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Abstrakt 

Uppsatsen ämnar besvara frågor kring förändringar i antalet olycksfall som sker i arbetet. I 

examensarbetet har material från gruvföretaget Boliden Mines använts. Materialet är omfattande i 

avseende dess tidsmässiga och historiska omfattning samt i sin fullständighet och detaljrikedom. 

Metodiken utgörs av en sammanställning av blanketter från Bolidens arkiv och en statistisk 

sammanställning för företagets arbetsolycksfall åren 1931-1999 har genomförts. Detta jämfördes 

sedan med den nationella olycksfallsstatistiken. Resultatet visar att Boliden Mines är ett 

representativt företag jämfört med svenska gruvnäringens olycksfallsutveckling. Det finns 

svårigheter att koppla Bolidens olycksfallsutveckling till yttre faktorer som kan tänkas påverka 

arbetsmiljön i gruvorna exempelvis svenska lagförändringar eller försäkringarnas utveckling. 

Olycksfallen samt olycksfallsfrekvensen har historiskt sett upplevt en tydlig nedgång, där olyckor 

under jord varit fler än de ovan jord, men har haft en snabbare nedgång. De allvarligare 

olyckorna tenderar att inte följa olycksfallsfrekvensens utveckling, vilket öppnar upp för en 

diskussion av vilka faktorer som kan påverka olycksfall i arbetet samt vilka former av skador som 

sker. Ytterligare studier behövs inom ämnet, exempelvis inspektionernas påverkan samt analyser 

av kopplingen mellan produktion och olycksfall. 

Nyckelord: Olycksfall, Olycksfallsfrekvens, Boliden, Gruvnäring, Arbetsmiljö, Arbetsskador 
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1. Inledning 
Gruvindustrin har under större delen av 1900-talet präglats av generellt ökande 

arbetsolycksfallsutveckling, jämfört med andra branscher. Riskerna i ett gruvarbete har varit 

många, allt från sjukdomar såsom stendammslunga (silikos) till olyckor i arbetet på grund av 

fallande sten. Därutöver var sprängningsolyckor historiskt sett inte ovanliga bland gruvarbetarna.1  

En problematisering kan göras kring frågan om hur man på ett effektivt sätt ska kunna förebygga 

olyckor i arbetet, var satsningarna skall fokuseras samt hur olycksfallen påverkas av olika 

olycksförebyggande incitament. En viktig del i förebyggandet av olyckor är att föra en tydlig 

arbetsskadestatistik. Den svenska industrins arbetsskadestatistik har regelbundet dokumenterats i 

över 100 år och har under de senaste tio åren sett en stor utveckling. Trots statistikens 

omfattning behövs ytterligare kartläggning och forskning, framför allt genom en mer långsiktig 

analys av olycksfallsutvecklingen.2 Problemområdet för denna uppsats utgörs av en detaljerad 

studie av olycksfallsutvecklingen i gruvkoncernen Boliden Mines. 

Ur ett ekonom-historiskt perspektiv är det av särskild vikt att analysera längre tidsserier för att 

kunna skapa en förståelse för hur utvecklingen ter sig historiskt, vidare kan man studera olika 

faktorers påverkan över tid. Det är av ytterligare vikt att studera tidsserier ur ett ekonomiskt 

perspektiv då det skapar en förståelse för ekonomiska investeringars effekter på arbetsmiljön. 

Inom nationalekonomin kan exempelvis en koppling mellan en högre lön i utbyte mot en sämre 

arbetsmiljö göras. Teoretiskt kan en jämvikt urskiljas, där lön matchar ett arbetes risknivå. En 

arbetare kan välja en ökad risk för olyckor i arbetet mot en högre lön jämfört med vad arbetaren 

hade tjänat vid ett mindre riskfyllt arbete. Således, är lönen högre än jämvikten väljer arbetaren att 

acceptera arbetet och i det fall då lönen är under jämvikten anser arbetaren att lönen inte väger 

upp för risken och väljer bort arbetet.3 

Jag har fått tillgång till Boliden Mines4 arkiv i Västerbotten som bland annat innehåller ett 

komplett och detaljerat material, vilken är jämförbart över tid och sträcker sig över en period på 

nästan 70 år. Tack vare detta material tillsammans med Sveriges officiella statistik (SOS) kan en 

jämförelse mellan olycksfallsutvecklingen i koncernens gruvor och den svenska gruvnäringens 

olycksfallsutveckling göras. På detta sätt kommer studien att ha potential att komplettera den 

tidigare arbetsmiljöforskningen inom detta forskningsfält. 

1 Isacson (2007) s. 139 
2 Andersson (1990) s. 162 och 169-170 samt Isacson (1997) s. 251 
3 Borjas (2013) se s. 204-210 
4 Under den studerade tidsperioden har företaget generellt kallats för Boliden. 
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1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna undersökning är att utöka den befintliga kunskapen kring den svenska 

olycksfallsutvecklingen inom gruvindustrin. Vilket kommer att genomföras genom att skapa en 

detaljerad tidsserie. Studien möjliggörs tack vare tillgång av Boliden Mines material, vilket jag haft 

möjlighet att sammanställa samt jämföra över tid tillsammans med den svenska gruvnäringens 

olycksfallsutveckling. 

Min problemformulering syftar till att öppna upp en diskussion kring hur utvecklingen av 

olycksfall sett ut över tid. Således lyder min frågeställning; 

- Hur har Bolidens arbetsolyckor utvecklats under perioden 1931-1999? 

För att nå en djupare förståelse har jag valt två delfrågor: 

- Vilka typer av arbetsolyckor skedde? 

- Är Bolidens olycksfallsutveckling representativ för den svenska gruvnäringens 

olycksfallsutveckling? 

För att kunna uppnå mitt syfte har jag valt att göra en fallstudie av Bolidens gruvor mellan åren 

1931-1999, med en egen statistisk sammanställning av materialet. Resultatdelen av uppsatsen 

kommer även att belysa en översikt av vilka former av olyckor som skett, i vilken typ av arbete de 

inträffat i samt olycksfallsfrekvensens förändring sett över en längre tidsperiod. 

1.2 Avgränsning 
Studien begränsas till tidsperioden mellan åren 1931-1999 av anledningen att Bolidens material är 

likartat uppbyggd under denna period. Liknande statistik över olyckorna finns givetvis från år 

1999 och fram till idag, men på grund av tidsbrist och uppsatsens menade omfattning har jag valt 

att inte sammanställa detta.  

Studien kommer inte heller behandla arbetsrättsliga frågor eller kostnaderna för arbetsskador, 

utan enbart fokusera på olycksfallsutvecklingen och arbetsmiljöutvecklingen. Gällande olyckor 

sker avgränsningen till olyckor som skett under jord, ovan jord samt dagbrott. Arbetsskador som 

sker inom exempelvis konstorsarbete väljs därmed bort. Denna avgränsning sker på grund av att 

jag vill så enhetligt som möjligt följa den systematiska rapporteringen hos materialet. Ingen 

uppdelning av gruvorna kommer att göras, alla Bolidens gruvor sammanställs i statistiken, detta 

på grund av att statistiken sammanställts årligen där samtliga gruvor räknats med. Ytterligare en 

 
6 

 



anledning till att gruvorna sammanställts är på grund av tidsbristen att göra en fördelning av 

gruvorna. 

2. Metod och material 
Metoden jag använder mig av kan kallas för en kvantitativ forskningsmetod där jag skapat och 

undersökt primärdata, vilket är data skapad av utredaren, jag. Primärdatat har bestått av 

handskrivna blanketter som jag digitaliserat och sammanställt till olika tidsserier vilka har 

analyserats på ett statistiskt sätt. Vidare har olika sekundärdata, datamaterial insamlat av andra än 

utredaren, använts för sammanställningen av mina primärdata.5 I mitt fall är sekundärdatat 

hämtat från Boliden Mines samt Sveriges officiella statistik (SOS). Företaget har dokumenterat 

statistiken i syfte att själva analysera olycksfallsutvecklingen.  

Innan undersökningen och resultatredovisningen kommer tidigare forskning redovisas där 

relevanta verk används för att ge en historisk bild av forskningsläget. För litteraturstudien har jag 

använt mig av relevanta fallstudier, böcker och artiklar samt rapporter från Arbetsmiljöverket. 

Litteraturen som valts ut utger en grund för historisk olycksfallsforskning samt olika faktorer som 

kan ha påverkat denna utveckling. Vissa av dessa verk ämnar förklara den svenska arbetsmiljöns 

förändring över tid, medan andra förklarat olika orsaker bakom olycksfallsförändringar. 

Materialet för undersökningen utgörs av Bolidens arkiv, där uppgifter om olycksfallen lagrats, 

vilka har bestått av blanketter där olycksfallen har dokumenterats och kvantifierats. Jag har enbart 

fått tillgång till arkivet i syfte att anonymiserat undersöka olycksfallen. Därmed sker ingen 

ingående beskrivning av vart och ett av olycksfallen och olycksfallen redovisas enbart som antal 

olyckor. Jag kommer inte heller nämna några exempel på olyckor, individer som utsatts för 

olyckor, anledning till olyckorna, efterbehandling av olyckorna osv. Detta förfarande har valts av 

integritetsskäl för de olycksdrabbade och deras efterlevande. 

Bolidens arkiv är väl förtecknat och innehåller en omfattande datamängd över företagets 

olycksfall samt tillbud över en längre tid. Det finns ett antal pärmar där olyckorna är detaljerat 

förtecknade, men ingen sammanställning har gjorts för tidsperioden 1931-1999. Blanketterna 

består av arbetsskaderapporter som skrivits i samband med de olyckor och tillbud som inträffat. 

Utöver dessa blanketter finns detaljerade beskrivningar av varje olycka vilket har bevarats, men 

som tidigare nämnts kommer inga detaljerade beskrivningar av enstaka olycksfall att ges. 

5 Lundahl och Skärvad (1999) s. 52 
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Datainsamlingen kräver en något mer utförlig beskrivning. Jag har valt att dokumentera alla 

olyckor som skett under den bestämda tidsperioden, 1931-1999, för varje år i hela 

Bolidenförvaltningen. Olycksfallen har först inrapporterats från Bolidens gruvor, där olyckorna 

skett, sedan har en årlig arbetsskadestatistik sammanställts av vilken en kopia har skapats för att 

sedan sändas in till Svenska gruvföreningen (nuvarande SveMin) och originalblanketten har 

sparats i Bolidens arkiv. 

Beslutet att ha en gemensam arbetsskadestatistik för den svenska gruvverksamheten grundar sig i 

ett sammanträde i november 1945 av Jernkontorets Gruvbyrå. Torsten Fahlman, som då var 

bergsingenjör framlade att en gemensam olycksfallsstatistik bör införas. Som resultat av detta 

föredrag tillsattes en kommitté vilken hade som uppgift att utforma denna gemensamma 

olycksfallsstatistik. Från dessa beslut och denna kommitté härstammar blanketterna, 

definitionerna och utformningen av statistiken. 

