Industrihälsovård”, Svenska Arbetsgivareföreningen, (opubl.), Industripolikliniken, 1953-1962, 
F41E:1, GGAB:s arkiv 
172 Sundin, Jan, s. 410 
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2.2.2 Läkarens arbetsuppgifter – en bild av företagshälsovårdens inriktning från och med 1950-talet 

I sin redan nämnda berättelse för gruvklinikens första verksamhetstid skriver Sundell att:  

”Industriläkaren åtnjuter fast lön av Förvaltningen beräknad efter den tid som avses åtgå för hälsovård: 

undersökningar vid nyanställningar, vid silikosarbetet, andra gruppundersökningar, arbete med 

omplacering, inspektion av arbetslokaler etc. (…)”.173 

   Då Sundell tillträdde sin nya tjänst som industriläkare år 1956 slöts ett nytt avtal mellan honom och 

bolaget. Detta dokument skiljer sig avsevärt från det avtal som träffats mellan de två parterna knappt 

20 år tidigare och betecknar den nya, preventionsinriktade hälsovård, som hade etablerats i och med 

upprättandet av företagets industriklinik. Tyngdpunkten i avtalet, som innefattar 12 punkter och i 

vilket Sundell benämns ”företagets medicinska rådgivare”, ligger således på förebyggande 

industrihälsovård så som denna verksamhet beskrivs i SAF:s omtalade skrift.174        

   Vid en jämförelse mellan bolagets avtal och det förslag som ges av SAF i ”Företagshälsovård”, kan 

vi konstatera att TGO i princip ordagrant har utgått från SAF:s mall för hur ett dylikt dokument skulle 

kunna utformas.175 En viktig, om än liten skillnad finns dock, nämligen att bolaget har ändrat den 

tionde punkten, som i SAF:s förslag lyder: ”dessutom bör företagsläkaren utöva olycksfallsvård och 

övrig sjukvård. Denna sjukvård utövas med beaktande av principerna om fritt läkarval”.176 Istället har 

man infört följande formulering: ”att övervaka den verksamhet, som under hans överinseende bedrives 

av sjuksköterska, såsom omläggning av olycksfall”.177 Man har därmed valt att inte tala om sjukvård i 

Grängesbergskontraktet, utan istället lyfter man fram läkarens roll som övervakare av sina 

underlydande sjuksköterskor, vilka alltså skulle ombesörja de enklare olycksfallen. Det är frestande att 

tolka frånvaron av begreppet sjukvård som ett aktivt val från företagets sida. Grängesberg hade ju trots 

allt två vårdinrättningar, en för allmänheten och en för bolagets anställda. I den sistnämnda skulle den 

arbetsrelaterade hälsovården stå i centrum. Företaget ville således renodla läkarens roll till att innefatta 

preventiv hälsovård och minimera hans sjukvårdande insatser. Företagsläkarens arbete handlade 

därmed idealt i Grängesbergsbolagets tolkning om förebyggande, kontrollerande och analyserande 

verksamhet. Tyngdpunkten i hans arbetsuppgifter hade följaktligen övergått från praktisk sjukvård till 

                                                
173 Berättelse för Industripoliklinikens i Grängesberg verksamhet 1/8 1956-31/12 1957, daterad 31 januari 1958, 
Industripolikliniken 1950-1958, Personalfrågor, 1919-1972, F37A:3, GGAB:s arkiv 
174 Avtal mellan Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund och Doktor C G Sundell av den 20 november 1956, 
Industripolikliniken, 1953-1962, F41E:1, GGAB:s arkiv 
175 PM: ”SAF – Företagshälsovård”, Industripolikliniken, 1953-1962, F41E:1, GGAB:s arkiv 
176 Ibid. 
177 Avtal mellan Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund och Doktor C G Sundell av den 20 november 1956, 
Industripolikliniken, 1953-1962, F41E:1, GGAB:s arkiv 
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rådgivande och övervakande ”expertinsatser”.  

   Ytterligare ett par smärre skillnader föreligger mellan de två versionerna, men de bedöms vara 

marginella i sammanhanget.  

  

2.2.3 Silikosfrågan  

Punkt f. (6) i det ovan diskuterade avtalet angav att läkaren skulle: ”medverka vid övervakningen av de 

hygieniska förhållandena inom området, särskilt med hänsyn till ev yrkessjukdomsrisker och hos 

företagsledningen föreslå erforderliga förebyggande åtgärder”.178 Denna arbetsuppgift sysselsatte 

också i stor utsträckning Sundell. Han sökte bland annat få till stånd anställningen av en sjukgymnast, 

som kunde bistå i behandlingen av den stora mängden ryggskadade gruvarbetare, ett problem som föll 

under kategorin yrkessjukdom.179  

   I fråga om silikosbekämpningen genomfördes vidare en del insatser, men problemet var mycket 

omfattande. Av 446 undersökta arbetare år 1956 var 182 personer drabbade av sjukdomen, alltså cirka 

41 procent.180 Silikosens omfattning graderades enligt en trestegsskala där steg ”I” utgjorde en lindrig 

form och steg ”III” innebar en fullt utvecklad variant av sjukdomen. Det är värt att notera att endast 1 

av 112 arbetare som faller under kategori I var ersättningsberättigad.181 Möjligen är det den i 

inledningen omtalade och av disponenten ifrågasatte ”Emil Eriksson”?  Sammanlagt var 13 av de 182 

silikossjuka arbetarna berättigade till ersättning, en siffra som anger den restriktivitet med vilken man 

behandlade det som i inledningen kallas ”invaliditetsersättning”.  

   Försäkringsfallen var komplicerade och läkarna ansåg i allmänhet att silikosen var 

svårdiagnosticerad. Röntgenbilderna kunde förväxlas med andra sjukdomar, exempelvis tuberkulos, 

som inte var ersättningsberättigad. Det var bolagen som skulle stå för ersättningen, som sköttes av 

Arbetsgivarnes Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolag.182 Det finns anledning att utifrån fallet Emil 

Eriksson och disponentens rädsla för ”avsevärda konsekvenser” misstänka att arbetsgivarna utgjorde 

en stor bromskloss när det gäller utbetalningen av ersättningar till silikosdrabbade. Det lilla antalet 

ersättningsberättigade arbetare i förhållande till andelen bekräftat sjuka talar om inte annat för den 
                                                
178 Avtal mellan Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund och Doktor C G Sundell av den 20 november 1956, 
Industripolikliniken, 1953-1962, F41E:1, GGAB:s arkiv 
179 Berättelse för Industripoliklinikens i Grängesberg verksamhet 1/8 1956-31/12 1957, daterad 31 januari 1958, 
Industripolikliniken 1950-1958, Personalfrågor, 1919-1972, F37A:3, GGAB:s arkiv 
180 Redogörelse för olycksfallssituationen vid Exportfältet, Grängesberg den 15 maj 1957, O. Söderkvist, 
Industripolikliniken, 1953-1962, F41E:1, GGAB:s arkiv. Det bör tilläggas att urvalet bestod av ”dammexponerade” 
arbetare under jord samt i anrikningsverket. 
181 Ibid. 
182 Thörnqvist, Anette, (1993), s. 35 
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saken.  

   För att råda bot på, eller åtminstone lindra silikosens verkningar, genomfördes regelbundna 

kontroller av arbetarna. Dessutom drev Sundell frågan om införskaffande av ett så kallat 

”inhalatorium” vars redan förberedda lokal omnämns i reportaget från gruvklinikens invigning. 

Konceptet kom från Tyskland, dit Sundell och ett antal andra medlemmar i industriläkarföreningen 

företog en studieresa i maj 1956. Sundell beskriver i en rapport resan i mycket positiva ordalag. 

Programmet hade varit fullspäckat med besök på ett flertal tyska industrier. ”Industriens intresse för 

arbetsmedicin och arbetshygien i Tyskland är stort och utbrett och säkerligen under utbyggnad samt 

kan spåras tillbaka ända till medeltiden om då än mera sporadiskt”183, skriver Sundell inledningsvis. 

Han påpekar bland annat att den tyska organisationen är olik den svenska i många avseenden, men inte 

nödvändigtvis bättre då en omfattande byråkrati och ett stort antal aktörer tycks ha gjort arbetet 

tungrott.  

Problemen med yrkessjukdomar var mycket stora i Västtyskland, inte minst inom gruvindustrin så: 

 
det är icke att undra på att samtliga berörda parter i hög grad äro intresserade av problemet: Statliga 
myndigheter, hygieniker, arbetsgivare, som till stor del får betala utgifter för invaliditet etc, de anställda och 
hälsohotade, samt medicinens företrädare. Ett ofantligt arbete har nedlagts och nedlägges för att minska 
riskerna. Till mycket stor del ankommer detta på teknici genom att minska farlig dammhalt: Ventilation och 
dammbekämpning på arbetsplatsern. Teknici, vetenskapsmän av olika karaktär samt läkare ha ett gemensamt 
arbetsfält.184 

 

Samverkan mellan expertgrupper var således, vilket vi tidigare har sett, ett eftersträvansvärt koncept.  

