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Bilder från Riksgropen 1968   

Några kvarter från LO-huset på Norra Bantorget, SAF-huset på Blasie-

holmen och Riksdagshuset pågick ett rivningsarbete som jag återkommer 

till i en separat rapport om arbetet i Riksgropen 1968. Det är en beskriv-

ning av hur svenska och finska byggnadsarbetare exponerades för asbest 

på 1960- och 1970-talet och hur många av dem dog i lungcancern mesote-

liom 30, 40 eller 50 år senare.  

Mitt framför alla förbipasserande, politiker, myndighetschefer, forskare 

och arbetsmiljöexperter på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet, pågick ett ar-

bete som bar på årtiondets största arbetsmiljörisk: asbestcancerrisken. 

Ingen såg risken, ingen ingrep, ingen brydde sig om bullret och dammet i 

gropen. Bara två stannade. Den ene var fotografen som steg ner till Riks-

gropen för att ta en bild på rivningslaget som röjde plats för T-centralen 

och Kulturhuset. Den andre var Olof Palme, som ville bli fotograferad 

med byggjobbarna. Rivningsarbetarna i Riksgropen hade redan 1968 hun-

nit andas så mycket asbestdamm att det skulle komma att visa sig årtion-

den senare som asbestcancer.  

Hjälpen var på väg, men den kom för sent. Arbetarskyddsstyrelsen an-

nonserade samma år att Bygghälsan hade bildats och att verksamheten 

skulle vara igång 1968. På Arbetsmiljöverkets webbplats kan man idag läsa 

om historien: 

Partssammansatta Bygghälsan, som bildas detta år, kommer att bli en viktig motor i arbetet 

med att förebygga olyckor och skador ute på byggarbetsplatserna och för att rehabilitera 

byggarbetare tillbaka i arbete. Den bedriver en omfattande utgivning av facklitteratur. Efter 

fem år har hälsan 200 medarbetare, varav 23 läkare, runt 50-talet sköterskor och inemot 30 

skyddsingenjörer. Miljonprogrammet2 pågår och de stora bostadsbolagen, kommunala och 

privata, bygger fortfarande i egen regi med egna anställda byggnadsarbetare. Antalet arbets-

olyckor med dödlig utgång ligger fortfarande högt, totalt förolyckas 458 i arbetet 1965, varav 

65 inom byggindustrin. Till detta ska läggas avlidna i arbetsrelaterade sjukdomar orsakade av 

framför allt byggdamm. 

 
2  Miljonprogrammet var ett program för bostadsbyggande i Sverige 1965–1975. Genomförandet    

   sammanföll delvis med de så kallade rekordåren. Källa: www.av.se/om-oss/125-års jubileum. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rekord%C3%A5ren
http://www.av.se/om-oss/125-års
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Bygghälsan bildades alltså 

1968. Samma år arbetade 

rivningsarbetarna här, och 

nu 50 år senare dör de i 

den farligaste lungcancer-

sjukdomen, mesoteliom. 

 

 

 

. 

Det var här i rivningen    

av dessa gamla hus som 

asbestexponeringen 

skedde. 

 

 

 

 

Rivning och lastning med     

Bobcat 1968.                  

Den dödliga dagliga dosen     

av asbestdamm inandades. 
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Inte ett ord om asbestrisken, men de av byggdammet döda noteras. 

Livsfarligt hårt arbete förvandlades på myndighetsspråket till ”arbets-

miljöproblematik” och senfärdigheten i konkreta skyddshandlingar för-

klarades med ”den för snabba tekniska utvecklingen.”                                               

När jag läser om arbetsmiljöproblemen och jämför orden om förebygg-

ande arbetsmiljöarbete med bilderna tagna i Riksgropen är det för mig en 

berättelse med ord och bild om två skilda världar. Förebyggande och efter-

hjälpande arbetsmiljösatsningar presenterades på pappret men i verklig-

heten på arbetsplatsen saknades för deras genomförande kunskap för kon-

kret arbete, ansvar och förankring hos finansiären.   

Ännu trettio år senare, när många av dem som arbetade i Riksgropen in-

sjuknat i lungcancer eller dött, fortsätter bevakningen av asbestsjukdomar 

och handläggningen av försäkringsfrågorna. Varningarna om asbestrisker-

na från 1970-talets början upprepades flera gånger.   

År 1972 

Byggnadsarbetaren Arne Johansson, Göteborg, 58 år och själv asbestos-

drabbad varnar om asbest. ”Vid rivning av byggnader sprids asbestdamm 

ofta vida omkring. Och inte sällan blir de stora dammande asbestbitarna 

lekmaterial.” Byggnadsarbetaren, 28 april 1972.4 

 

År 2012                                                                                                                              

I Byggnadsarbetarens artikel 449 sjuka i asbestcancer från år 2012 gavs i 

reporter Margite Franssons intervjuer en lägesbeskrivning: ”Mesoteliom 

beror i stort sett alltid på asbestexponering och leder i nästan samtliga fall 

till döden inom relativt kort tid, säger Anders Englund, läkaren som slog 

larm om asbesten i mitten av 1970-talet. Han har gjort studien tillsam-

mans med professor och överläkare Bengt Järvholm som ansvarar för 

Byggnads Hälsoregister.” Byggnadsarbetaren, 2012. 

 

 

 

 
4 För att läsa artiklarna ur Byggnadsarbetaren, se www.byggnadsarbetaren/se/tidningsarkivet. 

http://www.byggnadsarbetaren/se/tidningsarkivet
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År 2014 

40 år efter asbestlarmen intervjuades Anders Englund: ”Otroligt att 

arbetare fortfarande utsätts. Det är otroligt att byggnadsarbetare fort-

farande utsätts för risken att skadas av asbest. Det säger läkaren Anders 

Englund, som larmade om asbesten för 40 år sedan. Hösten 1975, var han 

medicinsk rådgivare åt LO. Och allt brakade loss efter att Anders Englund 

upptäckt åtta dödsfall i lungsäckscancern mesoteliom på företaget Nohab 

i Trollhättan. Det visade sig att arbetarna tillverkat lokomotiv åt Sovjet-

unionen som krävde blå asbest i isoleringen. Upptäckten var en av orsaker-

na till att Sverige senare förbjöd användningen av asbest.” Byggnadsar-

betaren, 2014.   

 

År 2014 

Byggnadsarbetaren skriver 2014 om försäkringslotteriet och hanteringen 

av ansökan och utbetalning av AFA:s arbetsskadeförsäkring. I artikeln be-

skrivs en arbetsskadad byggnadsarbetares långa kamp för att få rätträknad 

livränta. AFA:s beslut ändrades flera gånger, trots att handläggaren hade 

underlaget från början. Kan man lita på AFA? AFA granskas av Finans-

inspektionen och 2007–2013 gjordes 43 klagomålsärenden varav hälften 

avsåg kritik på grund av lång handläggningstid, över en tredjedel gällde 

skaderegleringen och nivån på inkomstförlusten. AFA ägs till hälften av 

LO och Svenskt Näringsliv och fungerar som vilket försäkringsbolag som 

helst. Nina Christensen, Försäkringslotteriet – så fick Leif höjd livränta från 

AFA – tre gånger. Byggnadsarbetaren nr 2 februari 2014. 