Datainsamlingen består av blanketter där Boliden från 1931 till 1999 dokumenterat årliga olyckor 

i företagets samtliga gruvor. Blanketter är utformade av Svenska Gruvföreningen, dagens SveMin, 

vilka samlade in denna information från sina medlemsindustrier för att sedan göra en 

sammanställning. Exempel på en sådan blankett kan ses i Bilaga 1.  

Blanketterna visar upp dokumentationen för olyckorna i tabellform där kolumnerna och raderna 

är uppdelade enligt beskrivningen nedan. I slutet av blanketterna finns för varje år en 

sammansfattning av bland annat antal sjukdagar och antal skadade per 240 000 eller 100 000 

arbetade timmar. I sammanställningen redovisas även antal olycksfall per 1 miljon arbetade 

timmar, vilket räknas ut genom följande funktion: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑡𝑡 1000− 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

10�
 

Dokumentationen över hur dessa timmar redovisas har förändrats över tid, exempelvis är det 

under vissa år dokumenteras antal olycksfall per 240 000 arbetade timmar. Jag har valt att skriva 

en gemensam statistik för alla års olyckor där jag valt att alltid dokumentera antal olyckor per 1 

miljon arbetade timmar. Beräkningen av olycksfall som redovisas som olycksfall per 240 000 

arbetade timmar sker genom en dividering med 2,4 och på så vis kan man beräkna antal olycksfall 

per 100 000 arbetade timmar och därmed kan man genom att dividera frekvensen med 10 

beräkna olycksfall per 1 miljon arbetade timmar. 

Ytterligare en uppdelning i blanketterna utgörs av kategorierna anställda eller tjänstemän, utanför 

denna uppdelning ligger även personalkategorin entreprenörer. Ett internt arbete vid Boliden har 
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utformats där det under 1970-talet diskuterades ifall företaget skulle räkna med entreprenörerna i 

beräkningarna eller inte och resultatet är oklart. Jag har därmed valt att enbart innefatta arbetare 

och tjänstemän för att kunna hålla statistiken så enhetlig som möjligt. 

Statistiken är indelad i två blanketter, blankett A och blankett B. Blankett B är en 

anmälningsblankett som det arbetsbefäl med mest kunskap om den rådande olyckan haft i 

uppgift att fylla i då en olycka inträffat. Kommittén ansåg att denna information främst är av 

värde för det enskilda företaget snarare än gruvnäringen. Statistiken fördes i det primära syftet att 

i framtiden kunna avgöra var investeringarna i olycksförebyggande medel främst skulle sättas in, 

exempelvis i tekniska eller personliga sektorer. Fanns det otillräckligt med information om 

olyckans främsta orsak föreslog kommittén att arbetsbefälet skulle samråda med det 

vederbörande skyddsombudet. 

Blankett A användes för att skapa en statistisk dokumentation över olycksfallen. Kommittén 

rekommenderade att dessa separerades för olyckor i dagbrott, under jord och ovan jord samt att 

statistiken skulle sammanräknas till lämpliga perioder. Bolidens sammanräkningar av denna 

blankett har skett årligen och det är blankett A som använts för att skapa det statistiska 

underlaget till min undersökning. Bestämmelsen av vilken form av arbete som den 

olycksdrabbade skulle benämnas under så fördes olycksfallsstatistiken baseraderat på vilken 

sysselsättning som arbetaren i fråga hade under olyckstillfället samt var den skadades timmar 

blivit förda och redovisade. Kommittén menade att i de fall då den olycksdrabbade arbetaren 

befunnit sig utanför sin vanliga sysselsättning skulle olycksfallet registreras på den sysselsättning 

där olyckan inträffat. Detta trots att timmarna för förlorad arbetstid inte kunde registreras under 

samma sysselsättningsområde. Samma form av olycksfallsregistrering skulle enligt kommittén ske 

vad gällde olycksfall under paus i arbetet.  

För att förenkla arbetet har jag skapat en mall för utformningen av en generell blankett vilken 

sträcker sig över tidsperioden 1931-1999. Mallen innehåller samtliga variabler redovisade i 

blanketterna över tid. Vissa av kategorierna är sammanslagna eller omformulerade för att göra 

informationen mer överskådlig. För en större inblick i vilka kategorier som kan sammanslås eller 

beräknas på ett likartat sätt har jag fått hjälp av två av Bolidens utvecklingsingenjörer; Andreas 

Markström och Evgeny Novikov6.  

6 Detta genomfördes genom en form av intervju där de gamla definitionerna, vilka kan ses i Bilaga 2, av arbete 
jämfördes med dagens former av gruvarbete.  
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Efter sammanställningen av datamaterialet har resultatet sammanställts grafiskt och sedan har en 

jämförelse med de orsakssamband som litteraturen påvisar gjorts. Vidare har jag valt att jämföra 

Bolidens olycksfallsstatistik med hela den svenska gruvnäringen, genom att sammanställa statistik 

från Sveriges officiella statistik (SOS). Vidare kommer en statistisk analys genomföras där 

exempelvis lutningar och procentuella tendenser skall undersökas och jämföras för att ge en mer 

djupgående statistisk analys över datamaterialet, vidare har tabeller bifogats i Bilaga 4 över 

sifferserien för olycksfallsfrekvensen som illustreras grafiskt i Diagram 2. 

Definitionerna av innehållet i materialet härstammar från ett av Bolidens dokument undertecknat 

den 9 november 1946, trots dokumentets ålder har jag valt att använda mig av dessa definitoner. 

Argumentet är att statistiken då benämns likvärdigt över tid, samt ger läsaren en inblick i hur 

Boliden under denna tid definierade olyckor. 

I denna statistik definieras olycksfall som en olycka där arbetaren berättigas ersättning samt att 

den olycksdrabbade under de tre följande dagarna efter olyckstillfället inte kunnat återgå till 

arbetet.7 Gällande antal arbetare, även kallat årsarbetare, så avser en årsarbetare 2400 utförda 

arbetstimmar på ett år. Antal förlorade arbetsdagar definieras som de dagar då den skadade 

arbetaren är frånvarande från sitt arbete på grund av den inträffade olyckan, således räknas inte 

de lediga dagarna, exempelvis helgdagarna, in i statistiken. 

2.1 Metod- och källkritik 
Den kritik som kan riktas mot användandet av primärdata ämnar delvis att observatören, således 

skaparen av datat, påverkas av egna känslor eller partiskhet angående det observerade materialet.8 

Jag har själv skapat primärmaterialet genom att jag skapat en enhetlig mall för att sedan skapa en 

sammanställning av olycksfallsutvecklingen där observationerna kommer från sekundärdata som 

samlats in av företaget under en längre tid. Källkritiska problem kommer i denna studie att 

bearbetas genom skapandet av en längre tidsserie av materialet där primärmaterialet jämförs med 

nationell olycksfallsutveckling över samma tidsperiod. Ytterligare kontroll av källorna kommer att 

ske genom stickprovskontroller av olika år som jämförs med den skapade tidsserien. Vidare kan 

den statistiska sammanställningen av olycksfallsutvecklingen kritiseras av anledningen att 

historiska definitioner använts för att beskriva senare olycksfall. Därmed blir olycksfallen 

visserligen jämförbara över tid men samtidigt förloras bilden av att olika former av arbetsskador 

skett över tid. Skador som skett i början av tidperioden är givetvis inte helt jämförbara med de 

7 Definitionen har med tiden förändrats, i dagens läge är en olycka definierad som en skada som medfört att 
arbetaren inte kunnat återgå till arbetet efter första dagen.  
8 Lundahl och Skärvad (1999) s. 125 
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som skett i slutet av tidsperioden. En sådan jämförelse och sammanställning har trots denna 

problematik gjorts för att kunna skapa en kvantitativ tidsserie vilken kan visa hur utvecklingen 

sett ut över tid.   

Materialet jag fått tillgång till i denna studie kommer som tidigare nämnt från Bolidens arkiv i 

Västerbotten. Detta material består av blanketter som Boliden tillsammans med flera olika företag 

skickat in till Svenska gruvföreningen. Informationen har sedan sammanställts och en rapport av 

de samlade olyckorna inom föreningen har genomförts. Blanketterna var noggrant ifyllda och har 

blivit granskade av företaget själva tillsammans med Svenska gruvföreningen. Utöver detta finns 

det även mer noggranna dokumenteringar av olyckorna i fråga i Bolidens arkiv, samt statistiska 

sammanställningar för dessa olyckor för Bolidens interna samlingar, det är således inte troligt att 

företaget själva skulle välja att inte dokumentera någon av de olyckor som skett för intern 

redovisning och dokumentering. Vad gäller mer allvarliga olyckor, såsom dödsfall, måste dessa 

redovisas offentligt, idag via exempelvis Arbetsmiljöverket. 

Kritik kan riktas mot faktumet att då ingen arbetsplatsolycka är den andra lik kan det vara svårt 

för en arbetsledare att redovisa skadan på ett tidsmässigt jämförbart sätt. Exempelvis finns det 

svårigheter att dokumentera olycka där en arbetare skadat handleden som en skada på armen eller 

handen. Problematiken kring tidsmässiga olikheter kan dock motverkas med ett omfattande 

statistiskt underlag. Därmed påverkas inte viss del av statistiken, utan det är konstant över tid 

som dokumentationen skett från olika människor och deras upplevelse av olyckssituationen. 

Ytterligare kritik kan riktas kring bakgrundsbilden av Bolidenföretagets historia då stora delar av 

informationen kommer från Bolidens första vd, Oscar Falkmans egna verk. Oscar Falkman såg 

på Bolidenföretaget som sin egen största skapelse.9 Därmed kan kritik riktas mot att den del av 

studien som beskriver Bolidenföretagets historiska del blir överdriven, partisk eller positivt riktat. 

Detta källkritiska problem har även dokumenterats och diskuterats av Jan Glete. Falkmans verk 

var främst menat som ett internt dokument, därmed menar Glete att det är föga troligt att 

Falkman skulle skriva en allt för vinklad text. Glete anser även att faktumet att Falkman skrivit 

sitt verk för det interna företaget bidrar till att han kunde vara mer öppen kring de mer känsliga 

delarna av företagets historia och olika situationer.10 Utöver Glete har även Bergquist diskuterat 

denna källkritik av Bolidens bakgrundshistoria.11 

  

9 Glete (1975) s. 117 
10 Glete (1975) s. 31-34 
11 Bergquist (2007) se s. 28-29 
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3. Bakgrundshistorik 

3.1 Bolidens företagshistorik 
Grunden för Bolidenföretaget sägs även vara den första upptäckten av Bolidenmalmen, vilken 

skedde vid en diamantbergsborrning den 10 december 1924 i Bjurliden, tre mil från Skellefteå. 