   Längre fram redogör läkaren för de medicinska insatser som gjordes på tyska arbetsplatser för att 

råda bot på silikosen och andra lungsjukdomar. Han omnämner särskilt den så kallade 

aerosolbehandlingen, som genomfördes i ”inhalatorier”. Behandlingen, som under 1950-talet också 

infördes i Bromölla, Österbybruk med flera svenska orter, innebar att patienten i ett speciellt avsett 

rum ”fick inandas en dimma bestående av mikrosopiskt finfördelade och kraftigt elektriskt uppladdade 

vätskedroppar – en aerosol – av kalciumsaltlösning”.185 Dropparna skulle sedan reagera med den 

skadliga kiselsyran i lungvävnaden och därigenom lösa upp slemmet i andningsorganen. Metoden var 

dock ifrågasatt och bevisligen kunde den endast lindra besvären, inte bota dem, då redan förstörd 

vävnad inte kunde läkas. Sundell, som påpekade metodens brister, ansåg dock att dess lindrande 

                                                
183 Reseberättelse från en studiefärd till Tyskland maj 1956, Grängesberg den 23 augusti 1956 C G Sundell, 
Industripolikliniken, 1953-1962, F41E:1, GGAB:s arkiv 
184 Ibid. 
185 Thörnqvist, (1993), s. 129 
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effekter var skäl nog för bolaget att införskaffa ett inhalatorium. Så skedde också tämligen snart och 

inhalatoriet togs i bruk redan den 1 juli 1957.186 Dess effekter i Grängesberg har dock inte kunnat 

utläsas i källmaterialet. Att intresset för behandlingen var stort den första tiden framgår av ett brev från 

disponenten i Grängesberg till förvaltningen vid Stråssa gruva. Arbetare därifrån hade nämligen hört 

sig för om möjligheten att få prova på den nya behandlingen i Grängesberg.187 Inhalatoriet kan 

betraktas som ett materialiserat uttryck för den nya form av teknisk-medicinsk företagshälsovård, som 

bedrevs inom Grängesbergsgruvan från och med 1950-talet.  

    

2.3 1968-1988 – Gruvhälsan AB och ”gruvdöden” 

 
- Vi står inför ett ödesår! SSAB-chefen Björn Wahlström spår att 1980 blir ett mycket svårt år för företaget. 
Årets budgetarbete pekar på att nästa år blir förödande för SSAB om prognoserna skulle slå in.188 

 

Vi ska därmed hoppa fram i tiden knappt tjugo år, från 1950-talets slut och ”de gyllene åren” eller 

”skördetiden” då den svenska industrin, inklusive Grängesbergsbolaget gick på högvarv, till 1970-

talets andra hälft då tongångarna var helt andra, vilket framgår av ovanstående för tiden typiska citat, 

som är hämtat ur ett nummer av SSAB:s personaltidning Svenskt Stål. 

   Strukturomvandling är en term som vann stort insteg i språkbruket från och med de omfattande 

ekonomiska krisernas 1970-tal. ”Gruvdöden” är en annan för Bergslagen synnerligen central 

benämning på den våg av nedläggningar, som under decenniet slog ut gruva efter gruva i regionen. Då 

1980-talet inleddes hade merparten av de Mellansvenska järnmalmsgruvorna lagts ner. 1989 respektive 

1990 stängde slutligen två av de största, nämligen gruvorna i Grängesberg och Dannemora.189  

   Parallellt med ”gruvdödens” härjningar byggdes företagshälsovårdscentralen ”Gruvhälsan AB” upp i 

Grängesberg. Gruvhälsan skulle ”betjäna gruvarbetarna i Mellansverige”, som då uppgick till knappt 

4000 personer.190 Antalet arbetare kom dock att minska avsevärt i och med de följande årens 

nedläggningar vilket naturligtvis påverkade den nybildade mottagningens arbete. Det framstår närmast 

som en paradox att man samtidigt med ”gruvdödens” framfart byggde upp en central 

företagshälsovårdsenhet med säte i Grängesberg, som skulle arbeta med så gott som alla gruvbolag i 

                                                
186 Brev från disponent T Ekstam till TGO:s förvaltning i Stråssa av den 27 juli 1957, Industripolikliniken, 1953-1962, 
F41E:1, GGAB:s arkiv 
187 Ibid. 
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Mellansverige. Vi måste dock se på utvecklingen i ett större perspektiv. Under 1970-talet genomfördes 

ett par stora socialpolitiska reformer i Sverige. En av dem var Arbetsmiljölagen, som sjösattes 1977. 

Dessutom ingick arbetsmarknadens parter år 1976 ett centralt avtal, ”Arbetsmiljöavtalet”, av stor 

betydelse för arbetsmiljöns utveckling. 1970-talet rymde således två disparata rörelser; å ena sidan 

strukturkris och å den andra sidan socialpolitiska landvinningar gällande bland annat arbetsmiljön.191     

   Därmed har vi med grova penseldrag målat upp denna sista tidsperiods kontext. Innan vi ger oss i 

kast med Gruvhälsans verksamhet skall ett par skeenden av avgörande betydelse för utvecklingen av 

företagshälsovård i Sverige från och med slutet av 1960-talet beskrivas. Detta arbete stadfästes i mångt 

och mycket i SOU 1968:44, ”Företagshälsovård”, den första av tre utredningar som sedan 1960-talet 

har gjorts på ämnet. Arbetsmarknadens parter arbetade dessutom intensivt med arbetsmiljöfrågan 

inklusive företagshälsovården under 1960-talet. Vi beger oss följaktligen först till 1960-talet, för att 

därifrån så småningom ge oss i kast med den lokala utvecklingen i Grängesberg och inom 

Grängesbergsbolaget, så som den artade sig från slutet av 1960-talet och fram till nedläggningen av 

gruvan 1989.  

 

2.3.1 1968 års Företagshälsovårdsutredning – konsolidering och etablering av ett ambitiöst 

arbetarskyddskoncept på den svenska arbetsmarknaden 

Bakgrunden till den statliga företagshälsovårdsutredning, som lades fram 1968, var att ILO år 1959 

hade utkommit med en rekommendation angående företagshälsovård. Riksdagen anmodades att uttala 

sig i frågan och konstaterade att vissa delar av den svenska arbetarskyddslagstiftningen låg i linje med 

ILO:s rekommendation, men mycket saknades i svensk lagstiftning. SAF ansåg emellertid att 

företagshälsovården borde få utvecklas fritt inom ramen för samverkan mellan parterna på 

arbetsmarknaden och motsatte sig därför statliga regleringar. Frågan om företagshälsovårdens 

utformning och graden av statlig inverkan på densamma hamnade slutligen på Arbetarskyddsstyrelsens 

bord varvid en utredning tillsattes. Denna kom igång först 1965 och presenterades slutligen 1968, 

alltså nästan tio år efter ILO-rekommendationen.192 Då hade en hel del annat hunnit hända på olika 

nivåer inom företagshälsovårdsområdet, vilket vi kommer att få se. 

   Förutom Arbetarskyddsstyrelsen deltog representanter för Medicinalstyrelsen, Socialstyrelsen, SAF, 

LO, TCO, Arbetsmedicinska institutet samt Sveriges läkarförbund. Några vid det här laget bekanta 

                                                
191 För en uttömmande redogörelse för denna process se: Björkman, Torsten & Lundqvist, Karin, Från MAX till PIA. 
Reformstrategier inom arbetsmiljöområdet, Lund 1981 
192 SOU 1968:44, s. 7 
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namn, som figurerade i utredningen, kan nämnas. För SAF:s räkning medverkade bland annat Nils 

Masreliez och LO representerades av Erik Bolinder. Arbetsmedicinska institutet företräddes av 

överdirektör Sven Forssman samt Gideon Gerhardsson;193 med andra ord en tongivande skara experter 

i den efterkrigstida utvecklingen av arbetarskydd och företagshälsovård på den svenska 

arbetsmarknaden, som enligt ”Saltsjöbadsandans” principer samverkade för att nå konsensus i fråga 

om företagshälsovårdens utformning. 

   Parallellt med det statliga utredningsarbetet genomförde SAF och LO en egen utredning inom ramen 

för den partssammansatta arbetarskyddskommittén. Denna utredning utmynnade i en 

överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter om riktlinjer för företagshälsovård, vilken trädde i 

kraft 1967. Arbetsmarknadsorganisationernas representanter kom sedermera att medverka även i det 

statliga utredningsarbetet.194 

   SOU 1968:44 tar avstamp i de praktiker som rådde inom svensk industri, där olika former av 

företagsanknuten sjuk- och hälsovård i stil med industripolikliniken i Grängesberg hade etablerats 

under efterkrigstiden195. FHV:s utveckling diskuteras i utredningens sammanfattning under ett antal 

rubriker som ger en bild av utredningens innehåll: Behov av företagshälsovård, Företagshälsovårdens 

utveckling, Målsättning, Innehåll och arbetsområden, Organisationsformer, Skyddsingenjör, 

Företagsläkare, Företagssköterska, Personalbehov, 2.3.2 2.3.2 Utbyggnadstakt och Samrådsorgan.196 

   Här finns vare sig utrymme till eller anledning att redogöra för utredningen i detalj. Några centrala 

punkter, som är av värde i föreliggande studie skall däremot lyftas fram. I synnerhet de slutsatser som 

dras under rubrikerna Målsättning, Innehåll och arbetsorganisation samt Organisationsformer 

kommer att diskuteras i förhållande till utvecklingen lokalt i Grängesberg. Utredningens riktlinjer och 

slutsatser skall med andra ord ligga till grund för skildringen av och diskussionen kring Gruvhälsans 

verksamhet.  

 

2.3.2 Företagshälsovårdskonferens inom Grängesbergsbolaget 1968 

Företagshälsovården blev följaktligen från slutet av 1960-talet en alltmer vital fråga inom det 

expanderande arbetsmiljöfältet. Den sysselsatte samtliga parter på arbetsmarknaden och andelen 

företag som erbjöd företagshälsovård i någon form ökade. 1967 hade, enligt Lars Berggren, 337 bolag 
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någon slags företagshälsovård kopplad till sin verksamhet. Dessa innefattade 157 734 arbetare, det vill 

säga drygt 48 procent av den arbetande populationen. Fyra år senare hade antalet arbetsplatser med 

företagshälsovård ökat till 970.197 Berggren ser 1967 års riktlinjer och 1968 års utredning som två 

milstolpar i utvecklingen av den organiserade företagshälsovården i Sverige.198  

   På följande vis sammanfattas företagshälsovårdens framväxt från och med 1967 års avtal i det 

senaste statliga betänkandet, SOU 2004:113, Utveckling av god företagshälsovård: 

 
Överenskommelsen mellan SAF och LO blev startskottet till en expansion av företagshälsovården och 
utbyggnaden gick fram till 1980, vad gäller läkarresurser, tre gånger snabbare än utredningen räknat med. 
Bygghälsan startade som första branschhälsa och antalet centraler växte. Utbyggnaden kom också i gång på 
övriga avtalsområden. På det kommunala området träffades avtal om företagshälsovård 1975. Statshälsan 
startade 1979 som branschhälsa för det statliga området.199 

    

I Grängesberg och inom Grängesbergskoncernen deltog man i allra högsta grad i denna process. I mars 

1968, några månader innan Företagshälsovårdsutredningens slutbetänkande utkom anordnade 

koncernen exempelvis en konferens på temat ”Integrerad företagshälsovård”. Konferensen hölls i 

Oxelösund och samlade företagsläkare, -sköterskor, personalchefer och skyddsingenjörer från 

koncernens olika rörelser. Diskussionerna gällde företagshälsovårdens utveckling inom ”Gränges”. 