 

År 2018 

Sex år senare har dödsfallen i asbest ökat. Byggnadsarbetarens uppfölj-

ning av asbestriskerna fortsatte och år 2018 skrev Margite Fransson 

artikeln Dramatisk ökning av dödsfall i asbestsjukdomar. ”230 000 människor 

beräknas dö i asbestrelaterade sjukdomar orsakade av jobbet. En ny rap-

port visar mycket högre tal än som tidigare var känt. ’Alarmerande’, säger 

Byggnads arbetsmiljöansvariga Ulf Kvarnström.”  
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Varför skriver jag om asbest och lungcancern 

mesoteliom?  

Jag skriver för att asbest fortfarande dödar. Antalet döda i mesoteliom år 

2018 var 165 personer. Socialstyrelsens cancerstatistik visar att antalet 

lungsjukdomar orsakade av asbest ökar bland den äldre befolkningen. De 

är pensionerade byggnads-, industri- och varvsarbetare, som exponerades 

för asbest på 1970- och 1980-talet, vars lungsjukdomar har tagit från 30 

till 40 och ibland till och med 50 år att växa och orsaka en obotlig lung-

cancer, mesoteliom.  

Jag skriver för att försöka förstå hur man tänkte på 1960-talet när hälso-

riskerna blev kända och då arbetsmiljöansvariga arbetsgivare och arbets-

miljö- och tillsynsansvariga myndigheter utsatte tusentals arbetare för risk-

fylld asbesthantering. I Stockholm påbörjades rivning av Klaraområdet i 

slutet på 1960-talet och arbeten fortsatte till 1970-talets mitt. Många av 

dem som arbetade med rivningen är nu antingen cancerpatienter i pallia-

tiv sjukvård eller döda. Frågan är: hur tänkte beslutsfattare och politiker 

när de utformade regelverket för asbesthantering, styrde arbetsmiljö- och 

tillsynsarbeten, fattade beslut kring bedömning av arbetsskador och utfor-

made trygghetsförsäkringar? Trots att Sverige för många var ett av de nor-

diska förebildsländerna i sättet att lagstifta om arbetsmiljöarbetet, orga-

nisera företagshälsovården och med råd och föreskrifter vägleda lokalt 

arbetsmiljöarbete, kunde detta hända. Hur kunde så många arbetare i Sve-

rige utsättas för dessa dödsbringande asbestrisker?  

Jag skriver för alla de i asbestcancer döda och i svensk arbetsskade- och 

dödsorsaksstatistik osynliga arbetarna. Utöver kända och väldokumente-

rade asbestskandaler finns ett stort antal i statistiken totalt osynliga ar-

betsskadade byggarbetare. De är invandrare från nordiska och andra euro-

peiska länder, allt från bygg- och rivningsarbetare till montörer, elektriker, 

rörmokare, isolerare, mattläggare, byggstäderskor och sömmerskor som 

skadades av asbest. Det finns ett stort mörkertal båda i den svenska döds-

orsaksstatistiken och i arbetsskadestatistiken om det verkliga antalet as-
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bestskadade och döda arbetare. Vem tar ansvar för att inte dagens inlåna-

de byggnads- och saneringsarbetare tvingas gå samma öde till mötes som 

de som asbestskadades under 1960-, 1970- och 1980-talen?   

Jag skriver för att förstå sveket de asbestsskadade utsattes för när de tving-

ades kämpa för sina rättigheter att först få lungsjukdomen godkänd som 

en arbetsskada, få förtidspension eller rehabilitering och sedan få sjuk-

domen ersatt som en asbestskada. Arbetsmiljöansvariga arbetsgivares roll 

har dokumenterats och nu är det frågan om samhället. Myndigheter och 

politiker har ett ansvar att skydda medborgarna från dödliga arbetsmiljö-

risker, allt från arbetsolyckor till arbetssjukdomar. De har ansvar för att 

lagstifta, organisera, bemanna styrelser och tillsätta myndighetschefer, 

initiera forskning, utbildning och utvecklingssatsningar och kontrollera att 

verksamhetsmålen nås med valda politiska strategier. I Arbetsmiljö – erfaren-

heter, tendenser, framtidsproblem (1972) beskrev Sveriges ledande arbetsmiljö-

forskare och experter på vilka områden omfattande förnyelse av struktu-

rer och arbetssätten krävdes för arbetsmiljöarbetets effektivisering. Resul-

tatet av strukturbygget är viktigt att synliggöra för att förstå varför vi år-

tionden framåt varje år har hundratals arbetare som exponerades för as-

bestdamm på 1960-, 70-, 80-talet och som nu i pensionsåldern insjuknar 

och dör i lungcancer. Vad hade beslutsfattare, som skulle ha kunnat hindra 

asbestskadornas omfattning, för underlag för sina ställningstaganden att 

handla, vänta och förhala, att inte alls handla?      

Stora, mindre och kommande asbestskador                                                    

Utöver dessa storbolag fanns mindre och medelstora bygg- och sane-

ringsföretag och rivningsfirmor vars kunskaper om ansvaret i arbetsmiljö- 

och asbesthantering var låg om inte obefintlig. De flesta som arbetade i 

Klarakvarteret med rivningsarbeten var finländare varav många återvände 

till hemlandet efter byggboomen i Sverige. Där insjuknade de årtionden 

senare i lungsjukdomar och dog i lungcancer orsakad av asbest de hade 

exponerats för i Sverige. Kan det hända ännu i dag? Huddinge sjukhus 

byggdes på 1960-talet och i fasaden användes asbest som isoleringsmate-
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rial. Omfattande reparations- och saneringsarbeten pågår sedan 2018–

2019. Arbetet görs av unga män från Ukraina, Polen och andra forna öst-

stater. På samma sätt som tidigare på 1970-talet riskerar de att bli osynliga 

i den svenska arbetsskadestatistiken och också i dödsorsaksstatistiken8. På 

1970-talet jobbade rivningsarbetarna helt utan skyddskläder. Nu har deras 

efterträdare heltäckande skyddsoveraller och ventilerade hjälmar, men frå-

gan är om de räcker till att skydda mot asbesten. De är lika okunniga om 

de svenska arbetsmiljöföreskrifterna, försäkringsreglerna och om sina 

rättigheter som rivningsarbetarna i Riksgropen var på 1960-talet. Kommer 

dessa ungdomar klara asbestsaneringen utan skador? Fungerar tillsynen, 

regelverket och ansvarstagandet nu bättre?  