Vissa menar att Boliden grundades ca tio år tidigare, 1915, vid bildadet av Centralgruppens 

Emissionsaktiebolag. Emissionsaktiebolaget var grundat av Sveriges Privata Centralbank samt 

några övriga landsortsbanker, som grundade Centralbanken vilken senare blev en del av 

Skandinaviska banken.12 

Den första gruvan som blev ämne för Centralgruppens Emissionsbolag år 1916 var Ädelfors-

Klevas nickelgruvor, men redan nästa år visade det sig inte finnas några fyndigheter och gruvan 

såldes. Därefter köpte företaget upp koppar- och zinkgruvorna i Garpenberg av de tidigare 

engelska ägarna.13 Gruvan i Garpenberg hade sin uppstartningsperiod redan under 1200-talet och 

är därmed Sveriges äldsta gruva som är i drift idag.14 

Mellan åren 1915 och 1920 gjorde Centralgruppen flera uppköp av gruvor, varpå företagets 

aktiekapital ökade med 21 miljoner kronor och vinsterna låg omkring 3 miljoner för varje år. 

Sedan år 1920 växlade konjunkturen från inflation till deflation och för företaget innebar detta att 

värdet på deras aktier sjönk och företaget gick med en förlust på ca 8 miljoner kronor. Denna 

utveckling fortsatte då företaget såg det tidiga 1920-talets deflation övergå till 1930-talets stora 

ekonomiska depression.15 

I mitten av 1920-talet beslutade Centralgruppen att dela företaget i två, anledningen till detta var 

att man ville öppna upp för ett eventuellt samarbete med den svenska staten, utan att fullständigt 

inkludera hela företaget i samarbetet. De två företagen var Västerbottens gruvaktiebolag, det 

företag som var menat att samarbeta med staten, samt Skellefteå gruvaktiebolag som skulle stå 

utanför samarbetet.16  

Skandinaviska banken övertog Centralgruppens Emissionsaktiebolag år 1925, vid detta tillfälle var 

Centralgruppen ett mycket skuldbelagt företag och för att kunna påvisa en realisationsvinst såldes 

Bolidenföretaget till Kreugerkoncernen.17 Bolidens fokus på arbetsmiljö började tidigt, redan år 

12 Ek (1975)  s. 3-4  
13 Falkman (1953) s. 1 
14 ”Boliden, Garpenbergsgruvan” (2015)  
15 Ek (1975) s. 5 
16 Ek (1975) s. 16 
17 Glete (1975) s. 17-18 
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1927 begärde Bolidens dåvarande verkställande direktör Oscar Falkman att företaget skulle börja 

ett samarbete med Arbetsgivareföreningen. Förslaget beviljades men med en viss tvekan från 

företagets styrelse.  Förhandlingarna gällde bland annat löner, pension och arbetsmiljön för 

arbetarna.18  

Den 16 december 1929 skrevs ett avgörande kontrakt mellan Skandinaviska banken och Ivar 

Kreuger där Kreuger uppgav ett köp av 153 100 Skellefteåaktier till ett värde av 53,6 miljoner 

kronor samt 38 310 Västerbottenaktier för 3,8 miljoner kronor. Detta köp, tillsammans med 

några ytterligare aktier, gav Skandinaviska banken en bokföringsvinst på ca 50 miljoner kronor, 

för vilken var ämnad att återställa banken från tidiga 1920-talets ekonomiska kris.19 Men köpet 

gav även Ivar Kreuger 90 procent av de totala gruvbolagsaktierna, vilka han lät registrera på 

Centralgruppens Emissionsaktiebolag.20 Mellan åren 1930 och 1931 slås Västerbottens 

gruvaktiebolag och Skellefteå gruvaktiebolag ihop och blir tillsammans företaget Boliden, där 

Kreuger är den huvudsakliga ägaren för företaget. Året därefter gick Kreuger bort men det skulle 

ta två år ytterligare, till 1934, innan något huvudägandeskap för företaget kom till, vilket blev 

Skandinaviska banken.21  

Skandinaviska banken erhöll ett lån år 1932 av den svenska staten månaden efter Kreugers död, 

med Bolidenföretagets aktier som säkerhet, vilka var omhändertagna av Riksgäldskontoret.22 

Bolidengruvan följde sin planerade produktionsutveckling men för att inte förkorta företagets 

livslängd samt möjliggöra för etableringen av nya gruvor valde företagsledningen tillsammans 

med Skandinaviska banken och den statliga Bolidennämnden att begränsa produktionen till 

400 000 ton malm per år.23  

År 1934 gav regeringen ett lagförslag kallat Lex Boliden, lagen hade två syften, dels att försöka 

förhindra ett utländskt uppköp av Bolidenföretaget men även för att kunna kontrollera de sociala 

faktorerna hos Bolidenintressenterna.24 Under detta år blev den Skandinaviska banken åter igen 

huvudägare för Bolidenföretaget. 1971 slogs Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda 

Bank samman till Skandinaviska Enskilda Bank (SEB). Senare under 1980-talet var ägandeskapet 

18 Falkman (1953) s. 174-176 
19 Glete (1975) s. 65-67 
20 Ek (1975) s. 24-25 
21 Bergquist (2007) s. 52 
22 Glete (1975) s. 166 
23 Ek s. 29 
24 Glete (1975) s. 210 
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av Bolidenföretaget relativt ostabilt och ägarna byttes ständigt ut, bland andra var år 1986 

Trelleborg huvudsaklig ägare av företaget och under 2007 var AMF en stor delägare. 25  

Mellan år 1943 och 1951 hade Bolidens försäljning ökat med 124 procent och ett antal 

dotterbolag hade tillkommit gruvföretaget, den främsta anledningen till denna starka tillväxt var 

att priserna på de malmer som Boliden bröt hade stigit högt.26 Så sent som år 1999 hamnade den 

första Bolidenaktien på Stockholmsbörsen.27 

Under 1950-talet grundades Tara Exploration and Developement Company i Kanada och gjorde 

även ett förvärv av Zinkgruvor AB och fick därmed ägandet av Garpenbergsgruvan och 

Saxberget. Liknande utveckling skedde under 1960-talet, då man fann nya 

malmbrytningsmöjligheter i Udden och Näsliden. Boliden valde även att göra utländska 

investeringar genom att köpa upp 50 procent av aktier tillhörande Det Norske Zinkkompani AS, 

således Odda-gruvan i Norge. Under senare delen av 1960-talet öppnades även dagbrottet Aitik, 

som är en av Europas största koppargruvor. Vid övergången mot 1970-talet börjar Boliden satsa 

mer på sin kemikalieproduktion och öka sin produktion av svavelsyra.28  

2009 tillsattes en kommitté kallad Gruv- och Mineralindustrins Arbetsmiljökommitté 

(GRAMKO) där gruvföretagen tillsammans med entreprenörer, fackliga representanter samt 

Arbetsmiljöverket samarbetar för en bättre arbetsmiljö. I denna kommitté tar man fram 

gemensamma regler, projekt samt gemensamma verktyg.29 

En inspirationskälla för hanteringen och studien av Boliden som företag har varit 

doktorsavhandlingen ”Guld och gröna skogar; miljöanpassningen av Rönnskärsverken 1960-

2000” skriven av Ann-Kristin Bergquist. Syftet med Bergquists avhandling var att utöka 

kunskapsläget kring den svenska tungindustrins miljöpåverkan, genom att göra en fallstudie på 

Rönnskärsverken mellan 1960 och 2000.30 I och med att Rönnskärsverken tillhör Boliden samt 

att avhandlingen är skriven inom ekonomisk historia så har Bergquist studie varit viktig för 

utformningen av arbetet. Trots att avhandlingen behandlar ämnet miljöpåverkan har jag funnit 

studien användbar även för min studie vilken behandlar arbetsmiljö.  

 

25 Bergquist (2007) s. 52-53 
26 Falkman (1953) s. 187 
27 Bergquist (2007) s. 53 
28 ”Boliden Historia” (2015)  
29 ”SveMin” (2015)  
30 Bergquist (2007) s. 23 
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3.2 Lagar, avtal och inspektioner 
Ekonom-historikerna Lars Magnusson och Anders L Johansson har diskuterat särskilt parternas 

roll och utvecklingen av arbetsmiljön i en bok avseende LO:s moderna historia. Författarna 

skriver att Landsorganisationen (LO), tillsammans med övriga fackrörelserna kämpade för att 

staten skulle ha främsta ansvaret för arbetarnas skydd. Vilket blev en prioritering över deras egna 

tidigare politik som menade på att, i enlighet med den svenska modellen, hålla arbetsplatser och 

stat åtskiljda. Vidare uppstod det en konflikt mellan LO och Svenska arbetsgivareföreningen 

(SAF) under början av 1900-talet, vilken pågick i ca två decennier. Först vid 

Arbetsfredskonferensen 1928 kunde parterna diskutera utförligt om arbetarskyddet. Resultatet 

blev en rapport vilken visade på att de svenska företagen inte hade gjort tillräckliga åtgärder på 

arbetsskyddsområdet och att situationen behövde förbättras. Trots detta initiativ tog det 

ytterligare ett decennium innan arbetarskyddet skulle genomgå någon större förändring. 