Underrubriken löd ”behov, nuläge och utvecklingsläge”.200 Företagsläkaren vid järnverket i 

Oxelösund, Stig Jonés, ledde konferensen. Grängesbergsgruvan företräddes av företagsläkaren Per 

Westling, som hade efterträtt C G Sundell 1958 samt företagssköterskan Ingrid Sjödin.201 

   I sitt inledningsanförande presenterade doktor Jonés sin uppfattning om vad företagshälsovård 

huvudsakligen handlade om. Anförandets innehåll bedöms vara av avgörande intresse för uppsatsen då 

läkaren explicit betonar och sätter fingret på några av studiens kärnfrågor. Inte minst avsikten med 

företagshälsovård samt det perspektiv som företagsläkaren hade på den förebyggande medicinskt-

tekniska verksamheten i företaget, där frågan om hälsan som en produktivitetsfaktor framskymtar 

såväl på, som mellan raderna. Med anledning av anförandets vikt presenteras ett omfattande utdrag ur 

detsamma: 

 
Omsorgen om den arbetande befolkningens fysiska och psykiska hälsa och beredvilligheten att skapa så goda 
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200 Protokoll av den 10 juni 1968 från konferens angående integrerad företagshälsovård inom Grängesbergsbolaget, GGAB, 
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arbetsmiljöer som möjligt har utan tvekan efterhand ökat – en sak jag kunnat konstatera under mina 20 år 
som industriläkare.  
 
Som orsak härtill vill jag i första hand peka på tre faktorer: 
 
1. Den företagsekonomiska faktorn.  
Med de fortgående förändringar, som skett inom arbetslivets organisation, har kraven på varje anställd ökats 
samtidigt som de investeringar, som fordras för att skapa en väl fungerande medarbetare även ökats. En god 
arbetsanpassning hos ett maximum av de anställda är därför en positiv produktionsfaktor av stora mått för 
företaget. Man tvekar mindre nu än tidigare att investera i åtgärder, som skapar och vidmakthåller denna 
goda arbetsanpassning. Hit hör den integrerade företagshälsovården i alla dess faser. 
 
2. Den humanitära faktorn. 
Det är ingen tvekan om, att de s k tekniska och ekonomiska råskinnen både bland företagsledare och 
arbetsledare är en ras i utdöende. Man försöker alltmera ge de anställda en arbetstillvaro med både trivsel och 
trygghet så långt det sig göra låter i vår osäkra värld. 
 
För Grängesbergsbolagets del har man härvidlag i Program för personalpolitiken klart avgivit den policy, 
som koncernledningen utstakat och efter vad jag hitintills sett också levt efter denna. 
 
3. Utifrån påverkande faktorer. 
Kraven på en utökad företagshälsovård, som skall omfatta inte endast de stora företagen utan även mindre 
orter, har blivit allt flera. Avtalet mellan SAF och LO i maj 1967 har gett företagshälsovården en ordentlig 
puff framåt, vilket bl a avspeglats i att ett stort antal nyinrättade industriläkarbefattningar tillkommit under 
senaste halvåret. En kommitté inom Arbetarskyddsstyrelsen, vars betänkande väntas i en snar framtid, 
kommer ytterligare att accentuera dessa krav. 202 

 

Grängesbergskoncernen låg alltså i linje med den samtida utvecklingen på området och inväntade den 

kommande statliga utredningen. Det är också värt att notera att Jonés är tämligen frispråkig inför sina 

kollegor då han talar om de tekniska och ekonomiska råskinnen och hur även dessa ska ha börjat förstå 

betydelsen av trivsel och trygghet på arbetsplatsen. Några ledord för det sena 1960-talets utveckling av 

företagshälsovård var sålunda god arbetsmiljö, inbegripande trivsel, trygghet och arbetsanpassning 

   Nästa talare på konferensen var doktor Per Westling. Hans föredrag, som hade rubriken ”Läkarens 

roll inom industrihälsovården”, är minst lika intressant att skärskåda. Westling påpekar vid ett par 

tillfällen att det är långt mellan ideal och realitet beträffande företagshälsovården. Hans inledning ter 

sig närmast sarkastisk, då han påtalar den ovana som människor ofta har, att svänga sig med fina ord: 

 
Då man skall tala om en sak bör man veta vad man talar om, så att det första jag fick göra var att slå upp 
ordet integrerad och i nordisk familjebok (1909) stod: Integrerad – ”till det hela hörande utan vilket det ej är 
helt”. Någon gång kan det vara skönt att veta vad något av de vackra ord man använder verkligen betyder. 
Med integrerad industrihälsovård måste jag enligt ovanstående inräkna tre stora områden.203 

 
Är det en smått desillusionerad företagsläkare som uttalar sig eller var Westling bara realistiskt lagd? 

                                                
202 Protokoll av den 10 juni 1968 från konferens angående integrerad företagshälsovård inom Grängesbergsbolaget, GGAB, 
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Det kan vi naturligtvis inte få svar på, men hans fortsatta framställning ger några ledtrådar. Dessutom 

säger den en hel del om vad han ansåg vara väsentligt utifrån sina erfarenheter i Grängesberg samt hur 

verkligheten såg ut på den klinik, alltså industripolikliniken i Grängesberg, som han sedan tio år var 

föreståndare för.  

   Längre fram går han till angrepp mot ytterligare ett begrepp: ”Det finns en sak som blivit mycket 

modern och som snart är lika missbrukad i allmänt tal som ordet demokrati och det är ordet 

hälsokontroll, om man med detta menar en konstant återkommande ’rundsmörjning’ av alla 

anställda.”204 Vidare berättar läkaren att man i Grängesberg genomför de undersökningar av 

”dammexponerade personer”, alltså gruvarbetare under jord samt arbetare vid anrikningsverken, som 

lagen påbjöd. Dessa kallar han för riktade hälsokontroller, och ser dem som ändamålsenliga, då man 

kan finna silikosfall och ordna med exempelvis arbetsbyte. Sedan lyfter han fram 

nyanställningsundersökningen och skriver att: ”inom parentes sagt så görs ingen större undersökning 

för en livförsäkring på 50.000 kronor”.205 Ett minst sagt kontroversiellt uttalande, som antagligen bara 

kunde göras inför den initierade kretsen av företagshälsovårdspersonal. Undersökningen var dock 

berättigad och viktig, enligt Westling, ”då det även för den arbetssökande har ett värde att veta om han 

passar för det tänkta arbetet. Denna undersökning motiveras från företagets sida av utopien: ’rätt man 

på rätt plats’.”206 

   De tre områden som Westling lyfter fram, vilka utgör den integrerade företagshälsovårdens 

huvudfält, var: Säkerhetstjänsten, Personalavdelningen och Industriläkarfunktionen. Han anser att det 

sätt på vilket man organiserar funktionerna är av underordnad betydelse. Det viktiga är att de 

samarbetar och att den tekniska och medicinska avdelningen ”är helt fria från varandra och ej som 

inom ett känt företag läkaren [är] chef för säkerhetstjänsten. Idealet är, som jag ser det, att alla tre har 

samma chef, vilket just nu är förhållandet i Grängesberg.”207 Denne var för övrigt och som tidigare 

nämnts, ingenjör. 

   Westling avslutning går i samma anda som inledningen; i en smått sarkastisk ton. Nu är det återigen 

de hälsokontroller, som han anser var överflödiga, som kritiseras:  

 
Så återkommer jag till de hälsokontroller, som jag anser vara en ren PR-sak – årliga undersökningar av äldre 

                                                
204 Protokoll av den 10 juni 1968 från konferens angående integrerad företagshälsovård inom Grängesbergsbolaget, GGAB, 
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personal. Enligt min mening saknar den mening. I detta sammanhang kan jag berätta en kanske makaber men 
sann historia, som är typisk för hälsoundersökning av till synes friska personer. ”En man hittades död i 
Serafimerlasarettets park. Hans enda identitetspapper var ett intyg från Professor Israel Holmgren att han var 
fullt frisk, utfärdat samma dag” (…)  
 
Riktade undersökningar som syntest på transportpersonal, undersökning av minderåriga, undersökning av 
personal som skall omplaceras av tekniska skäl förutom de tidigare nämnda kategorierna, är hälsovård. Vid 
de periodiska hälsokontrollerna för övrigt känner jag mig lika entusiastisk som en verkmästare på en 
bilverkstad som får i uppdrag att kontrollera om en bil håller för en semesterresa till Italien, fast jag troligen 
går igenom ”bilen” ordentligare.208 

 

Att tala om hälsokontrollerna av äldre arbetare, som ”en ren PR-sak” måste anses vara en kraftfull 

kritik av en väsentlig del i företagshälsovårdens verksamhet. En kritik som likaledes tangerar 

Westlings aversion mot ”vackra ord” utan innehåll.  

   Den så kallat integrerade företagshälsovården var en organisationsmodell bland flera. 