 

Om myndigheters och politikers ansvar 

Företagens sätt att ta sitt arbetsmiljöansvar är väl dokumenterat vad gäll-

er de stora asbestcancerarbetsplatserna. Det som saknas från de första as-

bestårtiondena, från 1960- till 80-talet, är en beskrivning av myndigheters 

och politikers ansvar att med lagar och föreskrifter styra, organisera och 

bemanna arbetsmiljö- och företagshälsovårdsarbetet med ämneskompe-

tens, utforma försäkringar samt tillsätta resurser för tillsyn, uppföljning 

och kontroll av vidtagna åtgärders verkningskraft. Hur har dessa arbets-

miljöorganisationer hanterat asbestrisken och de sjukdomar och rehabili-

teringsbehov som den har orsakat? Nätverket av ansvariga politiker och 

verkställande politiskt tillsatta myndighetschefer, som hade i uppgift att 

ansvara för asbestfrågan, är fortfarande ett intressant men outforskat äm-

ne för landets kulturforskare.                                                                         

Myndighetsansvaret, dess innehåll och sättet att bära det, skymtade fram 

årtionden senare i internationella utvärderingar som kritik av svensk ar-

betsmiljöforskning och dess kvalitet och politiska styrning. I Forsknings-                          

rådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FAS)9 internationella utvärdering av 

 
8  Osynligheten i statistiken bekräftas nu bl.a. av Svenska Miljöinstitutets rapporter, i av AFA 
Försäkring finansierad forskning, Vilka asbestexponeringar kan ha orsakat dagens mesoteliomfall? (2018).  
9   FAS, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, huvudman Socialstyrelsen.      
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arbetsmiljöforskning kommenterades sambandet mellan asbestexpone-

ring och olika cancerformer.  
 

Lungsjukdomen asbestos var känd sedan länge, men trots att internationella 
studier påvisat samband mellan olika cancerformer och asbestexponering 
redan under 50-talet i England, var detta samband inte accepterat av svenska 
myndigheter. Först, när en ansamling av lungsäckstumörer kunde påvisas från 
ett svenskt företag i cancerregistret och andra svenska studier visade samma 
sak som i USA och andra länder, godkändes sambandet. Det medförde snart 
närmast ett totalförbud. Svenska studier påvisade även ökad risk med vit 
asbest (krysotil) och inte bara med blå asbest eller liknande former av asbest. 

 
Om mina sökningar  

För att få en uppfattning om besluts- och handlingskulturen i asbestfrå-

gan från 1960 till slutet av 1980-talet har jag sökt fakta från forsknings-

rapporter och vetenskapliga artiklar till läroböcker i arbetsmiljö och före-

tagshälsovård för att få svar på frågan om hur och varför asbestrisken 

hanterades på ett sätt som ledde till flera tusen arbetares död. Resultaten 

jag visar är alltså inte hämtade ur dagens arbetsmiljö-Sverige utan det Sve-

rige som fanns när arbetare, både män och kvinnor, utsattes för asbestris-

kerna i början på 1960-talet och senare. Valet av litteraturen jag använder 

för att söka svar på ansvariga myndigheters handlingar i asbestfrågan moti-

veras med följande korta bokpresentationer som jag senare återkommer 

till. Citaten exemplifierar den delen av böckernas innehåll som berör as-

best och asbestcancern mesoteliom. Jag sammanställer texterna med di-

rekta citat och markerar tydligt egna kommentarer med iakttagelser om 

utvecklingsbehoven och vad de bygger på i texten.12 De tre böcker som 

presenteras nedan, på sin tid kursböcker såväl i akademisk utbildning som 

i facklig arbetsmiljöutbildning, inleder litteraturstudien.  

En varning för tolkning per se är på plats. Med per se menas generalise-

ringar av texter och hur regler tillämpas utan hänsyn till specifika om-

 
12 Med citat menas enligt Svenska Akademins ordlista en exakt återgivning av vad någon sagt eller skri-                  
vit. Kursivering av text i ett citat är alltid författarens markering av viktiga ord. De kursiveringar som  
har gjorts i en annan ej direkt citerad text är mina. Med kursiveringen vill jag lyfta fram begrepp som          
är viktiga för bokens ämne, asbest.  
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ständligheter i tiden. Lagar, regler och organisationer skapades med det 

som var känt om asbestrisken på 1960-talet och årtionden framåt. I dag 

ter sig vissa val och handlingar mindre genomtänkta, när de granskas med 

tillgängliga fakta årtionden senare. Ett annat sätt, med mindre risk för egna 

tolkningar, hade varit att beskriva arbetsmiljömyndigheters verksamhet 

och granska deras resultat och uppnådda verksamhetsmål med årliga kvan-

titativa ekonomiadministrativa värderingar (EA-värdering). EA-värdering-

en visar myndigheters ekonomiadministrativa hushållning med givna re-

surser, eller organisationens handlingskraft, mätt med ekonomiska mått.13 

 

Först en kort presentation av böckerna och efter det texterna om asbest 

och asbestriskernas hantering i tiden med mina kommentarer. 

Bolinder, E., Forssman, S., Gardell, B., Gerhardsson, G., Meidner, R., 1972, 

Arbetsmiljö – erfarenheter, tendenser, framtidsproblem,14 Bokförlaget Aldus/ 

Bonniers, Stockholm.  

         Ur bokpresentationen: 
Förberedelsearbetet i Sverige för 1972 års FN-konferens om den mänskliga mil-

jön påbörjades 1970. En arbetsgrupp fick i uppdrag att göra en översikt över de 

svenska erfarenheterna angående människan och arbetsmiljön. Arbetsgruppen 

bestod av professor Sven Forssman (Arbetsmedicinska institutet) som ordfö-

rande, doktor Erik Bolinder (Landsorganisationen i Sverige, LO), fil.dr. Bertil 

Gardell (Arbetsmedicinska institutet), professor Gideon Gerhardsson (Svenska 

arbetsgivareföreningen, SAF) och fil.dr. Rudolf Meidner (Landsorganisationen i 

Sverige). Som experter medverkade docent Magnus Hedberg (Personaladminist- 

rativa Rådet), ombudsman Inge Janérus (LO), överingenjör Gösta Lagermalm 

(Styrelsen för Teknisk Utveckling) och professor Nils Lundgren (Arbetsmedi-

cinska institutet). Forskningsassistent Elisabeth Lagerlöf-Cederlund (Arbets-

medicinska institutet) fungerade som sekreterare. 

 

Författarna gjorde ”en allsidig belysning av arbetsmiljöproblematiken 

utifrån tekniska, medicinska, fysiologiska, psykologiska och sociologiska 

aspekter”. Erfarenheter och utvecklingstendenser inom arbetsmiljöom-

 
13 EA-värdering av statliga myndigheter, 1994–2019, www.evk.se.  
14 Samma bok har på FN-konferensen använda titeln Arbetsmiljö: svenska erfarenheter och framtida problem.  

http://www.evk.se/
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rådet ur svensk synvinkel redovisades. Boken ger en beskrivning av am-

bitioner och målsättningar för arbetsmiljöarbetets utveckling från efter-

krigstiden till början av 1970-talet. Jag har med detta litteraturval sökt fakta 

om vad man visste om asbest i Sverige på 1970-talet. I mitten på 1960-

talet påbörjades stora byggprojekt, nya bostadsområden och köpcentrum 

byggdes och gamla stadskärnor revs för att ge plats åt det nya och moder-

na. Vad visste man om asbest när forskargruppen skrev till FN-konfe-

rensen om framtidsproblemen i den mänskliga arbetsmiljön? Vad hade de 

sett om någon av dem 1968 hade gått förbi Riksgropen? Dammet, bullrigt 

byggjobb eller ”en mänsklig arbetsmiljö” som de just då skrev om? Tjugo 

år senare var de första lungsjukdomarna och dödsfallen på grund av asbest 

ett faktum. 