Saltsjöbadsavtalet undertecknades 1938 och utvalda utredare började se till olycksfallsstatistiken, 

vilken visade oroväckande siffror, framförallt olycksfallsutvecklingen inom gruvindustrin. Tre år 

senare fick Saltsjöbadskommittén ett betänkande från parternas utredningsgrupp där man 

diskuterat orsakerna till olycksfallen samt hur man skulle åtgärda dessa. Parterna enades kring 

gemensamma skyddsåtgärder, bland annat genom teknologiskt och psykologiskt skyddsarbete, 

men hade svårigheter att komma överrens om var det juridiska trycket skulle sitta.31  

Under denna tid etablerade de båda parterna ett gemensamt styrande organ, 

Arbetarskyddsnämnden.32 Senare i 1949 års arbetarskyddslag fastställdes rutinerna kring 

samarbetet samt reglerna kring säkerhetstjänsten och långt senare under år 195733 bestämdes även 

regler kring företagshälsovården och arbetarnas utbildning.34  

Lagstiftningen genomgick en avgörande reformering under 1970-talet. År 1973 fastlades 

exempelvis nya regler kring den rådande arbetarskyddslagen. Den nya justeringen av lagen 

innebar ett ytterligare fokus på samarbetet mellan parterna och man valde då att vidare utveckla 

skyddsombuds- och skyddskommitténs regelverk. Utvecklingen av regelverket syftade till att 

stärka relationen och den gemensamma strävan efter en god arbetsmiljö mellan arbetsgivarna och 

arbetstagarna. Året därefter, 1974 beslutade LO och SAF tillsammans med Privattjänstekartellen 

(PTK) kring frågor angående arbetsmiljöutbildningar, besluten förändrades 1982 och avtalet gick 

främst ut på att fastställa att det var arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren som ansvarade 

31 Magnusson och Johansson (2012) s. 132-133 
32 SOU 2006:44 s. 57 
33 SOU 2006:44 s. 58 
34 Sundin m.fl. (2005) s. 224 
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för att skyddsombud, skyddskommitténs ledamöter samt arbetsledare fick en 40 timmars 

arbetsmiljöutbildning.35 

Under 1940- och 1950-talet såg det svenska arbetarskyddet några stora förändringar36. År 1949 

instiftades den nya arbetarskyddslagen, Arbetarskyddsstyrelsen inrättas och etableringen av 

principer för arbetsskydd mot olyckor och ohälsa angavs.37 Det var främst LO som var positiva 

kring denna arbetsmiljösatsning, SAF var däremot mer kritiskt lagda. Kritiken grundades i hur 

laginstiftandet hade hanterats av LO och SAP, vilket enligt SAF skulle påverka parternas del i 

Saltsjöbadskommittén. SAFs kritik gav effekt då LO senare utvecklade samarbetet kring den nya 

lagstiftningen genom att göra förändringar på riktlinjerna för arbetarskyddsnämnden. Trots ett 

stort fokus på arbetarskydd behandlade huvudfrågan egentligen arbetsolyckorna. Det privata 

näringslivet såg olyckorna öka från ca 50 000 till 250 000 mellan åren 1918 och 1950 och sjönk 

därefter drastiskt.38  

Enligt historikerna Sund och Åmark (1990) strävade LO efter en mer effektiv inspektion av 

arbetsplatserna via Yrkesinspektionen. Mellan år 1950 och 1954 hade omkring 120 000 

arbetsplatser inspekterats där antal åtalslägganden var ca 240. Yrkesinspektionens främsta uppgift 

var att agera som rådgivare åt arbetsgivarna i frågor om säkerhet och arbetsskydd. Men det var 

genom just Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen som makten över arbetet tillhörde 

arbetsgivarna, med statens erkännande. Dessa två organisationer skapade en situation där varken 

LO eller arbetarna under 1950 och 1960-talet kunde ställa krav på förbättringen av arbetsmiljö 

eller arbetssäkerhet, enligt författarna.39  

Vikten av inspektioner av arbetsplatserna har även studerats i en artikel i tidsskriften Science, I 

undersökningen studerar författarna 409 arbetsplatser i Kalifornien som blev inspekterade utan 

förvarning och jämförde då resultat i olycksfall med 409 arbetsplatser som inte blev inspekterade. 

Resultatet av undersökningen visade att de platser där det skedde oregelbundna kontroller 

upplevde en minskning av antalet olycksfall.40 

På en statlig nivå förändrades den svenska arbetsmiljön ytterligare år 1978, då skrevs ”Allmänt 

arbetsmiljöavtal” (AMLA) vilket på många sätt liknade det privata avtalet mellan LO och SAF. 

Avtalet stadgade att arbetsgivaren, enligt medbestämmandelagen, inte var skyldig att engagera sig 

35 SOU 2006:44 s. 58-59 
36 Johansson och Magnusson (2012) s.138 
37 Lundh och Gunnarsson (1987) s. 77 
38 Johansson och Magnusson (2012) s. 137-139 
39 Sund och Åmark (1990) s. 39 och 44. 
40 Levine m.fl.(2012) s. 907-911 
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i information, förhandlingar eller tillämpningar av medbestämmandeavtal som skyddskommittén 

kunde hantera. AMLA fick en förnyelse år 1989 och blev då kallat AMLA 89.41  

3.3 Industrialisering och mekanisering 
Det svenska industriella genombrottet kännetecknades av en ökad ekonomisk tillväxt men även 

av organisatoriska och strukturella förändringar av industrin. Den svenska industrisektorn var den 

dominerade sektorn sedan den gick om jordbruket omkring 191042 (dock inte mätt i antal 

sysselsatta där jordbruket kom att dominera i ytterligare ett decennium).43 Under denna period 

ökade den europeiska efterfrågan på energi, vilket skapade en ökad efterfrågan på brytningen av 

stenkol som i sin tur ledde till en mekanisering av det svenska arbetet.  Maskiner effektiviserades, 

utvecklades och byttes ut för att matcha den ökade efterfrågan på energi. En effekt av 

effektiviseringen och mekaniseringen var en ökad påfrestning av de sysselsattas arbetsmiljö.44  

Ekonom-historikerna Lundh och Gunnarsson har bland annat studerat arbetsolycksfallen ur ett 

historiskt perspektiv. Enligt författarna kunde man under mellankrigstiden, som en följd av den 

starka industriella tillväxten, se en nationell ökning av olycksfall och ökade risker i arbetslivet. 

Lundh och Gunnarsson menade att mekaniseringen och strukturomvandlingen under denna 

period var en positiv förändring för det svenska arbetslivet. En negativ effekt av denna 

rationaliseringsprocess var att det kunde uppkomna nya former av arbetsskador på grund av 

bristande kunskap kring den nya tekniken. Vad gäller utvecklingen av skador i arbetet kan 

författarna konstatera att det under denna tid skedde en tredubbling av antalet olyckor för hela 

det svenska näringslivet.45  

Lundh och Gunnarsson skriver vidare att olycksfallsfrekvensen hos åtta svenska näringsgrenar 

tenderade att följa samma mönster mellan åren 1920 och 1950, en av dessa grenar var den 

svenska gruvindustrin. Med mönster menar Lundh och Gunnarsson främst olycksfallsfrekvensen, 

men på kortare sikt även konjunkturssvängningarna. Fortsättningsvis ställer sig författarna 

frågande till vad som orsakade mellankrigstidens olycksfallsökning. Lundh och Gunnarsson för 

tesen att det skett en ökad rapportering av olyckor snarare än faktisk ökning av olycksfall, där så 

kallade bagatellolycksfall i större utsträckning rapporterats.46  

41 SOU 2006:44 s. 59 
42 Magnusson (2010) s. 275-277 
43 Johansson och Magnusson (2012) s. 23 
44 Schön (2012) s. 209-210 
45 Lundh och Gunnarsson (1987) s. 54-57 
46 Lundh och Gunnarsson (1987) s. 58-62 
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Olycksfallsfrekvensen Lundh och Gunnarsson använt sig av för att jämföra olycksfall mellan de 

olika näringsgrenarna i Sverige definierades som antal olycksfall per 100 årsarbetare.47 Enligt 

författarnas undersökning så följde antalet olycksfall med produktionsvolymen. D.v.s. antalet 

olycksfall i de olika svenska näringsgrenarna upplevde en ökning i en högkonjunktur respektive 

en nedgång i en lågkonjunktur. En förklaring kunde vara att personer som nyanställts i en 

högkonjunktur, då företagens produktionsvolym ökade, löpte större risk att skadas. Ytterligare en 

förklaring som författarna nämner är att en ökad arbetstakt och högre arbetsintensitet kunde 

bidra till ökade olycksfall.48 Ett resonemang som även kan kopplas till historikern Thörnquists 

forskning.  

Annette Thörnquist gav år 2005 via Statens folkhälsoinstitut ut en rapport kallad; ”Arbetarskydd 

och samhällsförändring i Sverige 1850-2005”. Där skriver Thörnquist att det svenska 

arbetarskyddets förändring är tvådelad. Förändringen av arbetsskyddet sker dels genom 

lagstiftning och statlig kontroll och dels via arbetsmarknadens parters avtal. Förändringarna 

ämnade olika historiska tidsperioder. Under mellankrigstiden utvecklades ett organiserat 

samarbete mellan arbetsmarknadens parter och efter andra världskriget växte den svenska 

modellen fram, vars utveckling och principer hade arbetsskyddet som en central fråga.  

Thörnquist menar att det sker en ökad risk för arbetarna i och med en mer kapitalistiskt 

fokuserad produktion. Via mekanisering och ett utvecklat fabrikssystem kunde nya former av 

olyckor uppstå, såsom explosioner, gasutveckling och större smittorisk.49 

Thörnquist har även belyst problematiken kring sjukdomen silikos som en del av arbetarskyddets 

historiska utveckling. Thörnquists studie av silikosproblemen i Österbybruk mellan åren 1920 

och 1980 visar att mekaniseringen kunde innebära en negativ påverkan på sjukdomens spridning 

inom gjuteriindustrin. En tendens som var som mest påtaglig under 1930-talet. Vidare påvisar 

Thörnquists studie att det var de arbetare som hade det sämst ställt i arbetet, med låga löner och 

tungt fysiskt arbete, som i störst utsträckning upplevde silikosproblem.50 

Ekonom-historikern Bob Engelbertsson har undersökt arbetsmiljön i Sala gruva under 1800-talet. 

Engelbertsson beskriver utvecklingen av sjukdomar och de mest allvarliga olyckorna, 

dödsolyckorna, i Sala. Författarens undersökning av gruvarbetarnas dödsorsaker sträcker sig 

mellan åren 1800 till 1909. Undersökningen visar att dödsfallen gick från 69 avlidna till 20 under 

47 Lundh och Gunnarsson (1987) s. 58-59 
48 Lundh och Gunnarsson (1987) s. 66 
49 Sundin m.fl. (2005) s.224 
50 Thörnquist (1993) s.158-159 
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den studerade 100års perioden.51 Engelbertsson menar vidare att dessa dödsolyckor utgjorde 

omkring 10 till 15 procent av totala antalet olyckor. Engelbertsson menar vidare att Salas 

olycksfallsutveckling under 1800-talet verkar ha varit representativt för andra gruvor under 

samma tidsperiod. Han skriver även att mekaniseringen visserligen hade skapat en mindre 

belastning på arbetarna, men att med ny teknik framträdde även nya risker såsom buller och 

avgaser vilket påverkar olycksfallens utveckling.52 I sin avhandling hänvisar Engelbertsson bland 

annat till en bok innehållende detaljerad statistisk analys av det Bolidenägda Rönnskärsverken, där 

man undersökt dödsorsaksmönster och övriga arbetsmiljöproblem.53 

Studien som behandlar Rönnskärsverken är skriven av statistikerna Stig Wall och Adam Taube 

och har för syfte att, ur epidemiologisk (läran om sjukdomar) synvinkel, undersöka livslängd och 

dödsorsaker hos det Bolidenägda Rönnskärsverken. Studien omfattade män arbetande vid 