Grängesbergskoncernens gruvrörelse med bas i Grängesberg skulle dock välja en annan organisatorisk 

lösning, nämligen branschanknuten företagshälsovård. På så vis vände man blicken utåt, mot andra 

aktörer inom den alltmer stapplande svenska gruvindustrin.  

   Frågan är närmast hur de ambitiösa och ämnesövergripande idéerna om företagshälsovård, som 

sålunda tog form och sattes på pränt på skilda nivåer under det sena 1960-talet, realiserades i 

Grängesberg i och med bildandet av Gruvhälsan AB år 1975?  

    

2.3.3 Gruvhälsan AB – en branschanknuten företagshälsovårdscentral  
I slutet av 1960-talet växte kravet på företagshälsovård allt starkare inom branschen. De större företagen hade 
sedan länge bearbetat sina problem på olika sätt och därvid skaffat sig vissa såväl tekniska som medicinska 
resurser. De mindre företagen däremot saknade helt sådana möjligheter. I början av 1970-talet påvisades bl a 
genom Gruvforskningens arbete med radonproblemet nya tidigare icke beaktade miljörisker med speciell 
anknytning till underjordsmiljön. Den ökade medvetenheten om dessa miljörisker gjorde att tanken på en 
gemensam branschlösning sågs som den mest rationella.209  

 

Denna gemensamma branschlösning blev Gruvhälsan, som bildades 1975. Först stiftades föreningen 

Gruvhälsan till vilken ett antal bolag anslöt sig; Boliden Aktiebolag, Fagersta AB, Gränges Gruvor 

AB, SKF-STÅL Hofors, Aktiebolaget Statsgruvor, Stora Kopparbergs Bergslags AB, Ställbergs 

Grufveaktiebolag och Vielle Montagnes Svenska Egendomar.210 Föreningen utsåg senare en styrelse 
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och grundade Gruvhälsan AB, som skulle bedriva själva verksamheten.211 Denna interimistiska 

styrelses sammansättning kan utläsas i ett protokoll från ett sammanträde med den grupp, som 

sedermera benämndes ”Företagshälsovårdskommitén”. Protokollet ingår i en serie dokument från 

1975, där vi kan vaska fram bakgrunden till Gruvhälsans bildande. Här skall kort redogöras för denna 

process.  

  De första sammanträdena samlade direktörerna från respektive företagsintressent samt Svenska 

Gruvföreningen. Ordförande var GGAB:s direktör Boris Serning.212 Bakgrunden till bildandet av 

bolaget var ett ökat behov av en utbyggd företagshälsovård inom gruvbranschen, som även innefattade 

de mindre gruvorna i regionen. Dessutom omtalas de ökade krav som bland annat ny lagstiftning 

ställde på industrin gällande arbetsmiljön:    

 
Då från och med nyåret 1974 förändringar i arbetarskyddslagen manifesterar en ökad ambitionsnivå och 
skärpta krav, upplevde gruvindustrin ett ökat behov. Då lokala lösningar ej stod till buds började man 
diskutera en regional branschanpassad företagshälsovård. Frågan har ventilerats mellan företagsledare inom 
Gruvföreningens styrelse och arbetarskyddskommitté, GAKs styrelse, den för Gruvornas Arbetsgivarförbund 
och Gruvindustriarbetareförbundet gemensamma ”miljögruppen” m fl213 

    

Den branschanknunta modellen beskrivs för övrigt i SOU 1968:44, som en bland flertalet möjliga 

organisationsformer för företagshälsovård. Utredningen är mycket noga med att påpeka att det är de 

specifika förhållandena lokalt, som måste styra vilken form verksamheten tar.214 

   I ett informationsblad skrivs uttryckligt att Gruvhälsan var en direkt konsekvens av de avtal som 

slöts mellan arbetsmarknadens parter 1967. Man nämner också det mer omfattande centrala avtal, 

”Arbetsmiljöavtalet”, som träffades mellan SAF, LO och PTK 1976. Vidare poängteras att: ”Utan att 

formellt avtal ännu slutits mellan parterna inom gruvbranschen, har den mellansvenska gruvindustrin 

således genom Gruvhälsan AB anpassat sin arbetsmiljöverksamhet till ovannämnda avtal.”215 

   Beträffande 1976 års avtal bör framhållas att det på ett mycket tydligare och mer omfattande sätt än 

tidigare överenskommelser stipulerar hur företagshälsovården skulle bedrivas: ”Avtalet ger uttryck för, 

att den förebyggande verksamheten med målsättningen att anpassa arbetsmiljön till människan utgör 

den väsentligaste delen av företagshälsovården, medan den efterhjälpande verksamheten tidigare 
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dominerat.”216  

   1976 tillsattes, vilket är värt att nämna, ännu en statlig utredning, som så småningom utmynnade i 

slutbetänkandet SOU 1983: ”Företagshälsovård för alla”.  Dessutom kom SOU 1976:1, ”Ny 

Arbetsmiljölag”, som i och för sig inte gav några direkta förslag till hur företagshälsovården skulle 

utvecklas. Däremot pekar den på FHV som en viktig del av den lokala arbetarskyddsorganisationen.217 

Den sistnämnda utredningen låg också till grund för den redan omnämnda Arbetsmiljölagen, som 

sjösattes nästföljande år, alltså 1977. Det rådde med andra ord en febril aktivitet på arbetsmiljöfältet 

under perioden. En aktivitet som följaktligen skiner igenom på det lokala planet. Man hade höga 

ambitioner på den nya medicinskt-tekniska företagshälsovårdscentralen i Grängesberg. Ambitioner 

som låg i linje med det ambitiösa svenska arbetsmiljöpaket så som det utformades under 1970-talet. 

 I protokoll från förberedelsearbetet inför uppstartandet av Gruvhälsan betonas att: 

 
En rad personer, som berörs av frågan har kontaktats – representanter för personalorganisationerna, 
företagsläkare, SAFs experter inom företagshälsovård, Bygghälsan, Försäkringskassan och 
Riksförsäkringsverket. Man har funnit idén om en branschanpassning vara lämplig.  
 
En för mellansvenska gruvorna samordnad företagshälsovård skulle då – ”ha till ändamål att skydda och 
bevara de anställdas hälsa och arbetsförmåga samt att medverka till att de anställda vid sjukdom och 
yrkesskada återställes så snabbt och effektivt som möjligt”.218 

 
 
Den fasta styrelse som tog form efter den första uppbyggnadsfasen fick en annan, mer korporativistisk 

sammansättning. Här finns representanter för så gott som alla intressenter; 

Gruvindustriarbetareförbundet representerades exempelvis av Allan Viklund, som var flitigt engagerad 

i olika arbetsmiljörelaterade organisationers styrelser. Den medicinska sakkunskapen företräddes av 

läkaren Lennart Sundell från yrkesmedicinska kliniken vid Örebro Lasarett.219  

   Viklund var alltså LO:s ombudsman i mångahanda organisationer och grupperingar som arbetade 

med arbetsmiljön inom gruvindustrin. Ett dokument som sammanfattar gruvindustrins 

arbetsmiljöarbete ger oss en god inblick i hur detta arbete såg ut. Dokumentet betonar först och främst 

att man inom gruvindustrin aktivt hade arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan 1940-talet. Arbetsmiljöns 

utvecklingsarbete handhavdes av ett flertal, specialinriktade kommittéer; först och främst 

”Gruvforskningens femte ämneskommitté” (ÄK V) och ”Gruvindustrins arbetsmiljökommitté” 

                                                
216 SOU 1968:44, s. 103 
217 SOU 2004:113, s. 49 
218 Betr Gruvhälsan, Bilaga K till G 4/1975, Företagshälsovårdskommitté Protokoll 1975-1988, GHAB:s arkiv 
219 Ibid. 
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(Gramko). ÄK V samarbetade med gruvföretagen, Luleå tekniska högskola, Statens 

Strålskyddsinstitut, Arbetarskyddsstyrelsen m fl. Under sig hade ÄK V ett antal ämnesinriktade 

forskningskommittéer exempelvis ”Dieselkommittén” och en arbetsgrupp som bearbetade 

strålskyddsproblemen, främst radonfrågan. En tredje kommitté benämndes ”Miljöpåverkan hos 

gruvarbetare”, och drev ett projekt för att utveckla ”ett gemensamt expositionsregister och därigenom 

skapa möjligheter att jämföra expositionsdata med medicinska fynd”. ÄK V:s förslag behandlades i de 

olika företagens skyddskommittéer där beslut om eventuell insats fattades.220 Här bekräftas Björn 

Horgbys beskrivning av att gruvbranschen var mycket aktiv på arbetsmiljöfältet.  

   Medlemmar i ÄK V var Viking Sjöstrand, chef LKAB Malmberget, Gunnar Almgren, professor 

Luleå Tekniska Högskola, Erik Bolinder, chefsläkare LO, Erik Dahlgren, företagsläkare Boliden 

metall, Olof Söderkvist, skyddschef Gränges Gruvor, Allan Viklund, ombudsman 

Gruvindustriarbetareförbundet, Torleif Björnberg, ingenjör LKAB Kiruna. Viklund, Dahlgren och 

Söderkvist m fl satt även med i styrelsen för Gramko. Här fanns även en representant för 

Arbetarskyddsstyrelsen. Gramko sysslade ”med att av ’känd teknik’ ge gruvorna idéer och underlag 

för att skapa en bättre arbetsmiljö”.221 Man samarbetade nära kollegorna i övriga nordiska länder. Ett 

stort arbetsområde var dessutom att samla in statistik, exempelvis olycksfallsdata.222 

Därmed skall vi titta närmare på Gruvhälsans verksamhet. 