Lindskog, B. I., (red), Bergman, L., Gerhardsson, G., Gästrin, U., Hjortzberg-
Nordlund, H., Tubelius, P.,  
Företagshälsovård, Studentlitteratur, 1988, Lund.  
         
        Ur bokpresentationen:  

Företagshälsovårdens grundidé och hur den praktiskt kan genomföras presen-

teras på ett lättsamt sätt i den här boken. Tonvikten har lagts på hur arbetet kan 

organiseras. Det finns speciellt två dimensioner i företagshälsovårdens arbete 

som behövs lyftas fram. Den ena är företagshälsovårdens roll av opartisk och 

rådgivande expertresurs som knyts till den lokala skyddsverksamheten. Den 

andra är att arbetet huvudsakligen skall ha en förebyggande inriktning. Denna 

bok har skrivits i avsikt att beskriva företagshälsovården i just dessa erfarenheter 

av företagshälsovårdens vardag.  Gruppen består av företagsläkare med specia-

litet angiven inom parentes – docent Bengt I. Lindskog (kirurgi) tillika bokens 

redaktör. dr Lars Bergman (allmän kirurgi), dr Ulf Gästrin (allmän kirurgi), 

docent Hans Hjortzberg-Nordlund (socialmedicin), dr Py Tubelius (allmän-

medicin) och professor Gideon Gerhardsson som sakkunnig i yrkeshygien och 

teknisk företagshälsovård hos SAF.  

Boken lämpar sig speciellt väl för styrelse- och skyddskommittéledamöter samt 

chefer och arbetstagare som enkelt vill skaffa sig fördjupade kunskaper om 

företagshälsovård inom sina egna ställningstaganden i arbetsmiljöfrågor, dess-

utom till alla inom myndigheter och organisationer som engageras i frågor om 

företagshälsovård, arbetsmiljö, teknisk förnyelse på arbetsplatsen och rehabi-

litering. 
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Gustavsson, P., Arbetsskadebedömning – cancer och exponering i arbetsmiljön 

Arbetet ingår i Arbetssjukdom – skadlig inverkan – samband med arbete. Ett ve-
tenskapligt underlag för försäkringsmedicinska bedömningar (innehåller 
sju skadeområden) andra utökade och reviderade utgåvan, Peter Wester-
holm (red.). AFA finansierade forskningen. 
                                               
        Ur bokpresentationen: 

Denna skrift utgör en reviderad och uppdaterad utgåva av en tidigare av Arbets-

livsinstitutet utgiven (1995) publikation med samma titel och beteckning 1995:16. 

Kapitlet ”Cancersjukdomar” har en helt ny text författad av överläkare docent 

Per Gustavsson och sakkunnig granskare är överläkare, docent Maria Albin, 

Lunds Universitetssjukhus. Författaren redogör för arbetets syfte och använda 

metoder. Syftet med denna sammanställning är att ge ett vetenskapligt underlag 

vid försäkringsmässig bedömning av samband mellan insjuknande i cancer och 

exponeringar i arbetsmiljön. Bevisregeln i lagen om arbetsskadeförsäkring är 

under revidering, och regeringens proposition 2007 02:81 Vissa arbetsskadefrågor 

m.m. föreslås en ny bevisregel för skador som inträffar efter 1/7 2002. 

 

 

Arbetsskadebedömning – cancer och exponering i 
arbetsmiljön 

Jag inleder litteraturstudien med Per Gustavssons redovisning av arbets-

skador som orsakar lungcancer från år 2002 för att ge läsaren fakta att 

relatera till när asbestriskerna beskrevs i 1960-, 1970- och 1980-talens ar-

betsmiljö- och företagshälsovårdslitteratur. Det är framför allt fakta om 

asbestcancern mesoteliom och kunskapsläget 1960–1980 och 2002 som 

text- och innehållsjämförelserna synliggör.15 Motivet för bokvalet är litte-

raturens avsnitt om de försäkringsjuridiska överväganden som tillämpa-

des 1995. För frågor om den svenska trygghetsförsäkringen (TFA) för 

asbestsskadade har det varit svårt att få svar på frågor om varför de an-

vänder regler som utestänger de som var äldre, över 75 år vid lungcancern 

 
15 Författaren redogör för använda metoder och källor: ”Sammanställningen är baserad på kunskap  
som var tillgänglig i publicerad form, november 2000 eller ’in press’ kompletterande publikationer.  
Vetenskapliga originalartiklar har granskats när pålitliga översiktsartiklar saknats eller varit motstridiga,  
samt för tidsperioden efter senaste större översikt.”   
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mesotelioms visandedag. Ingen hänsyn tas till nya forskningsrön och ökad 

medicinsk kunskap om lungcancerns långsamma sjukdomsprocess och 

sena visandedag. Överenskommelsen om åldersgränsen som arbetsmark-

nadens parter enades om påstås vara hemlig och inte tillgänglig för insyn 

enligt AFA:s/TFA:s försäkringsexperter.16 Jag har i stället sökt fakta om 

trygghetsförsäkringen och hur den fungerar från andra nordiska länders 

försäkringsupplägg vid sent visade lungcancersjukdomen i mesoteliom 

och återkommer till ämnet senare i rapporten under Asbestsjukdom i siffror. 

Först om sambandet asbest och lungcancer av Per Gustavsson Arbets-

skadebedömning – cancer och exponering i arbetsmiljön (2002, s.121).  

Asbest                                                                                                                       

Sambandet mellan yrkesmässig asbestexponering och lungcancer är otvetydigt och 
mycket väletablerat. Den aktuella vetenskapliga diskussionen rör bland annat i vilken 
mån risken per dosenhet (fiber-år) är olika för olika fibertyper, vilka dosrespons förhål-
landen som gäller, och vilken grad av samverkan med rökning som föreligger. Både när 
det gäller uppkomst av asbestos och av lungsäckstumörer (mesoteliom) har amfibol as-
best (krokidolit) en starkare effekt än krysotil per fiber räknat. Experimentella data och 
vissa epidemiologiska fynd talar för att lungcancerrisken är större efter exponering för 
amfibol asbest (krokidolit, amosit och tremolit) än efter exponering för krysotil (Blot et 
al. 1996b, Doll et al. 1985, IARC 1987), men det har hävdats att risken för lungcancer 
per fiber-år skulle vara lika stor för krysotil som för krokidolit (Landrigan et al. 1999).  

Kohortstudier av höggradigt asbestexponerade grupper tyder på att riskökningen per 

fiber-år följer sambandet SMR=100 (1 + k*(f-y). där f-y är den kumulativa dosen ut-

tryckt i fiber-år/ml och k är en konstant som när det gäller krysotil är i storleksordning-

en en procent (Doll et al. 1985). Det är dock tveksamt om detta dos-respons samband 

är giltigt vid lägre dosnivåer. Flera populationsbaserade fallkontrollundersökningar 

antyder indirekt att riskökningen per fiberår är högre i lågdosområdet (Jöckel et al. 1998, 

Järvholm et al. 1993, van Loon et al. 1997), då den beräknade andelen lungcancerfall i 

befolkningen som kan tillskrivas asbest antyder att även jämförelsevis måttliga expone-

ringar har en carcinogen effekt. En nyligen publicerad svensk fall-kontrollundersökning 

med kvantitativa dosmått talar tydligt i denna riktning (Gustavsson et al. 2002).  