Rönnskärsverken anställda under minst tre månader mellan åren 1928-1966.54 Studien kunde visa 

att av de 3958 arbetarna hade 953 avlidit. Resultatet visade på en ökad dödlighet bland arbetarna i 

Rönnskärsverken med ca 11 % i jämförelse till Sveriges övriga manliga befolkning, samt en 

minskad livlängd med ca 1-2 år. De sjukdomar som ledde till den ökade överdödligheten 

utgjordes fullständigt av cancer, framför allt lungcancer och sjukdom i cirkulationsorganen. En 

förklaring som författarna ger till den ökade lungcancerrisken i Rönnskärsverken visade sig i stor 

utsträckning bero på att de undersökta arbetarna rökte, snarare än att de blivit utsatta för enbart 

rostungsavdelningarnas riskabla luft.55 

  

51 Engelbertsson (1986) se tabell VI:2 s. 233 
52 Engelbertsson (1986) s. 253-254 
53 Engelbertsson (1986) s. 26 
54 Wall och Taube (1983) se författarnas förord samt s.1 och 15 
55 Wall och Taube (1983) s. 163 och 166 
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4. Forskningsläge 

4.1 LKAB 
Ekonom-historikern Ulf Eriksson har sammanställt en omfattande avhandling i fyra delar kallad 

”Gruva och Arbete”, vilken undersöker den LKAB ägda gruvan i Kiruna (Kiirunavaara) under 

tidsperioden 1890-1990. Eriksson menar att det finns få verk som undersöker olyckor i arbetet i 

förhållande till arbetets förändring över tid. Vidare menar Eriksson att det fanns stora svårigheter 

att undersöka hur farligt ett arbete kan vara samt definiera och mäta olycksfall. Han menar även 

att det finns en problematik med rapporteringens förändring över tid, vilken kan göra mått som 

exempelvis olycksfallfrekvensen något missvisande. Den olycksfallsfrekvens som Eriksson 

använder sig av är olycksfall per 100 arbetare. Den frekvens som Eriksson undersöker visar en 

minskning under början av 1930-talet följt av en stabilisering mellan 1934 och slutet av 1940-

talet.56  

Vidare framlägger Eriksson att svårare former av olyckor, såsom dödsolyckor och invalidiserande 

olyckor, verkade vara en negativ effekt av mekaniseringen. Detta resonemang förutsätter att man 

kopplar till faktumet att under gruvans första 50 år var den främsta dödsorsaken kopplat till 

olyckor avseende rullande transport. Eriksson skriver även att själva gruvmiljön påverkades av 

företagets produktion och ekonomiska investeringar där olycksfallsutvecklingen delvis blir en 

maktfråga.57  

Eriksson skriver att Kirunagruvan under 1950 och 1960-talet började lägga stora satsningar på 

teknik samt effektivisering av arbete.58 Under slutet av 1960-talet var gruvstrejken ett faktum, 

vilken var en följd av bland annat arbetarnas lönesituation. Gruvstrejken gällde givetvis inte 

enbart företaget LKAB, ca 7000 gruvarbetare i olika gruvföretag var delaktiga i strejken. 

Effekterna av strejken blev bland annat den mer intensiva arbetsmiljölagstiftningen under 1978. 59 

Senare under 1970-talet började dessa nya tekniker att anpassas och byggas om för att förbättra 

arbetsmiljön för arbetarna, en av de främsta förändringarna gällde ventilationen. Med ny teknik 

kunde det uppstå nya skador, exempelvis bullerskador.60 Under 1980-talet utvecklades 

56 Eriksson (1991) avsnitt 1 s. 169-172 
57 Eriksson (1991) avsnitt 1 s. 177 och 204 
58 Eriksson (1991) avsnitt 2 s. 290 
59 Eriksson (1991) avsnitt 3 s. 293 och 296 
60 Eriksson (1991) avsnitt 3 s. 81-82 
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maskinerna i storlek, vilket dock inte nödvändigtvis betydde ökad effektivitet, utan även 

utvecklingen av arbetstekniken, vilket förbättrade arbetsmiljön.61 

4.2 Makt 
Sund och Åmark för en diskussion kring maktresursernas påverkan på arbetsmiljön, där 

maktresurser används olika parters öppna konflikter, exempelvis strejker. Vidare menar Sund och 

Åmark att dessa konflikter kan lösas genom institutionaliserade lösningar. Författarna använder 

lagar, Saltsjöbadsavtalet och SAFs och LOs arbetsmiljöavtal som exempel.62  

Vad gäller olycksfall menar Sund och Åmark (1990) att arbetsskadeområdet har flera olika former 

av maktsystem, med två väsentliga huvudsystem. Det första av de två huvudsystemen är 

arbetarskyddssystemet, vilket syftar till att i den rådande arbetsmiljön skydda arbetstagarnas 

säkerhet. Detta system har en direkt organisatorisk påverkan på relationen och maktförhållandet 

mellan arbetsplatserna. Det andra maktsystemet är en form av försäkringssystem, vars uppgift är 

att ge någon form av ersättning till de skadade arbetstagarna, vilket påverkar arbetarnas villkor i 

arbetet. Vidare konstaterar Sund och Åmark att det finns två delsystem arbetsskadeområdets 

olika maktsystem, det ena hanterar arbetstiden och det andra kontrolleringen av farliga produkter 

inom arbetet.63 

Samspelet mellan arbetsskadornas maktsystem kan delas upp i tre distinkta faktorer, makt, 

kunskap och värderingar, vars samspel är högst nära och komplicerat och är det som påverkar 

och förändrar arbetsskadesystemet.64 År 1955 samordnades Yrkesskadeförsäkringen med den 

allmänna sjukförsäkringen, en effekt av detta var att Riksförsäkringsanstalten inte längre behövde 

lägga ner administrativa medel för att rapportera bagatellskador.65 

4.3 En fallstudie av Hedemora Verkstäder  
Ekonom-historikern professor Maths Isacson har gjort en fallstudie över Hedemora Verkstäder. 

Boken är den andra av de två böcker som Isacson skrivit om arbetslivet i Hedemora Verkstäder 

under 1900-talet.66 

En del i Isacsons studie behandlar de olycksfall som skett vid Hedemora Verkstäder. Isacson 

skriver att verkstadens olycksfallsutveckling är jämförbar med hela den svenska 

61 Eriksson (1991) avsnitt 4 s. 115 och 175 
62 Sund och Åmark (1990) s.11-12 
63 Sund och Åmark (1990) s 16-17 
64 Sund och Åmark (1990) s. 23 
65 Sund och Åmark (1990) s. 40-41 
66 Isacson (1990) s. 9 
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verkstadsindustrin. Dock, skriver Isacson, saknas statistik över olycksfallsutvecklingen innan 

1950-talet, och Isacson menar vidare att en sådan statistik hade kunnat ge en mer 

genomträngande analys av olycksfallsutvecklingen. I ett försök att utöka bilden och tidsserien 

över olycksfallen har Isacson kompletterat sin statistik med muntliga källor.67 

Isacson kommer fram till att olycksfallsfrekvensen, vilken Isacson redovisar som antal olycksfall 

per en miljon arbetade timmar, var relativt hög i mitten av 1940-talet men minskade under 

resterande år av decenniet med en påfallande minskning under senare delen av 1950-talet. Under 

det tidiga 1960-talet steg antalet olycksfall vilket Isacson menar möjligtvis kan förklaras av en 

ökad rapporteringsgrad snarare än faktiska olyckor. Olycksfallsfrekvensen steg år 1968 återigen 

till samma höga nivå som under slutet av 1940-talet och legat på liknande nivå under såväl 1970-

talet som 1980-talet, vilket Isacson kopplat till de minskade utförda arbetstimmarna. Isacson 

menar vidare att de olika formerna av olycksfall vid Hedemora Verkstäder delvis kan förklaras av 

kopplingen mellan arbetsform och skada, men även arbetsprocessen och vad som tillverkades 

påverkade olycksfallens typ.68 

4.4 Modern arbetsmiljö och arbetslöshet 
Medicinprofessorn Bengt Järvholm har lett ett gemensamt arbete kring arbetsmiljö undertecknat 

av Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet samt Rådet för arbetslivsforskning69. Arbetet 

beskriver den första hälften av 1990-talet som den tid där den svenska arbetsmiljön haft störst 

effekt sedan andra världskriget. Förändringarna i den svenska arbetsmiljön har skett dels genom 

förändringar av den svenska arbetsmarknaden men även av förändringar i arbetsorganisationen. 

Enligt Järvholm fanns det under denna tid förväntningar gällande arbetarnas krav på 

arbetsmiljön. Arbetsmiljökommissionen beräknade att arbetskraftens knapphet kommer att vara 

omfattande under hela 1990-talet, men 1993 visade sig en massarbetslöshet i Sverige. 

Arbetslösheten medförde att arbetarna inte längre kunde ställa lika höga krav på en god 

arbetsmiljö som under full sysselsättning.70  

År 2000 gav Arbetarskyddsstyrelsen ut en rapport gällande olycksfallsutvecklingen under senare 

delen av 1990-talet, med fokus på året 1999. Rapporten redogör för att olycksfallsfrekvensen 

sjunkit kraftigt från början av 1980-talet och fram till 1993. Vidare skriver Arbetarskyddsstyrelsen 

att under början av 1990-talet verkar förändringar i försäkringar gett en positiv effekt på 

67 Isacson (1990) s. 157-158 
68 Isacson (1990) s. 163-164 och 171 
69 Järvholm (1996) s. 4 och 6 
70 Järvholm (1996) s. 9 
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motverkandet av arbetsolycksfallen samt att under de tre senaste åren av tidsperioden, dvs. 1997-

1999, har olycksfallsfrekvensen ökat något.71 

Sammanfattningsvis visar denna genomgång av tidigare forskning att det svenska arbetarskyddet 

varit under stor förändring under hela 1900-talet, samt att olycksfallsstatistikens utveckling inte är 

helt linjär. Sedan industrin blev den mest dominerande sektorn under början av 1900-talet har det 

skett högre påfrestningar på arbetarna och därmed ökade olyckor, vilket har lett till att 

arbetarskyddet blivit en allt viktigare fråga. Arbetsmarknadens parter, däribland LO och SAF har 

sedan slutet av 1920-talet samarbetat för att påverka det svenska arbetarskyddet. Detta samarbete 

följdes av utredningar, lagar, organisationer och kommittéer vilka skulle arbeta för att säkerställa 

arbetsskyddet och minska arbetsplatsolyckorna. Enligt tidigare forskare har olycksfallens 

utveckling påverkats av konjunktursvängningar men kan även ha påverkats av en förändring i 

ökad eller minskad rapporteringsgrad av exempelvis bagatellolyckor. Andra forskare menar på att 

närvaron av inspektioner, mekanisering eller makt är det som påverkar utvecklingen av olycksfall.  