 

2.3.4 Gruvhälsans verksamhet – ett program för tekniskt och medicinskt arbetarskydd 
Verksamheten organiseras i företaget på en teknisk och en medicinsk del med erforderliga resurser i form av 
lokaler, utrustning och personal. Den tekniska delen omfattar tekniskt arbetarskydd, arbetshygien, ergonomi 
och miljövård och den medicinska delen förebyggande hälsovård, rehabilitering och viss sjukvård.223 

 

Som medicinskt ansvarig vid Gruvhälsan anställdes doktor Börje Hardal. Hardal var dessutom 

inledningsvis VD i bolaget, men avsade sig snart den tjänsten: ”motivet härför är främst den ställning 

som VD enligt det nya avtalet SAF-LO-PTK kommer att ha, nämligen som arbetsgivarrepresentant.  

Detta är helt oförenligt med min tjänst som företagsläkare och skulle bara bädda för framtida 

komplikationer”.224  Ingenjör Per Skarped blev chef för verksamhetens tekniska gren.225  

                                                
220 PM: Samarbetsorgan för arbetsmiljöarbetet inom gruvindustrin, 78.03.03, Företagshälsovårdskommitté Protokoll 1975-
1988, GHAB:s arkiv  
221 Ibid. 
222 Ibid. 
223 SOU 1968:44, s. 101 
224 Brev från Börje Hardal till direktör O. Enstam av den 24/5 1976, Korrespondens 1975, -76, -77, GHAB:s arkiv 
225 Ibid. 



 73 

Målsättningen med företagshälsovård skulle enligt SOU 1968:44 vara att ”fortlöpande följa den 

enskilde individens hälsotillstånd och samordna förebyggande, rehabiliterande och kurativa åtgärder, 

vilket kan förväntas reducera sjukligheten och bidra till god social anpassning”.226  Det ansågs med 

andra ord viktigt att samordna tekniska och medicinska experter, vilket poängteras under rubriken 

Innehåll och arbetsområden: ”Företagshälsovården bör i första hand vara förebyggande och 

genomföras i nära anknytning till produktionen. Den bör utövas av teknisk och medicinsk expertis i 

samverkan med företagets övriga funktioner och anpassas till behoven på varje enskilt företag”.227 Här 

låg således Gruvhälsans ambitioner i linje med den statliga utredningens rekommendationer. 

   Detta avsnitts inledande citat, som likaledes är hämtat från SOU 1968:44 stämmer väl överens med 

hur Gruvhälsan AB utformades med avseende på organisation, lokaliteter och personal. Till en början 

huserade man i industripoliklinikens gamla lokaler på gruvområdet.228 Detta var dock ett provisorium i 

väntan på att en ny klinik, som medgav ”ökad flexibilitet” och ”rationellare patientflöde”, skulle 

färdigställas. Denna uppfördes i Grängesbergs samhälle och togs i bruk 1977.229 

   Verksamheten var alltså uppdelad på två områden: tekniskt och medicinskt arbetarskydd, som 

infördes under ett och samma tak. I samband med att de nya lokalerna togs i bruk införlivades den 

tekniska verksamheten, som tidigare hade huserat i Blötberget och ingått i GAK, Gruvornas 

Arbetsstudie- och Konsultverksamhet, i Gruvhälsans verksamhet.230 Principen känns igen från 

industripoliklinikens tid, då sammanförandet av företagets skyddsingenjörer och den medicinska 

verksamheten, som vi har sett, lyftes fram som en central del i mobiliseringen av resurser i kampen 

mot arbetets hälsorisker.  

   Gruvhälsan utformade ett digert arbetsprogram innehållande 14 punkter, där den tekniskt-medicinska 

verksamhetens inriktning preciserades: 

 
– undersökning och uppföljning av nyanställd personal 
– lagstadgade och periodiska ej lagstadgade hälsoundersökningar 
– kartläggning, mätning, analys och bedömning av arbetsmiljörisker främst inom arbetshygien       
   och ergonomi samt i riktade hälsoundersökningsprojekt 
– koordinering av företagens hälsovårdsverksamhet 

                                                
226 SOU 1968:44, s. 101 
227 Ibid., s. 102 
228 Kortfattad redovisning för Gruvhälsans medicinska verksamhet under perioden 1 maj – 31 dec 1976, 
Företagshälsovårdskommitté Protokoll 1975-1988, GHAB:s arkiv 
229 Verksamhetsberättelse för Gruvhälsans medicinska verksamhet, 78.03.01, Företagshälsovårdskommitté Protokoll 1975-
1988, GHAB:s arkiv; se även bl a Gruvarbetaren, 7-8/1977, Tidningsurklipp, GHAB:s arkiv 
230 Årsberättelse för gruvhälsan AB 1981, Administrativ verksamhet, Företagshälsovårdskommitté Protokoll 1975-1988, 
GHAB:s arkiv 
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– medverkan vid anpassning och omplacering av anställda 
– initiering av forskning om kända och okända miljörisker och deras medicinska konsekvenser 
– utbildning och information om företagshälsovård 
– medverkan vid utformning och tolkning av lagar och förordningar 
– bedömning, rådgivning och kontroll av tekniskt arbetarskydd 
– medverkan vid arbetsplanering och anskaffning av maskiner och utrustningar 
– påverkan på tillverkare och säljare av maskiner och utrustning 
– bedrivande av olycksfallssjukvård och sjukvård, främst avseende arbetsbetingade sjukdomar 
– rehabilitering av tidigare sjuka231 

    

Det handlade följaktligen i huvudsak om preventivt, kontrollerande och rådgivande arbete. Notabelt är 

dock att man i den trettonde punkten använder sig av begreppet sjukvård, men med det viktiga tillägget 

att det ska röra sig om arbete med ”arbetsbetingade sjukdomar”.  

   Den ständigt aktuella och svåra gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård är lika aktuell på 1970-

talet, som under tidigare perioder. Några tidningsrubriker från 1976, som granskar företagshälsovården 

och det nya Arbetsmiljöavtalet ger en bild av hur FHV:s företrädare såg på sin verksamhet visavi 

vilken förväntan, som allmänheten ofta tycks ha haft på densamma: ”Många blir irriterade men det 

finns inget val – företagshälsovården är ingen ersättare för offentliga sjukvården”, ”Bättre få bort farlig 

maskin än ta hand om folk med snuva”.232 Gruvhälsans arbete skulle till 50 procent bestå av sjukvård 

och övriga 50 procent var ämnade åt hälsovårdande, det vill säga preventiva insatser.233 

   1981 expanderade verksamheten ytterligare i och med att GAK inkorporerades i Gruvhälsan. 

Samgåendet var en konsekvens av strukturomvandlingen. GAK hade grundats av Mellansvenska 

Gruvförbundet och Järnbruksförbundet år 1946 för att genomföra tidsstudier i organisationernas 

gruvor. Sedermera växte verksamheten och under 1970-talet stod bland annat arbetarskydd och 

miljöfrågor, det vill säga arbetsmiljöfrågor, på agendan.234  

   Gruvhälsans verksamhet beskrivs i en rapport från Börje Hardal 1977. Rapporten ger oss en bild av 

företagets personella sammansättning och omfattningen av dess arbete. Personalstyrkan bestod av: 
 
2 läkare 
3 sjuksköterskor (varav 2 halvtidstjänster) 
1 sjukvårdsbiträde (halvtidstjänst) 
1 läkarsekreterare 

                                                
231 Gruvhälsan informerar (odat.), informationsblad från Gruvhälsan AB, Information och meddelanden från Gruvhälsan, 
inkl med och tekn verksamhetsberättelser, GHAB:s arkiv 
232 Tidningsurklipp från ”Länstidningen” onsdag 20 oktober 1976 (oklart vilken tidning som åsyftas), Tidningsurklipp, 
GHAB:s arkiv 
233 Protokoll från sammanträde med Företagshälsovårdskommittén, FHK 3/78, Företagshälsovårdskommitté Protokoll 
1975-1988, GHAB:s arkiv. Detta är en återkommande punkt då läkaren redogör för den medicinska verksamheten vid 
FHK-kommitténs möten  
234 Tidningsurklipp från Dalademokraten, märkt: 81.01.23, Tidningsurklipp, GHAB:s arkiv 
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1 receptionist235 
 
 
Sammanlagt hade Gruvhälsan under sitt första verksamhetsår haft cirka 2300 sjukbesök och genomfört 

omkring 750 hälsovårdsundersökningar, 280 behandlingar hade registrerats av sjuksköterskorna och 

man hade genomfört 350 silikosundersökningar. Anmälningar till Riksförsäkringsverket hade gjorts 

avseende 57 hörselskador, 20 asbestskador, 5 nya silikosfall och 1 lungcancerfall. Man hade påbörjat 

hälsoundersökningar hos de flesta medlemsföretagen.236 

 

2.3.5 ”Gruvdöd”, ”kundbrist” och nedläggning 

Börje Hardal lämnade sin tjänst 1978 och centralens andre läkare, Nils Rönnegård fick genomgå en 

företagsläkarkurs och ta över det medicinska ansvaret medan man sökte efter en efterträdare till 

Hardal.237 

   Successivt började det knaka i fogarna beträffande Gruvhälsans ”kundunderlag”. De omfattande 

strukturomvandlingarna hade gjort att antalet anknutna företag hade minskats från 20 till 11 stycken. 