En strikt tillämpning av principen om en etiologisk fraktion på mer än 50 procent för 

att uppfylla ett krav om övervägande skäl skulle leda till att enbart exponeringar som 

medför en riskökning på mer än två ggr kan uppfylla detta krav. Med en riskökning på 

 
16 TFA 9.4.2019 Mejlkommunikation om försäkringsvillkoren.  



16 
 
 

 

en procent per fiberår krävs då en kumulativ exponering på minst 100 fiberår för att ett 

samband med krysotil skulle kunna godkännas. Så höga exponeringar är ovanliga i 

Sverige. I ”Asbestos, asbestosis, and cancer: the Helsinki criteria for diagnosis and attri-

bution” anges att asbestorsakad lungcancer skall kunna anses föreligga om expone-

ringen uppgår till 25 fiberår eller mer (Anonymous, 1997). Den svenska fall-kontroll-

undersökningen som citeras ovan stöder också att riskökningar på mer än två ggr 

uppträder vid betydligt lägre doser än de 100 fiber-år som konventionell extrapolering 

ger. Var gränsen skall dras i enskilda försäkringsärenden är svårt att exakt ange: det synes 

rimligt att betrakta långvarig exponering (mer än 15–20 år) i ett tydligt asbestexponerat 

yrke som tillräckligt. Vid höga exponeringsnivåer kan kortare tid vara tillräckligt. 

Så långt fakta om asbestexponering från år 2002 och tillbaka till 1960- och 

1970-talens utvecklingstendenser inom arbetsmiljöområdet.  

 

Utvecklingstendenser inom arbetsmiljöområdet i 
början av 1970-talet 

Arbetsmiljö – erfarenheter, tendenser, framtidsproblem av Bolinder et al. är en 

viktig bok att läsa för att förstå rådande arbetskulturen på 1960- och 1970-

talen och författarnas syn på partsammansatta arbetets styrkor och för-

måga att lösa framtidsproblemen. Bokens problembeskrivningar ger läsa-

ren en inblick i hur de första signalerna om asbestriskerna uppfattades och 

hanterades.   
 
När det gäller arbetsmiljön kan man urskilja två linjer i utvecklingen. Å ena sidan 

konstaterar man hur själva arbetsmiljöbegreppet har vidgats i takt med utveck-

lingen. Från början betraktade man arbetsmiljöproblematik huvudsakligen cent- 

rerad kring riskfaktorer av typen olycksfall och yrkessjukdomar. Successivt har  

begreppet vidgats till produktionsapparatens anpassning till människans fysiska 

förutsättningar. I de sista skedena av utvecklingen har även den psykiska arbets-

anpassningen blivit allt mer högaktuell. Idag lägger man i arbetsmiljöbegreppet 

hela den vida hälso- och anpassningsaspekten på människans situation i arbets-

livet.17 

 
17 Bolinder et al., 1972.  
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I bokens avsnitt om erfarenheter av svenskt arbetsmiljöarbete redovi-

sades 1970-talets största problem- och utvecklingsområden. De bestod av 

följande ämnen:  

• samhällets välfärdsmått måste i framtiden bättre spegla miljöprefe-

renser 

• arbetsmiljöproblemen måste lösas redan på planeringsstadiet 

• utbildning och information krävs för beslutsfattare 

• hälsovården måste byggas ut inom företagen 

• bättre förutsättningar behövs för att tillvarata individens intressen 

• lagstiftning och inspektion behöver utvecklas 

• samhället måste ställa forsknings- och utbildningsresurser till förfogande 

• internationellt samarbete måste till. 

 

Vad ledde detta kartläggningsarbete till och hur mycket av utvecklings-

tankarna förverkligades under kommande åren? Gav arbetet resultat som 

skulle ha kunnat hindra många människors arbetssjukdomar som till ex-

empel asbestexponering i rivningsarbetet 1968 i Riksgropen? Jag kom-

menterar resultatet årtionden senare 2018, det året då mesoteliom och 

asbestfiber har skördat minst 165 offer.18 I följande redovisning av uppräk-

nade arbetsmiljöproblem och utvecklingsområden följer jag bokens upp-

ställning av ämnen från samhälleliga välfärdsproblem till internationellt 

samarbete. Jag kommenterar texten med den erfarenhet av arbetsmiljöar-

betet jag har. Under dessa 50 år, från 1968 till 2018/2019 har jag verkat i 

svenska och finska arbetsmiljöer i olika funktioner, allt från att vara 

skyddsombud till att vara examinator av doktorsavhandlingar i ämnet.19 

 
18 Frågan är om det ens är möjligt att få fram en siffra för antalet döda? Det finns säkert offer som inte                                       
officiellt har registrerats som asbestskadade. Därav ordet ”minst” framför antalet döda. 
19 Mitt arbete i olika arbetsmiljöfunktioner började 1968 som industritjänsteman på LME och 1970  
skyddsombud på huvudfabrikens avdelning för produktionsplanering, 1980 arbetsmiljöansvarig  
arbetsledare och centrala skyddskommitténs sekreterare på SCB, 1983 arbetsskadestatistiker på SCB,  
doktorand och lärare i organisationsteori/personalredovisning 1986 på Stockholms universitet, eko-
nomie doktor med avhandlingen Det lokala arbetsmiljöarbetets effektivitet – en fallstudie från Garnisonen,  
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Senaste forskningsprojektet på Tammerfors universitet från 2016 till 2018 

var ett treårigt skogsforskningsprojekt om skogsmaskinförares upplevda 

arbetsmiljö och, önskemål om tjänster från företagshälsovården samt 

skogsmaskinbolagens framtidsutsikter med ekonomiska förädlingsvärde-

analyser.20   

 

Välfärdsmåtten 

I boken behandlas bruttonationalbegreppet (BNP) och dess brister som 

inte tog hänsyn till värderingsförändringar i samhället. Ökade krav ställdes 

på en arbetsmiljö som garanterar den enskilde hälsa, arbetstrygghet och 

arbetstillfredsställe. Författarna diskuterade hur välfärdsmåtten skulle kun-

na bli en del av ett bredare BNP-mått och tvingades konstatera att trots 

kraven har det inte varit möjligt att åstadkomma ett generellt mått på ett 

samhälles välfärd. I stället har man tvingats att bara kritiskt granska grun-

derna för nuvarande välfärdsberäkningar.  