Det finns inte någon fullständig överenskommelse kring hur man ska se till olycksfallens 

utveckling. En problematisering kan därmed göras för frågan om olycksfallsutvecklingen skall 

studeras genom att de till olycksfallsfrekvensen eller genom att se till de allvarligare olycksfallen 

såsom invaliditetsolyckor och dödsolyckor?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 Nordin och Bengtsson (2000) s. 2, 4 och 7 
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5. Olycksfallsutvecklingen i Bolidens gruvor 

5.1 Antal skadade arbetare 

 

Diagram 1 visar totala antalet skadade arbetare72 vid Bolidens gruvor 1946-1999 där både gruvor 

under jord samt ovan jord och dagbrott inräknat samt antal skadade separerat på olyckor ovan 

och under jord mellan åren 1975-1999. För att sedan framställa den totala olycksfallsutvecklingen 

under den perioden har olyckor ovan och under jord summerats. Den grafiska 

sammanställningen ovan visar en tydlig nedgång av olyckorna vid Bolidens gruvor. Vid det först 

observerade året, 1946, skadades 335 arbetare och vid sist observerade året, 1999, skadades 55 

personer. Således har det skett en minskning på ca 83,6 % av olycksfall vid Bolidens gruvor under 

över tidsperioden 1946-1999. Diagrammet uppvisar en topp år 1949 där 550 arbetare skadades 

samt en tydlig uppgång i antal skadade mellan åren 1966 - 1970. Sedan följer en relativt stabil 

utveckling av antalet skadade fram till år 1983 då olyckorna fortsätter att falla fram till slutet av 

den studerade perioden. 

Fördelningen av de skadade arbetarna ovan och under jord mellan de senare åren 1975 till 1999 

följer ett liknande mönster som den totala olycksfallsutvecklingen. Anledningen till att olyckor 

separerade för olycksfall som skett ovan och under jord redovisas under en kortare tidperiod är 

på grund av att de blanketter jag använt mig av inte tydligt redovisar skillnaderna mellan ovan 

72 Allvarliga olycksfall såsom dödsfall och invaliditetsfall är ej inräknade i diagrammet, utan redovisas separat i 
diagram 8, diagram 9 samt diagram 10. 
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jord och under jord under de tidigare observerade åren samt på grund av tidsbristen att möjligen 

sammanställa detta. 

Genom att studera Diagram 1 ovan kan vi se att olyckorna under jord och olyckorna ovan jord 

generellt har sjunkit men även närmar sig varandra över tid. Då olyckor under jord är fler till 

antalet än olyckor ovan jord så kan vi konstatera att de olyckor som skett under jord har minskat i 

en snabbare takt än de ovan jord, framför allt mellan åren 1975 och 1980. Detta faktum kan 

ytterligare bevisas genom att se på de olika lutningarna av totalt skadade arbetare respektive 

skador ovan samt under jord. Lutningen för totalt antal skadade arbetare är -5,7, lutningen för 

skador under jord är -6,9 och lutningen för olyckor ovan jord är -4,5, därmed kan vi statistiskt 

konstatera att olyckorna under jord är de som faller i starkast takt.73 

Vidare kan vi se att skillnaden mellan olyckor ovan och under jord minskar kraftigt och blir i 

princip obefintliga under 1990-talet. Vi kan även se att år 1975, i början av den grafiska 

framställningen av olyckor ovan och under jord, har olyckor under jord en stark uppgång medan 

olyckorna under jord sjunker från 1978 för att sedan stiga markant fram till 1983. Vad som mer 

kan urskiljas är att det finns två tydliga fall i totala antalet olycksfall år 1980 och 1987. Nedgången 

år 1980 verkar nästan helt bestå i olyckor som skett under jord, medan nedgången år 1987 består i 

större utsträckning av de som skett ovan jord. 

Redovisningen av antal skadade arbetare kan emellertid vara missvisande, då statistiken inte 

justeras efter hur många som faktiskt arbetade vid gruvorna under tiden som olyckan inträffade. 

För att få en mer korrekt bild av olycksfallen har jag därför valt att framföra en 

olycksfallsfrekvens där antal skadade arbetare per 1 miljon arbetade timmar redovisas. 

5.2 Olycksfallsfrekvens 
Diagram 2 nedan visar utvecklingen av olycksfall per 1 miljon arbetade timmar, således de totala 

olycksfallen justerat efter antal arbetstimmar. Över tidsperioden 1975-1999 har olyckor separerats 

för olyckor ovan samt under jord, för att framställa den totala olycksfallsutvecklingen under 

denna tid har ett medelvärde av olyckor ovan och under jord beräknats. Den vertikala axeln av 

diagrammet visar således antal olyckor per 1 miljon arbetade timmar och den horisontella axeln 

visar årtalet för då olyckan rapporterats. 

  

73 Jag har använt mig av enkel statistik där jag följt en linjär ekvation med funktionen 𝑜𝑜 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥 eventuellt 
mer känd som 𝑜𝑜 = 𝑜𝑜𝑥𝑥 + 𝑡𝑡. Där 𝑜𝑜 representerar y-axeln (antal skadade arbetare) 𝑜𝑜 beskriver lutningen för 
variabel 𝑥𝑥 vilken representerar x-axeln (årtal) samt där 𝑡𝑡 beskriver interceptet. 
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Översiktligt kan vi se att olyckorna har minskat såväl under jord som ovan jord och totalt. 

Studerar vi diagrammet vidare kan det konstateras att det finns vissa tydliga toppar och fall i 

olycksfallsfrekvensen, ett exempel är frekvensen mellan åren 1944 till 1949 där olycksfallen 

markant ökar.  

Vi kan även urskilja att det finns perioder där olycksfallen starkt minskat över en kortare 

tidsperiod, exempelvis kan vi se denna tendens åren mellan 1938 och 1939. Den mest märkbara 

minskningen som vi grafiskt kan urskilja är minskningen i olyckor efter den största toppen år 

1949. Därefter sjunker olyckorna starkt fram till 1957 då olycksfallen återgår till en stabilare nivå. 

Således har Bolidens olycksfallsfrekvens upplevt en stark fluktuation under de två decennierna 

1940 till 1960. År 1940 låg olycksfallsfrekvensen på 0,68, sedan följde en stark ökning fram till 

1949 då frekvensen låg på 1,55, för att sedan falla till mindre än en tredjedel år 1960 då 

olycksfallsfrekvensen var 0,5.74 

Vidare kan man se en stagnering av olycksfallsfrekvensen mellan 1960 och 1990, följt av en 

minskning. Gällande fördelningen av olycksfall ovan respektive under jord, som redovistas åren 

1975 till 1990, så syns det tydligt att olyckorna ovan jord är mindre än de under jord. Vad som 

mer kan urskiljas är att olycksfallsfrekvensen för skadorna ovan och under jord över tiden närmar 

sig varandra, inte helt oväntat likt situationen i Diagram 1.  

 

 

74 Tabellen för Bolidens olycksfallsfrekvens kan ses i Bilaga 4. 
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5.3 Var sker olyckorna? 
Gällande i vilken del av gruvarbetet olyckorna sker i har jag valt redovisa fördelningen av vid 

vilka olika arbetsarter som olyckorna i Boliden sker. Fördelningen av olyckorna inom olika typer 

av arbeten hos Bolidens gruvor visas grafiskt i Diagram 3 nedan, där en sammanställning över 

antalet skadade i varje kategori redovisaas. Trots att det är svårt att urskilja de olika kategorierna 

från varandra kan vi se att två kategorier står ut från mängden. Den ena är bergsbrytningen och 

den andra verkstadsarbete. Vad som först fångar uppmärksamheten är den väldigt höga toppen 

av bergsbrytningsolyckor år 1949. Således består den höga toppen av olyckor år 1949, vilken vi 

såg tidigare i Diagram 1 och Diagram 2 av olyckor inom bergsbrytningen. Det är svårt att säga vad 

som bidragit till denna topp, samt vad orsaken bakom nedgången är. Generellt kan vi i Diagram 3 

se en tendens av att bergsbrytningen är den högst drabbade arbetsformen och krossning, sovring, 

anrikning samt färd inom arbetsställe verkar vara minst drabbade.  

Vad som vidare är synligt i Diagram 3 är att bergsbrytningen samt verkstadsarbete skiljer sig från 

de övriga arbetsarterna omkring år 1975. Tittar vi noga kan man urskilja en stark nedgång av 

kategoring tappning, lastning, transport under mitten av 1970-talet, tillsammans med övriga 

kategorier, utom just de två kategorierna bergsbrytning och verkstadsarbete, vilka tenderar att 

stiga under perioden. Omkring början av 1990-talet kan man dock tydligt se att alla kategorier 

verkar samlas kring en gemensamt lägre nivå, med en svag uppgång under sista observationen för 

verkstadsarbetet. 

 

För att kunna göra en djupare och mer detaljerad undersökning över olycksfallen så har jag valt 

att fördela de tidigare arbetsarterna i olyckor ovan och under jord, på grund av tidsbrist samt 

materialbrist har sammanställningen enbart framställts grafiskt mellan åren 1975 till 1999. 
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I Diagram 4 ovan är det tydligt att av de olyckor som sker i Bolidens gruvor ovan jord så är 

verkstadsarbete den överlägset mest drabbade arbetsformen. Men vi kan även se en stark och 

relativt kontinuerlig uppgång av olyckor i verkstadsarbetet ovan jord mellan åren 1978 till 1984. 

Därefter sjunker antalet olyckor markant fram till år 1987 då olycksfallen återigen började stiga 

för att sedan falla igen år 1990 från 46st skadade arbetare till bara 19st skadade arbetare ett år 

senare. Sedan sker en stagnation med en mindre minskning fram till periodens slut.  

 

Ser vi då till samma form av arbetsarternas fördelning av skadade arbetare under jord så framgår 

det, i Diagram 5 ovan, tydligt att bergsbrytningen är den mest olycksdrabbade arbetsformen. 

Vidare kan vi även se att från 1975 fram till 1979 sker en enorm ökning av antal olycksdrabbade 

arbetare, från 52st skadade till 108st, således mer än en fördubbling. Därefter sjunker olycksfallen 

till 82st skadade år 1980 för att sedan återgå till en högre nivå redan nästa år. Denna ”dipp” i 
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Diagram 5 kan även tydligt urskiljas i Diagram 1 och Diagram 3 men syns även tydligt i Diagram 2 

som visar olycksfallsfrekvensen. Från år 1981 följer sedan en stadig nedgång i antalet olycksfall 

under jord.  