Ett par av bolagen hade vidare egen teknisk verksamhet, varför Gruvhälsans tekniska arbetarskydd inte 

längre behövdes där. Detta medförde att endast cirka 600 arbetare hade ett direkt behov av 

Gruvhälsans tekniska tjänster 1978.238 

   I en artikel i Ludvika Tidning den 19 september 1981 beskrivs gruvhälsans situation såhär:  

 
Gruvhälsan har börjat leta efter nya kunder  
I gruvkrisens spår: Gruvhälsan (företagshälsovårdscentralen i Grängesberg) ska börja ragga kunder utanför 
det egentliga arbetsområdet! 
    När Gruvhälsan var som störst hade man 3600 personer under sina vingar. Nu stannar siffran på 2700. 
Gruvdöden i Bergslagen har gjort sig starkt påmind. Redan nu servar man företag utanför gruvbranschen, 
men man kan ta emot flera. Här dyker alltså ett enastående tillfälle upp för företag i alla storlekar – inte minst 
i Västerbergslagen.239 

 

Under 1981 lyfts frågan om en sammanslagning mellan Gruvhälsan och Ludvikahälsan, en 

företagshälsovårdsenhet i Ludvika, för första gången.240 1988 realiseras sammanslagningen. En stor 

                                                
235 Protokoll från sammanträde med Företagshälsovårdskommittén, FHK 3/77, Företagshälsovårdskommitté Protokoll 
1975-1988, GHAB:s arkiv 
236 Ibid. 
237 Protokoll från sammanträde med Företagshälsovårdskommittén, FHK 3/78, Företagshälsovårdskommitté Protokoll 
1975-1988, GHAB:s arkiv 
238 Ibid.  
239 ”LT” den 19/9 1981, Tidningsurklipp, GHAB:s arkiv 
240 Årsberättelse för gruvhälsan AB 1981, Administrativ verksamhet, Företagshälsovårdskommitté Protokoll 1975-1988, 
GHAB:s arkiv 
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del av Gruvhälsans kunder övergick således till denna verksamhet.241  

 

3. (Företags)hälsa, makt och produktivitet, en sammanfattande diskussion 

 
Här skall så företagshälsovårdens framväxt inom Grängesbergsgruvan mellan 1930-1989 diskuteras 

utifrån de spörsmål som ligger till grund för studiens genomförande och med begreppen makt, kunskap 

och styrning som analysredskap.  

   Uppsatsens frågeställningar rör huvudsakligen verksamhetens framväxt samt vilken roll skilda 

aktörer, i synnerhet företagsläkaren har spelat i denna utveckling. Perspektivet har företrädesvis varit 

företagets. Det har påpekats att en jämförelse mellan bolagets göranden i frågan och 

arbetstagarorganisationens dito, det vill säga ”Gruvettans” arbetsmiljöverksamhet, vore intressant och 

nödvändig, inte minst för att kunna genomföra en mer fullständig analys av de maktförhållanden och 

styrmetoder, som har format det medicinskt-tekniska arbetarskyddsarbetet – företagshälsovården – på 

orten. Jag menar dock att vi utifrån föreliggande studie kan dra vissa slutsatser gällande dessa frågor 

och se en del tendenser i materialet, trots att perspektivet primärt är företagets.  

   Det kan vara värt att friska upp minnet vad gäller de frågeställningar, som uppsatsen har utgått ifrån 

innan vi ger oss i kast med den avslutande diskussionen: Hur utvecklades och organiserades 

företagshälsovården inom Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund/Grängesbergs Gruv AB under 

perioden 1930-1989? Vilka aktörer var drivande i utvecklingen av sjuk- och hälsovård på orten och i 

synnerhet inom bolaget? Hur såg ansvarsfördelningen för verksamheten ut dem emellan? Hur såg den 

medicinska sakkunskapens, det vill säga läkarens roll ut i utvecklingen av företagshälsovård samt 

arbetet med densamma? Vilka faktorer – idéer och praktiker - påverkade företagshälsovårdens 

inriktning i Grängesberg och varifrån emanerade dessa? 

   Målet är därmed att med hjälp av begreppen makt, kunskap och styrning, presentera en bild av vilka 

drivkrafter och aktörer, som har styrt företagshälsovårdens inriktning, i kampen mot den 

arbetsbetingade ohälsan i det aktuella företaget och vem/vilka som har ”ägt” denna process över tid. 

Tidsdimensionen är väsentlig, som i all historisk forskning. Studien rör sig över en längre period – 

1930-1989. Diskussionen kommer att föras med hjälp av den periodisering av arbetarskyddet, som har 

gjorts av bland andra Kaj Frick. 

                                                
241 Protokoll från sammanträde med Företagshälsovårdskommittén, FHK 2/88, Företagshälsovårdskommitté Protokoll 
1975-1988, GHAB:s arkiv 
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3.1 Konsolidering av arbetarskyddet cirka 1920-1970 

 

Periodiseringen utgår från den statliga nivån och de regleringar som genomfördes på 

arbetarskyddsområdet från och med det industriella genombrottet under 1800-talet. Omkring 1920 

menar Frick et al att de flesta västerländska stater har utvecklat åtminstone ett rudimentärt 

arbetarskydd. Perioden 1920-1960 betecknas som en mognadsfas och kännetecknas av konsolidering 

samt fredlig utveckling av arbetarskyddet. 1960-talet är en övergångsperiod, som leder till de nya 

förutsättningar som inträdde under 1970-talet, därav rubriceringen 1920-1970 och inte 1920-1960.  

   Arbetarskyddet inom Grängesbergs Gruv AB följer i stort denna rörelse. Bolaget expanderar från det 

sena 1800-talet och blir dominerande i den svenska järnmalmsproduktionen. Gruvförvaltningen blir 

dessutom i hög grad samhällsbyggare i Grängesberg, vilket bland annat uttrycks genom att man står 

som huvudfinansiär och huvudman för de sjukvårdsinrättningar som uppförs från och med 1800-talets 

slut och fram till 1930. Dessa skulle ombesörja allmänhetens sjukvård på orten.   

   På 1930-talet etableras en säkerhetstjänst inom bolaget och embryot till ett medicinskt arbetarskydd 

kan skönjas. Ortens provinsialläkare spelade en väsentlig roll i denna utveckling. Han var en enskild 

aktör som i viss mån satt på två stolar; å ena sidan var han hela samhällets läkare och å den andra kom 

han successivt att bli bolagets ”expert” i sjukvårds- och hälsofrågor. Det fanns således tidigt ett 

beroendeförhållande mellan doktorn och bolaget. Inte minst då han avlönades av detsamma för de 

tjänster, som rörde gruvans anställda. 1930 inrättades en större sjukstuga inklusive BB och bolaget var 

fortfarande huvudman för denna. Samtidigt växte kraven på den offentliga förvaltningen, bland annat 

från bolagets sida och sjukstugan försåldes till Kopparbergs läns landsting 1938. 

   På 1930-talet tog bolaget med provinsialläkaren tillika ”gruvläkaren” C G Sundell i spetsen upp 

kampen mot det på den här tiden största yrkesmedicinska problemet, nämligen silikosen. Här kan man 

dels se Sundell som en enskild, oberoende aktör, som agerar utifrån sitt ”läkarkall”. Men hans roll 

kommer också mer och mer att bli rådgivarens och kontrollantens - expertens - som arbetar åt bolaget. 

Silikosens omfattning och det växande intresset för frågan samt ett alltmer tilltagande intresse för 

hälsovård, gör att doktorn knyts till företaget, som börjar ta sig an den arbetsbetingade ohälsan i högre 

och högre grad. Hälsan blir således successivt en produktionsfaktor, som gruvförvaltningen införlivar i 

sin verksamhet. Ett uttryck härför är att man 1939, ett år efter avyttringen av sjukstugan, alltså knyter 

doktorn till sig genom ett avtal med densamme. Avtalet är ett litet steg bort från en företagsanknuten 
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sjukvård mot en mer organiserad preventiv hälsovård. Det är således ett uttryck för gruvbolagets 

ökade intresse för de anställdas hälsotillstånd och viljan att mer organiserat ta upp kampen mot 

arbetsrisker och yrkessjukdomar.   

   På 1950-talet intensifieras det preventiva, arbetsmedicinska arbetet och en företagshälsovårdsklinik – 

”industripoliklinik” – uppförs i Grängesberg. På så vis inkorporerar bolaget hälsovården helt inom 

ramen för sin verksamhet. Doktor Sundell anställs som ”företagets medicinska rådgivare”. Kliniken 

underställs bolagets personalavdelning som leds av en överingenjör. Industrikliniken var till stor del en 

produkt av det systematiska handhavande med ohälsan i arbetslivet, som sedan ett antal år hade 

etablerats på arbetsmarknaden, inte minst genom ansträngningar från SAF:s sida. Grängesbergsgruvan 

anammade i hög utsträckning arbetsgivarorganisationens principer för företagshälsovård.   

   Makten över och styrningen av företagshälsovården i Grängesberg skedde därmed primärt på 

”kapitalets” initiativ och SAF:s incitament för att driva utvecklingen av företagshälsovård var i hög 

grad att organisationen ville motverka statliga regleringar på området. Fackföreningsrörelsen skiner i 

stort med sin frånvaro i det genomgångna källmaterialet. Det måste dock poängteras att SAF:s 

intensiva arbete med företagshälsovård, som bland annat resulterade i en skrift med mönsterbildande 

principer för verksamheten, som utkom på 1950-talet, ratificerades av LO. Arbetarskyddet sedermera 

arbetsmiljön var självfallet en fråga som skulle lösas inom ramen för den svenska modellen. 

   Makten över kunskapen och kontrollen av arbetarnas hälsotillstånd låg under perioden sålunda 

primärt hos bolaget och i synnerhet hos industriläkaren – bolaget var initiativtagare till bygget av 

kliniken; ett uttryck för det starka intresse för hälsofrågor kopplade till arbetslivet som successivt hade 

växt fram sedan slutet av 1800-talet.  

    På en konferens år 1968 i Grängesbergsbolagets regi, som riktade sig till företagshälsovårdspersonal 

inom den stora malmkoncernen, gavs några intressanta perspektiv på verksamheten. Läkaren Stig 

Jonés lyfte fram tre områden av betydelse för FHV:s utformning: 1. den företagsekonomiska aspekten, 

2. den humanitära aspekten och 3. utifrån påverkande faktorer. Bättre kan man kanske inte 

sammanfatta de faktorer som har påverkat FHV.   

   Den företagsekonomiska och den humanitära aspekten är intressanta att ställa emot varandra. 