 

Kommentarer och utvecklingsbehov: I texten beskrivs svårigheterna att utforma 

och använda välfärdsmåtten i arbetsmiljöarbetet. Perspektivet var natio-

nalekonomins makroperspektiv, dvs. ett samhälleligt problem. På mikro-

nivån, i företagens verksamhet på arbetsplatsen, utvecklades former för 

den demokratiska beslutsprocessen med hjälp av frågor om ”hur är det”, 

”hur bör det vara” och ”vad ska göras” enligt sociologiprofessor Sten 

Johanssons forskning (1985). Svaret på frågan om ”hur är det?” var lätt att 

svara på med internredovisningens siffror och arbetsmiljö- och personal-

enkäters upplevelser av arbetstillfredsställelse, organisationskultur och 

 
1987 universitetslektor med ansvar för utbildning av ekonomer i ämnet verksamhetsuppföljning med  
inriktning på ekonomi, organisation och arbetsmiljö, 1988–2019 universitets lektor, handledare och 
examinator av kandidat- och magisteruppsatser, doktorsavhandlingar med inriktning på arbetsmiljö,   
ekonomi och företagshälsovård, docent i företagsekonomi på Stockholms universitet och docent i 
miljöekonomi på Tekniska Högskolan/Tekniska universitetet i Tammerfors, från 1991 läroboksför-
fattare och bokförläggare.   
20 Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampere University, Faculty of Social 
Sciences, Työelämän tutkimuskeskus raportti 12/2018,   
A,  Siukola, H. Pursio, P. Liukkonen, K. Vänni, J. Uitti, V. Liukkonen, H. Kosonen, C-H. Nygård.  
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ledarskap. Fortsättningen ”hur bör det vara?” var däremot svårare att få 

grepp om. Vad var arbetsmiljöarbetets mål och vad ville man åstadkom-

ma? Något som förbättrar allas arbetsförhållanden eller bara sådant som 

befäster eller utmanar organisationens interna och externa maktförhål-

landen? Alla varianter av dessa maktkamper har lärare och forskare sett 

och hört. Det talades om effektivitet, produktivitet, lönsamhet och mät-

ningens vikt i arbetsmiljösammanhang, vilket jag som ekonom funnit helt 

förkastligt tomt prat, om man inte vet vad målet med arbetet är och med 

vilka värden och värderingar resultatet ska uppnås. Vad ville man åstad-

komma och hur? Till sista frågan ”Vad ska göras” behövdes kunskaper i 

ekonomi för beslutet om åtgärdens effekter och underlag för dialog med 

de berörda om investeringens genomförande. 

  

Med åren har begreppet arbetsmiljöinvestering fått nytt innehåll, visade 

kandidat- och magisterstudenters fallstudier.21 Alla investeringar har i sig 

en arbetsmiljöaspekt, svarade ekonomiansvariga chefer. Numera skiljer 

man inte på en produktionsinvestering och en arbetsmiljöinvestering utan 

allt hör ihop. Arbetsmiljötanken finns där den ska direkt verka för säker-

heten i arbetet, förklarade produktionscheferna. Det är samma svar som 

för hundra år sedan när det vetenskapliga systemet för ledning och styr-

ning av arbetet, taylorismen, infördes i Sverige: arbetsmiljö och ekonomi 

hör alltid ihop (Gustavsson, 2009). Den historiska grunden och betydelsen 

av de i produktionsekonomin använda begreppen som t.ex. effektivitet, 

produktivitet och lönsamhet ska förklaras grundligt för aktörerna i det 

lokala arbetsmiljöarbetet. På samma sätt redovisa grunderna i nu använda 

produktionstekniska modeller och fakta om deras styrkor, svagheter och 

eventuella arbetsmiljörisker. Fakta med rätta ord om valda organisations-, 

teknik- och bemanningslösningar är en förutsättning för kommunikatio-

nen och delaktigheten i det lokala arbetsmiljöarbetet. Ingen tjänar på att 

förvränga, förminska och svartmåla orden som ska användas för att be-

 
21 Uppsatser och arbetsmiljölitteratur finns på www.paula-liukkonen.se/litteratur/uppsatser och i  
rapporten Arbetsmiljöinvestering – en värdefull satsning? (1995). 

http://www.paula-liukkonen.se/litteratur/uppsatser
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skriva arbetet och organisationen. Om inte orden duger att användas rätt 

tvingas vi återgå till bilder, som under 1700-talets vargjakter.22             

 

Arbetsmiljöproblemen måste lösas på planeringsstadiet 

”Arbetsmiljöaspekter, rationalisering och investeringskostnader hör ihop 

och ska ingå i beslutsunderlaget och inte lämnas till efterhjälpande insats-

er. En sådan inriktning medför avsevärt högre investeringskostnader.” I 

boken refererades till beräkningar som visade att ”mer allsidiga program 

för arbetsmiljön kommer att uppnå till 10–20% av investeringskost-

naderna från nuläget”. Det måste beaktas att många åtgärder redan vid-

tagits, avslutades problembeskrivningen.23 Vad man kommer att uppnå 

med 10–20 procents investeringskostnad framgick inte av texten. Var det 

10–20 procents avkastning på investerat kapital eller att kostnaderna täck-

tes till 10–20 procent med erhållna arbetsmiljöförbättringar? Syftet var 

säkert gott, att visa arbetsmiljöinvesteringens goda avkastning, men med 

otydligheten av vad man räknade på försvann budskapet.    

Kommentarer och utvecklingsbehov: Arbetsmiljöinvesteringar som förbättrar 

ergonomin, arbetets organisation och arbetsprocesser är alltid lönsamma 

investeringar för företagen. De minskar produktionskostnader, och fakta 

om dessa forskningsresultat finns i Frank och Lillian Gilbreths studier från 

1920-talet.24 Inom företagsekonomisk forskning, stödd av Vinnova och 

AFA, finns arbeten som bekräftar lönsamheten i ergonomiska inves-

teringar.25 Många åtgärder har vidtagits, skrev författarna 1972, men under 

 
22  Förr i världen var människor rädda för vargen. De gick på vargjakt. För att skrämma bort den far-
liga vargen målade de upp grymma, fula ansikten och vapen på tyglappar. När folk gick och viftade 
med dem såg det ut som om de var många människor som var på vargjakt. Källa: Molin. B., Tänkebok 
för chefer – baserad på bilder (2004). 
23 Bolinder et al., 1972, s.103. 
24 Gilbreth, P.B., Gilbreth, L.M., 1910, Motion and Time Studies. The Original Films of Frank B. Gil-
breth. 
25 Arbetsmiljöfondens sammanställningar av företagsekonomisk forskning på 1980-talet. År efter år 
utlyste forskningsfinansiärerna (Arbetsmiljöfonden, AFA, Vinnova, FAS) projekt för att forska om  
huruvida arbetsmiljöinvesteringar var lönsamma investeringar. Det räckte inte att bekräfta sambanden 
ett par gånger utan nästan hysteriskt krävdes bekräftelser i mängder.  
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kommande decennier mognade frågan, om stora eller små problem som 

hamnade på agendan. Professor Casten von Otter avslutade sin analys 

Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv, slutsatser från en trendanalys (2003) med 

tankar om de små och stora stegen i arbetslivet. ”Det finns en tes som är 

en sorts filosofisk kärnpunkt i välfärdssamhället, att steg för steg identi-

fiera och avhjälpa negativa och onda förhållanden. Utöver att det innebär 

att man riskerar att fortsätta med de små stegen när mer radikala föränd-

ringar behövs, så sätter detta onekligen fokus på negativa problem, medan 

inspiration av positiva erfarenheter och visioner blir en bristvara i sam-

hället. Kanske har detta en större betydelse än vi är medvetna om för den 

lätt desperata attityd som råder till dagens arbetsliv.” Frågan väcks nu 

efteråt om asbestproblemet var ett för stort problem att avhjälpa när man 

var van vid och förberedd på att arbeta med små saker och hålla till intet 

förpliktande tal om sådant som alla kunde tycka till om och peka på men 

som någon annan skulle åstadkomma i den kollektiva godhetens anda. 