Det finns svårigheter att grafiskt avgöra vilka kategorier som är mer drabbade än andra. Jag har 

därför valt att redovisa det totala antalet skadade arbetare mellan åren 1946-1999 fördelat på 

arbetsart och sammanställt dessa i nummerordning i Tabell 1 nedan.75 

Vad vi kan se att det totalt mellan 

åren 1946-1999 skadades 12550 

personer i Bolidens gruvor. Vad som 

även kan konstateras är att 

bergsbrytning är den mest drabbade 

arbetsformen och utgör ca 28 

procent av de totala arbetsskadorna. 

Den minst drabbade arbetsarten är 

färd inom arbetsställe vilken enbart 

utgör ca 5 procent av totalt antal 

skadade arbetare. 

 

5.4 Jämförelse 
För att jämföra mitt egna material med den svenska gruvnäringens har jag, likt Lundh och 

Gunnarsson, valt att se till olycksfallsfrekvensen sammanställd av Sveriges officiella statistik 

(SOS).   

Jämförelsen kan ses i Diagram 6 nedan, där vi tydligt kan se att Boliden följer den svenska 

gruvnäringens trend, dock med en viss skillnad mellan ca 1935 och 1945. Under dessa år tenderar 

olycksfallsfrekvensen för den svenska gruvnäringen vara något högre än frekvensen för Bolidens 

gruvor. Till skillnad från Boliden, vilka har sin klart högsta topp under 1949 så verkar den 

svenska gruvnäringens högsta olycksfallsfrekvens vara tudelad, den ena toppen kan ses år 1943 

och den andra 1949, den gemensamma toppen år 1949 är dock något högre i Bolidens fall. I 

övrigt är upp- och nedgångarna i olycksfallsfrekvensen mycket lika. Vidare kan vi se en stark 

nedgång efter den höga toppen 1949 följt av en stabilisering under 1960- och 1970-talet. 

75 Definitionsbeskrivning av dessa arbetsformer kan ses i Bilaga 2 

Tabell 1  

Nr. Arbetsart Observationer 

1 Bergbrytning 3512 

2 Verkstadsarbete 2776 

3 Tappning, lastning, transport 2351 

4 Byggnadsarbete 1291 

5 Övriga arbeten 1215 

6 Krossning, sovring, anrikning 772 

7 Färd inom arbetsställe 633 

 Totalt 12550 
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Den kortare redovisade tidsperioden för svenska gruvnäringen är ett resultat av att statistiken från 

och med detta år ändrats. Förändringen gäller att innan 1984 har antal arbetade timmar 

redovistats som olycksfallsfrekvensen, efter 1984 redovisas istället antalet anställda som en 

komponent i den relativa frekvensen, vilket leder till att frekvensen efter 1984 inte längre är 

jämförbar.76 

Jag har valt att redovisa 

frekvensen mellan åren 1985-

1999 i Diagram 7 till vänster. 

Detta utan att jämföra med den 

tidigare olycksfallsfrekvensen 

eller Bolidens olycksfallsfrekvens, 

av anledningen att kunna se hur 

frekvensen ter sig grafiskt.  

Det vi då kan konstatera är att den relativa frekvensen har en tydlig nedgång även under den 

senare tidsperioden 1985-1999. 

 

 

 

76 ”Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 1998” (2000) s. 24 
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5.5 Allvarliga olyckor 
Ett problem med olycksfallsfrekvensen är avsaknaden av förståelsen för de allvarliga olycksfallen. 

I olycksfallsfrekvensen blir en mindre allvarlig olycka statistiskt jämlik en allvarligare olycka. 

Sålunda behövs en kompletterande statistik för de allvarligare olycksfallen, för att kunna skapa en 

mer detaljerad bild av olycksfallens utveckling över tid. Lundh och Gunnarsson skriver att under 

mellankrigstiden steg visserligen antalet olyckor, men då olycksfallsökningen sätts i perspektiv till 

de allvarligare olyckorna framställs trenden snarare som avtagande.77 För att undersöka om 

uppgången under mellankrigstiden berott på att fler bagatellskador rapporterats samt om 

minskningen år 1954 berott på att man inte valt att rapportera sådana skador har jag valt att 

redovisa invaliditetsfall och dödsolyckor i Diagram 8 nedan.  

 

Diagram 8 ovan visar att de allvarligare olyckorna inte följer olycksfallsfrekvensens utveckling. 

Däremot kan vi tydligt se att invaliditetsolyckor och dödsolyckor78 tenderar att följa samma 

mönster. Under den mest drabbade perioden vad gäller olycksfallsfrekvensen, således under 

1930-talet och fram till 1950-talet, verkar invaliditetsolyckorna och dödsolyckorna vara relativt få. 

Intressant är även att det under det mest drabbade året, 1949, sker 9 invaliditetsolyckor, men 

enbart 2 dödsfall. Högsta antalet invaliditetsolyckor sker först under åren 1961 och 1972 då 14 

respektive 15 personer fick invalidiserande skador, men året innan det högsta skadeantalet, 

77 Lundh och Gunnarsson (1987) s.62 
78 Dödsolyckor inkluderar olycksfall samt sjukdomsfall. 
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således år 1971, skedde enbart 8 invaliditetsolyckor. Vi ser sedan en kraftig nedgång av 

invaliditetsskador från 1971 och fram till slutet av den studerade perioden. 

Vad gäller dödsolyckor ser vi ett märkbart lägre antal än invaliditetsolyckorna och båda 

olycksformerna följer ett liknande mönster. Under år 1949 sker enbart 2 dödsolyckor, trots att 

det, om man ser till olycksfallsfrekvensen, är det mest drabbade året. När olycksfallsfrekvensen 

under 1950-talet upplever en nedgång stiger istället dödsfallen, exempelvis sker år 1956 6st 

dödsfall. Det är två år under den studerade perioden som upplever den högsta dödssiffran, 1962 

och 1968 vilka båda hade 7st dödsfall. 

För att undersöka ifall Bolidens utveckling av dödsfall och invaliditetsfall är jämförbara med hela 

den svenska gruvnäringen så har jag valt att sammanställa statistik från Sveriges officiella statistik 

(SOS). Jämförelsen mellan Bolidens invaliditetsfall och den svenska gruvnäringens invaliditetsfall 

kan ses i Diagram 9 nedan. 

 

Bolidens invaliditetsfall under 1938-1945 har inte varit möjligt att framställa och blir därför 

missvisande, det framstår som att det inte skett några invaliditetsolyckor, jag har därför valt att 

framställa invaliditetsolyckorna för svenska gruvnäringen under denna period, men valt att inte 

analysera den perioden. 

Vi kan urskilja att Boliden och den svenska gruvnäringen ter sig relativt lika, året 1949 upplever 

visserligen en ökning av antalet invaliditetsfall likt olycksfallsfrekvensens utveckling vilken kan ses 

i bland annat Diagram 8. Till skillnad från olycksfallsfrekvensen upplever inte år 1949 den högsta 
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toppen över tidsperioden, för svenska gruvnäringen är det år 1960 som har högst invaliditetsfall 

där 70 personer fick invalidiserande skador. Under detta år kan vi även se att Boliden har, likt 

tidigare nämnt, sitt näst högsta antal invaliditetsfall, där 14 personer fick invalidiserande skador i 

arbetet. Det år där flest personer fick invalidiserande skador i Bolidens gruvor var år 1972 där 15 

arbetare invalidiserades, under detta år ser vi ingen särskild höjning av fall hos den svenska 

gruvnäringen. Däremot ser vi en tydlig topp av invalidiserande skador fyra år senare, 1976, till 

skillnad från Boliden som detta år upplever en minskning av invaliditetsfall. Efter år 1976 sker ett 

extremt fall i antalet invaliditetsolyckor för den svenska gruvnäringen, fram till år 1983 vilket är 

slutåret för den redovisade rapporteringen. Tidsperioden sträcker sig längre för Boliden, således 

mellan åren 1931-1999, med saknade siffror för åren 1938-1945, medan för svenska gruvnäringen 

sträcker sig perioden mellan åren 1931-1983. 

Vidare har jag valt att även framställa dödsolyckorna för att, likt Diagram 9 ovan, kunna jämföra 

Bolidens olycksfallsutveckling med den svenska gruvnäringens, den grafiska redovisningen ses i 

Diagram 10 nedan. Antalet dödsfall är betydligt lägre än antalet invaliditetsfall. 

 

Denna statistik är mer komplett och täcker hela tidsperioden 1931-1999 för både Boliden och 

svenska gruvnäringen. Det vi kan se i den grafiska sammanställningen ovan är, att likt Diagram 9, 

är år 1949 inte kännetecknad av fler allvarliga olyckor. För Boliden var det, vilket tidigare nämnts, 

2 personer som miste livet år 1949, för svenska gruvnäringen var det samma år 14 dödsolyckor. 

År 1952 upplevde Boliden högst antal dödsolyckor under den studerade tidsperioden då 9 

personer förolyckades, året därpå, 1953, upplevde svenska gruvnäringen sin högsta dödsfallsnivå 

då 33 personer förolyckades.  
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Sedan följer ett starkt fall av antal döda i svenska gruvnäringen år 1958, även Boliden upplever 

detta år relativt lågt antal dödsfall, även om året därefter har lägre antal dödsolyckor. Vidare ser vi 

två toppar för såväl Boliden som svenska gruvföreningen åren 1961 respektive 1968 samt en 

gemensam nedgång av dödsolyckorna år 1975. Följaktligen har svenska gruvnäringen, till skillnad 

från Boliden, en stark uppgång av antalet dödsfall år 1976, följt av en tydlig gemensam nedgång 

under 1980- till slutet av 1990-talet där enbart enstaka dödsfall sker. 

6. Diskussion av resultat 
Min huvudfrågeställning var ”Hur har Bolidens utveckling av olyckor utvecklats över tid?” denna 

frågeställning kompletterades med frågeställningarna: ” Vilka typer av olyckor skedde samt vilka 

former av gruvarbete var mest drabbat?” samt ” Vilka typer av olyckor skedde” samt ”Hur kan 

Bolidens olycksfallsutveckling representera den svenska gruvnäringen?”.  För att besvara dessa 

frågeställningar har jag en undersökning av Boliden Mines olycksfallsutveckling gjorts. Vidare har 

en jämförelse skett med den svenska gruvnäringens olycksfallsutveckling samt allvarligare 

olycksfall. Mer specifikt har olycksfallsutvecklingen för antal olyckor per 1 miljon arbetade 

timmar jämförts med den svenska gruvnäringens olycksfallsutveckling, följt av en redovisning av 

de allvarligare olycksfallen, invaliditetsfall och dödsolyckor.  