Läkaren hade att agera i skärningsfältet mellan dessa två ibland inkommensurabla, åtminstone 

motstridiga perspektiv. Den svåraste frågan gällde bedömningar av ohälsa. Det var till exempel svårt 

att avgöra huruvida en person var drabbad av silikos eller ej och i vilket stadium sjukdomen befann 

sig. Här kom perspektiven i konflikt med varandra. Den tredje kategorin gällde framförallt avtal och 
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regleringar som styrde utvecklingen. 

   Läkarens makt och inflytande över den individuelle arbetaren måste betraktas som omfattande. 

Därmed inte sagt att han missbrukade sin makt; Sundell tycks ha varit en synnerligen autonom 

yrkesutövare. Det går dock inte att komma ifrån det faktum att läkaren från och med 1956 var direkt 

underordnad bolagets personalavdelning. En maktrelation som oberoende av läkarens arbetssätt och 

eventuella övertramp åt det ena eller det andra hållet, gjorde bolaget till den ledande parten vad gäller 

företagshälsovårdens utformning och inriktning. Naturligtvis var företaget underställt de lagar och 

förordningar som fanns på området och man tycks ha varit ytterst noga med att följa de 

rekommendationer och avtal som slöts på arbetsmarknaden och som gällde arbetarskyddet. 

   I och med inrättandet av industripolikliniken sökte bolaget, med gruvläkaren som pådrivande aktör, 

att på ett modernt och systematisk vis ta sig an silikosen och andra yrkessjukdomar på bred front. 

Uppförandet av ett så kallat inhalatorium, en metod som bevisligen inte kunde bota, men däremot 

lindra silikosens verkningar, blir närmast en symbol för det ambitiösa tekniskt-medicinska projekt, 

som Gränges Gruv AB gav sig i kast med under 1950-talet. Anläggningen kan i en elakare tolkning 

betraktas som ett irrbloss eller till och med en ”PR-kampanj”, för att låna ett uttryck från C G Sundells 

efterträdare Per Westling, som denne använde på nämnda konferens i förhållande till ett annat av 

företagshälsovårdens områden, nämligen de återkommande hälsokontrollerna av äldre arbetare. Han 

ansåg med andra ord att dessa var fullständigt överflödiga.  

   Bolagets drivkrafter för att göra stora investeringar på arbetarskyddsområdet var flertaliga. Det 

handlade bland mycket annat om att manifestera att man engagerade sig i frågan. Samtidigt hoppades 

man självfallet på resultat och att i slutändan kunna minska den arbetsrelaterade ohälsan.  

   Utifrån några av Klas Åmarks sju så kallade maktmoment kan vi i all enkelhet diskutera var det 

huvudsakliga inflytandet över företagshälsovården och således också över tolkningen och 

handhavandet av den skadade/sjuke arbetaren låg. Tre av sju maktmoment bedöms vara relevanta att 

diskutera i förhållande till föreliggande undersökning. 

   1. Makten över kunskapen. Denna låg i stor utsträckning hos bolaget i och med att man var en 

drivande aktör i utvecklingen av företagshälsovården. Här hade också företagsläkaren ett stort 

inflytande och han kunde självfallet gå emot företaget i egenskap av sin position som oberoende läkare 

och ”expert”. Forskningen på området styrde utvecklingen av exempelvis lagstiftning gällande 

yrkessjukdomar och dessa påverkade utvecklingen lokalt. I det perspektivet kan vi bland annat se på 

det alltifrån 1930-talet tilltagande arbetet med silikosens avhjälpande. Här vore det också mycket 



 80 

intressant att undersöka hur fackföreningsrörelsen arbetade med yrkessjukdomar, till exempel vad 

gäller upplysningskampanjer samt i vilken utsträckning ”Gruvettan” hade ”egna” läkarkontakter. 

   Den medicinska kunskapen om yrkessjukdomar låg till grund för bedömningar av arbetsskadade och 

huruvida de skulle kunna få ersättning eller inte. Denna fråga har ofta lett till konflikter.242 Vi såg ett 

exempel på detta i uppsatsens inledning då Grängesbergsgruvans disponent år 1956 var mycket oroad 

över de konsekvenser som bedömningen av en arbetares sjukdomstillstånd skulle kunna innebära. Här 

styrdes sålunda utvecklingen primärt av vad som skedde på högre nivåer. Den samhälleliga nivån var 

dock beroende av vad som gjordes lokalt, inte minst individuella läkare och organisationers 

uppmärksammande av problem hade betydelse för lagstiftning och andra åtgärder. C G Sundells arbete 

med silikosfrågan på 1930-talet är ett gott exempel på kontakten mellan olika nivåer, då han bland 

annat, om än med skralt resultat, försökte övertyga sina läkarkollegor i Svenska Läkarföreningen mot 

Tuberkulos om sambandet mellan gruvarbete och stendammslunga. Detta var redan 1935.  

   En annan aspekt på kunskapen som en maktfaktor är att företagsläkaren skaffade sig stor kunskap 

om de anställdas hälsotillstånd. Då han mellan 1956 och 1975 var direkt underställd personalavdelning 

blev denna kunskap indirekt bolagets. Detta måste, oberoende av om kunskapen missbrukades eller ej 

(vilket vi bara kan spekulera kring) betraktas som en problematisk maktrelation mellan bolaget och de 

anställda.  

   2. Makten över tolkningen av reglerna var en fråga för olika aktörer, såväl offentliga myndigheter 

som enskilda intressenter, bland annat bolaget. Inom ramen för det dubbla arbetsskadesystemets andra 

del, arbetsskadersättningssystemet, var försäkringsbolag och branschorganisationer, till exempel AÖO, 

inflytelserika instanser i detta avseende.  

   Den punkt där bolaget utövade det största inflytandet var naturligen i fråga om: 3. Makten över 

teknik och arbetsorganisation. Åmark skriver: ”Möjligheterna att ordna en säker arbetsmiljö är 

beroende av de kunskaper som finns om risker och skadliga faktorer; viljan påverkas av lönsamhet och 

kostnader. Detta är den del av maktsystemen som primärt styrs genom marknadens 

konkurrensstyrning”.243 1950-talets utveckling präglades av denna marknadsmässiga styrning på 

området. SAF strävade efter att företagshälsovården skulle styras på detta sätt och tog under 1950-talet 

kommandot i utvecklingen av företagshälsovården, vilket blir tydligt i exemplet Grängesberg. Inom 

Grängesbergsgruvan skaffade man sig tidigt kunskaper om risker och skadliga faktorer och inom 

                                                
242 Sund, Bill och Åmark, Klas, s. 79 
243 Ibid., s. 21 
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gruvbranschen utvecklas successivt ett omfattande arbete, innefattande otaliga kommittéer och 

organisationer, som sysslade med att förbättra arbetarskyddet sedermera arbetsmiljön. Det tekniskt-

medicinska arbetarskyddet inom Grängesbergsgruvan var en del av denna utveckling.  Denna styrdes i 

hög grad av ledord i stil med rationalitet, effektivitet och kontroll.244 Arbetet präglades av samverkan 

mellan parterna på arbetsmarknaden.  

 

3.2 Statliga reformer och strukturomvandling cirka 1970-1990 

 

SAF:s ambitioner att motverka statlig inverkan på arbetsmiljöområdet till förmån för den fria 

avtalsmodellen, skulle komma att grusas under 1970-talet då årtiondet såg tillkomsten av flertalet 

socialpolitiska reformer, som styrde utvecklingen av bland annat företagshälsovården. 

Arbetsmiljölagen, som trädde i kraft 1977, var ett av dessa stora reformpaket. Styrningen av FHV 

övergår därmed från en marknads- och kontraktsreglerad till en politiskt styrd modell. Detta är en del 

av förklaringen till varför den integrerade företagshälsovården läggs ner inom Grängesberg Gruv AB 

och att bolaget istället engagerar sig i bildandet av den fristående FHV-centralen Gruvhälsan AB. 

   Enligt Fricks periodisering inträder en ny, mer radikal omdaningsperiod från omkring 1970. Denna 

pågår fram till och med 1980-talet, då ännu en fas tar vid. Här håller vi oss dock inom den andra fasens 

hägn. I uppsatsens epilog kommer dock några anmärkningar göras angående FHV:s utveckling från 

och med 1990-talet. 

   Beträffande företagshälsovården slöts ett avtal mellan arbetsmarknadens parter 1967 och 1968 kom 

en statlig utredning på ämnet. 1960-talet var helt enkelt en tid då arbetsmiljön stod högt på den 

politiska agendan och i den allmänna debatten och fackföreningsrörelsen intresserade sig mer för 

frågan än tidigare. 

   1968 års företagshälsovårdskonferens inom Grängesbergskoncernen måste betraktas som 

karaktäristisk för perioden. Den röjer som sagt en hel del intressanta fakta beträffande det synsätt som 

koncernens medicinskt-tekniska företrädare hade på sitt arbete. Den redan omnämnde läkaren Stig 

Jonés talar bland annat om att ”skapa väl fungerande medarbetare”, ett uttryck som dels kan betraktas 

som optimistiskt men också smått förmätet. Här blir makten en fråga om läkarens och 

företagshälsovårdens möjligheter visavi begränsningar. Hur mycket kan man påverka? Vilka effekter 

hade den preventiva hälsovården och hur skulle man bäst utnyttja de resurser man hade i kampen mot 

                                                
244 Här hänvisas till Horgbys resonemang kring dessa begrepp, vilka har anförts tidigare  
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den arbetsrelaterade ohälsan? Frågor av stort intresse då, men som fortfarande är högaktuella, om än i 

förhållande till delvis andra risker och sjukdomar samt inte minst inom andra sektorer.  

Grängesbergsgruvan drabbades liksom hela den svenska gruvindustrin hårt av 1970-talets ekonomiska 

kriser. Parallellt med att den Mellansvenska gruvindustrin successivt omstrukturerades och till stor del 

lades ner, byggdes en branschanknuten företagshälsovårdsenhet - Gruvhälsan AB - upp i Grängesberg. 