Asbestproblemet blev förstås för stort för dåvarande arbetsmiljöorgani-

sationer, om deras rådgivare inte heller var förberedda på eller hade man-

dat att lösa så stora problem. Det kanske också förklarar varför riksdags-

motionen från 1972 om asbestförbud inte uppmärksammades i ämnes-

litteraturen och i tiden typiska trendanalyser. Det ser ut som om det skulle 

behövas nästan 22 år att bygga upp den svenska kompetensen och hand-

lingskraften som asbestriskernas minskning krävde. Varför var det så vik-

tigt att satsa på en egen svensk asbestforskning när det redan fanns så 

tydliga internationella bevis för asbestens hälsorisker?26 

 

Med frågorna väcks också tanken om det över huvud taget var frågan om 

kompetensen utan något helt annat som saknades. Ansvaret och omtank-

en? Eller var det moralen, okunskapen om vad var rätt och fel i asbest-

frågan? Var det rätt att ge en lång tidsfrist för asbestproducenter och deras 

kunders omställning av sina verksamheter? Var det rätt att under dessa 22 

 
26 Internationell asbestforskning av J.C. Wagner et al, (1959, 1960), Selikoff et al (1964).    
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år riskera tusentals arbetares hälsa och orsaka eller påskynda deras asbest-

sjukdomar? Priset på oförmågan att handla i tid var för högt, så högt att 

man undvek att ställa frågor om tidsfristens konsekvenser i antalet asbests-

skadade och i asbestcancer döda. Oförmågan doldes med svepande texter 

i vilka ordet asbest undveks. Inte ens landets ledande arbetsmiljöexperter 

visste i början av 1970-talet vad det stora arbetsmiljöproblemet var som 

skulle omkasta alla deras planer på ökad satsning i arbetsmiljö och män-

niskors psykologiska och sociala hälsa. Prognoser, trendanalyser och fram-

tidsplaner är ofta vilda gissningar, visar efterföljande verklighet. De vägde 

lätt i kraftprovet med marknadskrafterna när asbestproducenterna vann 

första ronden i Lomma. 

 

År 1972 fanns inte öppet redovisade prognoser om kommande asbest-

risker, än mindre om dödlig asbestcancer. Första asbestlarmet kom redan 

1933 och efterföljdes 1935 med ytterligare två studier som visade asbes-

tens hälsorisker27. Professorerna Irving J. Selikoffs och J., C., Wagners 

banbrytande forskning om asbestos och mesoteliom från 1960 var väl 

kända i Sverige. Anders Englund29, en av professor Selikoffs nordiska 

lärjungar, larmade tidigt på 1960-talet efter sina första registerstudier på 

Bygghälsan om asbestrisken. Professor Nils Ringertz hade redogjort i 

Läkartidningen (nr 11, 1968) för tre tidiga undersökningar om asbest och 

bl.a. asbestcancern mesoteliom. Arbetsmiljö experterna var helt ovetande 

om asbestens farlighet, visar deras trendanalys från år 1972.30 Om inte 

annat, så var okunskapen om dessa asbestriskers internationella och sven-

ska förekomst en stor kommunikationsbrist. 

  

Utbildning och information krävs för beslutsfattare 

Under senare år har man mer och mer diskuterat hur man kan införa arbetsmiljö-

utbildning inom olika utbildningsnivåer. Sedan ett par år tillbaka [min anm.: 1970] 

har man sålunda infört ämnet ergonomi i undervisningsplanerna inom vissa 

 
27 Berry, G, Newhouse, ML. Wagner, JC, 1933, 1935. 
29 Anders Englund, 1969. 
30 Bolinder et al., 1972, ss. 100–114. 
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grenar av gymnasieskolan. På universitetsnivå har tidigare ingen miljöutbildning 

förekommit vare sig för läkare eller tekniker i grundutbildningen. År 1970 sakna-

des utbildning, men det planerades innehåll med arbetsvetenskapliga ämnen i 

grundutbildningen på tekniska högskolor, i läkarutbildningens ämnen hygien och 

socialmedicin och inom filosofisk fakultet s.k. teknisk magisterutbildning med 

miljökunskap.32 

 

Kommentarer och utvecklingsbehov: Det intressanta är inte enbart det som 

visades inom de ämnesområden där arbetsmiljöutbildning planerades eller 

fanns, utan det som inte togs med i planeringen. Ämnen som var viktiga 

för det kommande arbetsmiljöarbetet – organisationsteori, filosofi, peda-

gogik och företagsekonomi – nämndes inte alls. Första tvärvetenskapliga 

akademiska utbildningen för blivande beteendevetare i personalredo-

visning/personalekonomi påbörjades på Stockholms universitet så sent 

som 2012. Jurister, läkare och företagshälsovårdspersonal, allt från skydds-

ingenjörer till sjukgymnaster och företagssköterskor, saknar fortfarande 

grundläggande akademisk utbildning i organisationsteori, företagsekono-

mi/personalekonomi och ledarskap, dvs. baskunskaper för beslutsfattare, 

arbetsmiljöansvariga chefer och arbetsmiljöexperter.  

 

En stor brist i alla utbildningar, då som nu, är att de saknar metoder som 

för ihop olika ämnens specialkompetenser och skapar fakta som hjälper 

arbetsmiljöansvariga, skyddsombud och företagshälsovårdspersonalen att 

tolka helhetsbilder av organisation och dess hälsa samt kultur – och att i 

tid varna om arbetsmiljö- och hälsorisker samt synliggöra omoraliska han-

dlingars konsekvenser och värdeförluster. I stort sett alla av, de första stor-

bolagen som drabbades av asbestsskandalerna, är nu nedlagda eller sålda, 

omorganiserade, namnbytta borttynande verksamhetsrester. Det finns 

fortfarande stora luckor i arbetsmiljöutbildningar som riskerar att medföra 

 
32 Bolinder et al., 1972, ss. 103–104. Ännu 40 år senare diskuteras arbetsmiljöutbildningen. Förbättring 
av kunskapsförmedling i Sverige och stöd i utvecklingsländer rekommenderas. Socialt ansvar ”Fortsatt 
stöd till kursverksamhet och utbildningar för arbetsmiljöforskare i utvecklingsländer bör uppmuntras.” 
FAS, 2009, Utvärdering av svensk arbetsmiljöforskning; rekommendationerna i Svensk arbetslivsforskning – en resurs 
för välfärd, hälsa och tillväxt.    
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kunskapsmässiga obalanser och onödiga konflikter. I stället för att fatta 

beslut på fakta sänks det viktiga arbetsmiljöarbetet att bli en arena för 

arbetsmarknadsparters, politikers och olika intresse- och yrkesgruppers 

maktkamper. Jag tror att själva arbetsmiljön, som ett eget ämne, hade haft 

betydligt bättre möjligheter att växa värdigt utan extern politisk och alltför 

närgången inblandning i det lokala arbetet. Det hade räckt om politikerna 

visat handlingskraft i riksdagen. Riksdagsmotionen 1972:480 om asbest-

förbud var mycket mera än en redogörelse om varför det var viktigt att 

snabbt besluta om ett totalt asbestförbud i Sverige. Riksdagsmotionen var 

den första pedagogiska beskrivningen av kunskapsläget i asbestanvänd-

ningen och i den redogjordes för asbestens allvarliga hälsorisker sedan 

1930- och 1960-talet. De som skrev motionen kunde sitt ämne, vilket tyd-

ligt framgår i texten.   