Resultatet av Boliden Mines olycksfall i gruvorna kan till viss utsträckning följa Lundh och 

Gunnarssons resonemang kring det faktum att den svenska gruvnäringen, liksom många andra 

svenska näringsgrenar, upplevde en ökad olycksfallsfrekvens under mellankrigstiden. Ser vi till 

den mest utmärkande toppen för olycksfallsfrekvensen i Diagram 2, år 1949, är det frestande att 

dra kopplingar till den arbetarskyddslagstiftning och starkare fokus på arbetsmiljön som infördes 

omkring år 1949. Hur stor del av minskningen som lagstiftning eller ökade inrapporteringar 

bidragit till är här svårt att säga och har inte undersökts i denna studie. 

Den tydliga uppgången i olyckor mellan åren 1944 och 1949 förklaras genom en rapport från 

säkerhetstjänsten vid Rönnskärsverken åren 1945 till 1948. Enligt denna rapport kan den tydliga 

olycksfallsökningen mellan 1945 och 1949 som går att urskilja i olycksfallsfrekvensen (Diagram 2) 

delvis förklaras med att en dåvarande ny lag om mer förmånliga olycksfallsskadeersättningar trätt 

i kraft. Detta är dock en svag förklaring, då det är nödvändigt att se till historiska händelser som 

kan ha påverkat en ökad produktion inom gruvindustrin, vilket skulle kunna framkalla en ökad 

press på arbetare som leder till ökade olyckor. Vidare diskussion och en mer djupgående analys 

av förhållandet mellan produktionsökning och olycksfall är ofrånkomlig för en djupare förståelse 

för förklaringar av olycksfallsutvecklingen under denna tidsperiod. 
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Vidare menar Lundh och Gunnarsson att detta kan vara en effekt av att det var fler 

inrapporteringar av skador av mildare art.79 Generellt kan vi se att de allvarligare olyckorna stiger 

under 1950-talet, trots att olycksfallsfrekvensen sjunker. I det fall då det enbart varit en 

försäkringsfråga hade de allvarligare olyckorna varit relativt oförändrade, men de verkar stiga 

under hela mellankrigstiden och sedan vara som högst under mitten av den studerade perioden.  

Den tydliga minskningen från år 1954 till 1955 kan möjligen förklaras med den 

yrkesskadeförsäkring som infördes från och med år 1955. Enligt ett meddelande från 

Arbetarskyddsnämnden beror denna minskning främst på att arbetsgivarna i fråga inte 

nödvändigtvis behövde anmäla mindre arbetsskador, vilka är av lindrigare art och därmed enbart 

behövt ersättning från den allmänna sjukkassan. Således antydde Arbetarskyddsnämnden att på 

grund av denna förändring varit mindre förmånligt för arbetarna att ta ut karensdagar för 

bagatellskador. 

Ytterligare en påverkan av den statistiska förändringen kan möjligen medverkat till att 

arbetsgivarna omedvetet slarvat med anmälningarna då seriositeten kring nedteckningen av 

arbetsskadan luckrats upp. Enligt Arbetarskyddsnämnden ansåg man att minskningen av olyckor 

mellan 1954 och 1955 är överdriven, det faktiska jämförelsetalet kan minskas med ca 23 

procent.80 

De allvarligare olyckorna, dödsolyckor och invaliditetsolyckor i såväl Bolidens fall som hela 

svenska gruvnäringens verkar inte följa olycksfallsfrekvensens utveckling, denna tendens är 

framförallt tydligt under mitten av den studerade tidsperioden. Olycksfallsfrekvensen har en 

uppgång under slutet av 1940-talet, då de allvarligare olyckorna verkar under denna tid näst intill 

opåverkade. Däremot sker istället en ökning av dödsfall under 1950-talet då olycksfallsfrekvenser 

sjunker, invaliditetsfallen har istället sina högsta värden under början av 1960 samt mitten av 

1970-talet, men ser trots allt en relativ ökning av invalidiserande skador under år 1949, vilket är 

det år som upplever högst olycksfallsfrekvens för Boliden, samt svenska gruvnäringen 

tillsammans med år 1943. Med denna statistiska framställning kan vi alltså konstatera att en högre 

olycksfallsfrekvens inte kan likställas med en ökning av allvarliga olycksfall och dödsfall i detta 

fall.  

79 Lundh och Gunnarsson (1987) s.61-62 
80 Källan är ett internt dokument från Boliden Mines arkiv i Västerbotten. 
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Ser vi på olycksfallsfrekvensens nedgång som en rapporteringsfråga där exempelvis 

bagatellskador i större utsträckning redovisats under de år med en högre olycksfallsfrekvens 

skapar de allvarligare olyckorna problem med ett sådant resonemang.  

Mekaniseringen av tyngre arbete leder till säkrare och mindre påfrestande arbete för arbetarna, 

men med ny teknologi så tillkommer även nya typer av skador såsom bullerskador eller skador på 

grund av gasexponering. Vidare kan en diskussion föras angående produktionsökningens 

påverkan på olycksfallens utveckling under mellankrigstiden. Det vi då kan konstatera är att 

olycksfallsfrekvensen liksom de allvarligare olyckorna ökar under denna tid. Vi har inte heller 

möjlighet att jämföra olycksfallsfrekvensen med löner och den fysisk påfrestning likt Thörnquists 

undersökning av silikosfallen i Österbybruk. 

Enligt Isaksson såg även Hedemora Verkstäder en hög olycksfallsfrekvens under mitten av 1940-

talet för att sedan falla under senare 1940-talet och 1950-talet och visade en starkt stigande 

tendens år 1968 där den stabiliserades under 1970- och 1980-talet. Således verkar det som om 

olycksfallsfrekvensen vid Hedemora Verkstäder till viss del kan jämföras med Boliden och 

svenska gruvnäringens olycksfallsfrekvens. Skillnaden är att olycksfallsfrekvensen för både 

Boliden och svenska gruvnäringen börjar falla först vid slutet av 1940-talet, samt att ingen 

uppgång under slutet av 1960-talet kan urskiljas. Ser vi däremot till antalet olycksfall inom 

verkstadsarbete vid Bolidens gruvor i Diagram 3 så kan vi se en mer likartad utveckling. Att 

Bolidens olycksfallsfrekvens ter sig något annorlunda än den av Hedemora verkstäder kan 

möjligen förklaras av andra påverkande arbetsformer i gruvorna, exempelvis bergsbrytning. 

Därmed kan det finnas belägg för att likt Isakson koppla olycksfallsfrekvensens utveckling till 

arbetstimmar, arbetsform och tillverkningsprocess.  

Magnusson och Johansson argumenterade för att LO och SAF tillsammans med övriga 

fackföreningsrörelserna, ökade fokus på det svenska arbetarskyddet vid slutet av 1930-talet. 

Jämför vi detta påstående med olycksfallsstatistiken kan vi se att de allvarligare olycksfallen 

tenderar att gå ner vid början av 1940-talet, vilket möjligen kan indikera att parternas fokus på 

arbetarskydd har gett effekt. Ser vi samtidigt på olycksfallsfrekvensen för svenska gruvnäringen 

och framförallt Boliden verkar det snarare vara en motsatt effekt då frekvensen stiger fram till 

slutet av 1940-talet. Möjligen kan detta resonemang då kopplas samman med Lundh och 

Gunnarssons påstående att inrapporteringen av bagatellolyckor kan ha påverkat 

olycksfallsfrekvensen. 
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Min studie kan ses som ett komplement till tidigare forskning genom att jag behandlat ett lokalt, 

detaljerat material vilken har kunnat jämföras med den svenska gruvindustrins. Den generella 

utvecklingen av olycksfall i Bolidens gruvor under tidsperioden 1931-1999 har tydligt minskat. 

Vidare öppnar min undersökning upp för en mer djupgående analys kring exakt vad som skapat 

en nedgång i olycksfallsfrekvensen samt en mer utförlig analys över vilka faktorer, exempelvis 

inspektioners eller produktionens inverkan och effekter, vilket kan påverka en förbättrad eller 

försämrad olycksfallsutveckling.  
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Bilaga 1 – Blankett för olycksfallsrapportering 
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Bilaga 2 – Definitioner för arbetsart  
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Bilaga 3 – Gruvbrytning (under jord, ovan jord samt anrikning) 

Källa: http://www.boliden.com/sv/Verksamheter/Gruvor/Sa-fungerar-ett-smaltverk/  
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Bilaga 4 – Bolidens olycksfallsfrekvens i tabellform 
 

 

 

 

År Antal 
olycksfall 
per 1 
miljon 
arbetade 
timmar 

Årlig 
procentuell 
förändring 

År 

Antal 
olycksfall 
per 1 miljon 
arbetade 
timmar 

Årlig 
procentuell 
förändring 

1931 1,13 0,00% 1966 0,34 -5,56% 
1932 1,3 15,04% 1967 0,47 38,24% 
1933 0,91 -30,00% 1968 0,53 12,77% 
1934 0,81 -10,99% 1969 0,58 9,43% 
1935 0,83 2,47% 1970 0,59 1,72% 
1936 0,85 2,41% 1971 0,47 -20,34% 
1937 0,98 15,29% 1972 0,43 -8,51% 
1938 1,05 7,14% 1973 0,52 20,93% 
1939 0,7 -33,33% 1974 0,44 -15,38% 
1940 0,68 -2,86% 1975 0,51 15,91% 
1941 0,71 4,41% 1976 0,59 15,69% 
1942 0,87 22,54% 1977 0,615 4,24% 
1943 0,89 2,30% 1978 0,585 -4,88% 
1944 0,82 -7,87% 1979 0,615 5,13% 
1945 0,88 7,32% 1980 0,475 -22,76% 
1946 0,99 12,50% 1981 0,585 23,16% 
1947 1,06 7,07% 1982 0,59 0,85% 
1948 1,16 9,43% 1983 0,62 5,08% 
1949 1,55 33,62% 1984 0,53 -14,52% 
1950 1,35 -12,90% 1985 0,515 -2,83% 
1951 1,24 -8,15% 1986 0,475 -7,77% 
1952 0,98 -20,97% 1987 0,395 -16,84% 
1953 0,97 -1,02% 1988 0,495 25,32% 
1954 0,91 -6,19% 1989 0,525 6,06% 
1955 0,62 -31,87% 1990 0,475 -9,52% 
1956 0,54 -12,90% 1991 0,31 -34,74% 
1957 0,5 -7,41% 1992 0,32 3,23% 
1958 0,49 -2,00% 1993 0,235 -26,56% 
1959 0,51 4,08% 1994 0,265 12,77% 
1960 0,5 -1,96% 1995 0,225 -15,09% 
1961 0,43 -14,00% 1996 0,215 -4,44% 
1962 0,49 13,95% 1997 0,17 -20,93% 
1963 0,46 -6,12% 1998 0,175 2,94% 
1964 0,41 -10,87% 1999 0,24 37,14% 
1965 0,36 -12,20% 
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