Den skulle ta sig an så gott som samtliga gruvarbetare i regionen. Antalet låg år 1975 på omkring 4000 

personer, men redan i början av 1980-talet hade det sjunkit till cirka 2500. En kraftig nedgång; 

”Gruvdöden” hade slagit till. 

   Gruvhälsan bildades som en fristående förening med regionens gruvbolag som medlemmar. 

Verksamheten skulle skötas av ett aktiebolag (Gruvhälsan AB). Bildandet hänger samman med det 

expansiva svenska arbetsmiljöprojektet och de avtal, lagar och förordningar som tillkom under 

perioden. En målsättning var således att Gruvhälsan AB skulle vara en oberoende, branschanknuten 

företagshälsovårdscentral – ett ledmotiv i den omfattande lagstiftning, Arbetsmiljölagen, som sjösattes 

1977. Dessutom fanns det en rättviseaspekt med vid bildandet av företaget. Tidigare hade nämligen 

företagshälsovård varit något som huvudsakligen bedrevs inom stora bolag. Här kan titeln på den 

statliga utredning som sjösattes 1976 och som låg färdig 1983 sägas vara träffande. Den löd: 

Företagshälsovård för alla. Gruvhälsan riktade sig till ”alla” gruvor i Mellansverige, stora som små. 

   Gruvhälsan utformade ett mycket omfattande program för den tekniskt-medicinska verksamhet som 

skulle bedrivas. Förvaltningskorporativismens principer, med partssammansatta och 

ämnesöverskridande styrelser, är ett påtagligt inslag. En intressant iakttagelse är att den chefsläkare 

som anställdes vid bolagets bildande, snart avsade sig VD-posten på grund av att denna tjänst var 

oförenlig med hans roll som företagsläkare, eftersom Arbetsmiljöavtalet från 1976 gjorde honom till 

arbetsgivarrepresentant.  

   Företagshälsovården hade blivit en angelägenhet för hela arbetsmarknaden. Om vi jämför 1970-talets 

situation med hur det såg ut omkring tjugo år tidigare, kan vi konstatera att ansvarsfördelningen 

och/eller maktbalansen beträffande verksamhetens utformning, tycks ha övergått från 

SAF/arbetsgivaren, som de facto hade initiativet på 1950-talet, till att bli mer av en angelägenhet för 

alla parter, inte minst arbetarrörelsen och den politiska styrningen. Lundhs och Gunnarssons samt 

Berggrens påpekande att fackföreningsrörelsen kom att intressera sig för FHV från och med 1960-

talet, tycks stämma även avseende utvecklingen i Grängesberg.  

   Den samlade bedömningen av Gruvhälsans verksamhet är att företagshälsovårdscentralen innebar ett 
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träget försök att skapa en fristående expertinstans, som kunde täcka in hela arbetsmiljöfältet i den 

Mellansvenska gruvbranschen. På så vis lösgjorde man sig från den problematiska maktrelation, som 

kännetecknade industripoliklinikens förhållande till gruvbolaget i Grängesberg och blickade utåt mot 

de omkringliggande arbetsplatser som hade likartade problem, det vill säga gruvorna i Bergslagen. 

Verksamheten låg dock helt fel i tiden. Under 1980-talet var som sagt hela den Mellansvenska 

gruvbranschen (liksom industrin i stort) ”dödssjuk”, något som företagshälsovården naturligtvis inte 

kunde påverka eftersom sjukdomen stavades ”ekonomisk kris” och rörde makroekonomiska och inte 

arbetsrelaterade ”sjukdomar”. 

   Det ter sig som sagt smått ironiskt och paradoxalt att den fristående, mycket ambitiösa 

företagshälsovårdsmodell, som formades 1975 och som kan ses som en liten del av resultatet av det 

knappt hundraåriga arbetarskyddsarbetet inom gruvbranschen och i Grängesberg, tog form precis då 

gruvarbetarna blev arbetslösa, då deras arbetsplatser slog igen, en efter en. Gruvhälsan AB kunde på 

intet sätt råda bot på gruvdöden.  

 

4. Epilog 
 

På 1950-talet styrdes således företagshälsovårdens utveckling utifrån marknads- och 

kontraktsprinciper inom ramen för den svenska modellen. SAF var under den här tiden drivande. 

Under 1970-talet övergick styrningen till den politiska sfären och arbetsmiljön blev en fråga som 

sysselsatte så gott som hela arbetsmarknaden. AML och andra socialpolitiska reformer är uttryck för 

detta. Men vad hände sedan?  

   Här skall några korta reflektioner göras. Dessutom skall frågan om potentiell framtida forskning 

samt huruvida denna uppsats har varit fruktbar föras. 

   1993 drogs som tidigare nämnts det omfattande statliga stödet till företagshälsovården in. Därmed 

blev verksamheten åter en fristående aktör på marknaden. Kortfattat kan styrningen av FHV sedan 

1950-talet sammanfattas som följer: marknad (ca 1950-1970) – politik (ca 1970-1993)  – marknad 

(1993-). Det vore därmed intressant att undersöka utvecklingen sedan det tidiga 1990-talet. 

Arbetsmiljölagen stipulerar i en paragraf (se sid. 26) att företagshälsovården skall vara en oberoende 

expertresurs och att det är arbetsgivarens ansvar att se till att erforderlig FHV finns att tillgå. Hur ser 

fördelningen av företagshälsovården ut i dagens arbetsliv, som ju är väsentligt annorlunda än under 

”den högindustriella epoken” och hur fungerar företagshälsovårdens arbete? 
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En annan fråga som har uppkommit vid arbetet med denna uppsats är hur kopplingen mellan olika 

organisationsformer/managementrörelser har sett ut över tid. Detta är en fråga som Hans de Geer lyfte 

fram som ett intressant forskningsområde i Arbetarhistorias temanummer. 

    En annan fråga som vore intressant att undersöka är den mer idéhistoriska aspekten av hälsan och 

arbetet. I ett sådant perspektiv skulle frågor om människosyn samt kopplingen mellan hälsa och 

produktivitet ges ytterligare en dimension. Karin Johannisson har bland annat berört dessa spörsmål i 

sin bok Medicinens öga, där hon diskuterar förhållandet mellan individens hälsotillstånd och 

samhällsekonomin samt de synsätt som sedan industrialismens genombrott har präglat sjukvårdens och 

folkhälsoarbetets utveckling.245 

   Så återstår då frågan om vad denna uppsats har bidragit med till det forskningsläge som 

presenterades inledningsvis samt huruvida de perspektiv gällande studieobjekt, teori och metod, som 

den har utgått ifrån har varit fruktbara. 

   Först och främst måste jag återknyta till Josefssons och Kinderbergs konstaterande att ingen 

sammanhängande studie av företagshälsovården har gjorts. Mitt arbete har varit ett försök att fylla 

denna lucka, med vetskap om omöjligheten i att göra en heltäckande undersökning inom ramen för en 

magisteruppsats. I detta perspektiv bör emellertid uppsatsens omfattning ses. Det har varit svårt att 

vara ”pionjär” med fyrtio sidor till sitt förfogande. Dessutom var ambitionen att teckna en relativt lång 

period för att på så vis få med den ”förhistoria” där ett rudimentärt hälsovårdsarbete tog form inom 

bolaget från och med 1930-talet.  

   Det lokala perspektivet har varit givande, men har helt klart sina brister. Inte minst då man riskerar 

att förlora sig i det specifika, lokala. Källmaterialet har dock varit rikt och innehållit dokument som 

berör andra nivåer. En brist, som har påtalats vid flertalet tillfällen, är att bolagets perspektiv inte har 

kunnat kompletteras med fackrörelsens. Berggrens och Johanssons och Magnussons perspektiv, som 

presenterades i forskningsläget skulle behöva fördjupas och utvecklas i förhållande till FHV. Inte 

minst hur Gruvindustriarbetarförbundet agerade under 1950-talet då företagshälsovården etablerades. 

Dessutom vore det oerhört intressant att ge sig i kast med det centrala och statliga nivån och se hur 

exempelvis Arbetsmedicinska institutet, som startades på 1960-talet och leddes av Sven Forssman, 

arbetade för att styra utvecklingen av företagshälsovården. Framtida forskning kring FHV borde helt 

enkelt ta ett mer omfattande grepp och undersöka fler av arbetsmarknadens aktörer/parter på olika 

                                                
245 Johannisson, Karin, Medicinens öga. sjukdom, medicin och samhälle - historiska erfarenheter / Karin Johannisson, 
Stockholm 1990 
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nivåer samt följa utvecklingen fram till dags dato, för att därigenom också problematisera förloppet 

sedan 1993 års avreglering av verksamheten. 

Det hade vidare varit givande att komplettera den klassiska källgranskningen av skriftliga dokument 

med intervjuer. Detta är en metodologisk brist. Det teoretiska perspektivet hade likaså kunnat breddas. 

Sunds och Åmarks modell är ett instrument som kan vara användbart för att besvara frågan om hur 

maktstrukturer och styrsystem har sett ut. Det vore dock intressant att komplettera och fördjupa de 

oerhört stora frågor som rör maktförhållanden i arbetslivet med en djuplodande kartläggning av de 

idéer och ideologier som ligger bakom olika aktörers handlande, som i sin tur styr maktrelationerna på 

arbetsmarknaden.  

   Avslutningsvis vill jag hävda att föreliggande uppsats har bidragit till en något fördjupad bild av det 

svenska arbetarskyddets historia och därmed kompletterat det forskningsläge som studien utgår ifrån.  

Mycket återstår dock att göra. Målsättning att genomföra en ”inträngande översikt” av 

företagshälsovårdens framväxt på lokal nivå med ett specifikt företag i blickfånget måste dock anses 

ha fullgjorts och frågeställningarna har i hög grad getts svar. 
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