 

Det hade inte alls behövts detaljstyrning av lokalt arbetsmiljöarbete utan 

tydliga regler och lagstiftning som var rätt i tiden hade räckt. Det behöv-

des välfungerande lokala arbetsmiljöavtal, att verksamhetens strategi33 

inkluderade arbetsmiljömålen och att de var välförankrade i organisatio-

nen. Det hade inneburit att arbetsmiljömålens uppfyllelse följts upp och 

kontrollerats av verksamheters styrelser och ledningar på samma sätt som 

de övriga strategimålen. Kanske hade det lett till djupare ämneskunskaper 

om t.ex. organisationsteori och dess praktiska tillämpningar för att förstå 

moderna förändringsprocessers ekonomiska, psykologiska och kulturella 

drivkrafter, ergonomi som en annan nödvändig del av det moderna ar-

betets teknologi, kunskap om innehållet i orden produktivitet, rationali-

sering, effektivitet, lönsamhet och dessa begrepps drivkrafter och kopp-

lingar till människors hälsa och arbetsförmåga34. Större satsningar i att 

överföra pedagogisk orsak-och-verkan-förklaringar vid problemlösning 

 
33 Strategi är en överenskommelse om verksamhetens mål och hur de ska uppnås, allt från värderingar 
till valet av arbetsmetoder och processer.   
34 Mathiassen, SE., Winkel, J., Liukkonen, P., Bao, S., Björing, G., Belastningsergonomi och rationalisering – 
en fallstudie, 1996. Nicolin, C., 1973, Makt och ansvar. Gustavsson, M., 2009. Ta vara på tiden. På resa med 
C.Tarras Sällfors.   
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till arbetsmiljörutiner. För det krävs att rutinerna lever; i dem utvecklas 

organisationens kunskap om välfungerande arbetsmiljölösningar.   

 
         Hälsovårdens uppbyggnad och kompetensbemanning 

I Sverige bygger arbetsmiljöarbetet på en lång tradition av partssamarbete. När 

det gäller att rusta upp arbetarskyddsorganisationerna i företagen nämns två 

problem; brist på utbildning bland arbetarskyddsrepresentanter såväl på företags- 

som på den fackliga sidan. Det andra problemet är resursbristen som hindrar komp-

letteringen av arbetarskyddet med medicinska och tekniska experter. 

 

Sedan en lång tid tillbaka har i vårt land företagshälsovård med tekniskt-medicin-

skt förebyggande program förekommit – dock huvudsakligen inom de större 

företagen. Ett väsentligt mål är att bygga ut företagshälsovården till alla arbets-

platser i landet. 1967 träffade arbetsmarknadens parter en överenskommelse om 

riktlinjer för företagshälsovård vars program i stort bygger på ILO:s rekommen- 

dationer från 1959.35 
           

          Kommentarer och utvecklingsbehov: Situationen i början av 1970-talet kan kort 

summeras: brist på mångsidig ämnesutbildning, inga större ekonomiska 

resurser, brist på medicinska och tekniska experter för företagshälso-

vårdsarbetets stöd. Humanister och filosofer nämns inte ens. Bristlistan 

väcker frågan om hur det kommer sig att organisationen på vars uppbygg-

nad det hade ställts stora förhoppningar med högt uppsatta mål tving-

ades/valde att börja verksamheten resursmässigt kraftlös. Andra frågan 

väcks om huruvida hela företagshälsovårdsprojektet hade brett politiskt 

stöd och varför det inte satsades mera resurser på verksamhetens ope-

rativa, tekniska och humanistiska inriktning? Varför tilläts företagshälso-

vården redan från sina första år förbli en arena för politiskt maktspel vars 

effekter påverkar asbestförsäkringens tillämpning än i dag? 1970-talet 

skulle bli ett arbetsmiljödecennium. Ett citat från Arbetsmiljöverkets 

historiska översikt om början för en ny era: 

1970-talet ska komma att bli arbetsmiljödecenniet framför andra. Arbetsmiljö är 

på allas läppar. Olof Palme leder presskonferensen, då direktiven till en ny 

kommitté för översyn av arbetsmiljön presenteras. Ett omfattande utrednings-

 
35  Bolinder et al., 1972, ss.104–105.  
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arbete tar vid. Det råder kring de här åren stor oro på arbetsplatserna med strejker 

bland annat inom gruv- och skogsnäringen. Saltsjöbadsandan, som bygger på 

samverkan och avtal mellan parterna, har fram tills nu framgångsrikt gynnat 

tillväxten. Men den har inte lyckats lika bra med att tillvarata arbetarnas arbets-

miljöintressen. 

Verktygen och färdigheten för samverkan fanns inte.37 I stället för sam-

verkan blev det årtionden långa maktkamper i frågor om myndighets- och 

chefstillsättningar, omorganisationer på omorganisationer, politiska spel 

och kohandel om försäkringsvillkor och detaljstyrning av mindre viktiga 

administrativa petitesser.38 Förmågan att i tid upptäcka de verkligen stora 

och viktiga arbetsmiljöriskerna försummades grovt vilket delvis förklarar 

bristen på efterhjälpande arbete som rehabilitering. Cancerrehabilitering är 

ett sådant bristämne.                                                                                                                              

 

Individens intresse 

”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 

arbetsuppgifter och att arbetet ger ekonomiskt utbyte, utan det bör också 

utföras i en miljö som tillgodoser rimliga anspråk på fysiskt och psykiskt 

välbefinnande.” Ambitionsnivån var hög och författarna diskuterade hur 

dessa krav skulle förverkligas. Arbetsmöjligheterna för den äldre arbets-

kraften uppmärksammas och deras uppsägningstid förlängs. Man under-

söker möjligheten att ge bidrag till arbetsplatser som är speciellt utfor-

made för äldre samt lyfter individens legitima rätt att få påverka förhåll-

andena kring sig och sitt arbete. Inflytande över kollektiva beslut kan ske 

såväl indirekt t.ex. genom fackförening som direkt av individen själv. Som 

exempel på samverkan nämnds vidgat medinflytande i samarbetssys-

temen i företagen, personaladministrativa satsningar i syfte att ”utveckla” 

 
37  Forskningsrådet för arbetsliv och socialförsäkring, FSA, 2009, Svensk arbetslivsforskning – en resurs för  
välfärd, hälsa och tillväxt. Att säkra forskning av hög relevans och kvalitet, rapport, s.4. 
38 Sture Nordh, 2009, Arbetslivsforskningens framtid, debattartikel i tidningen Arbetsmarknad 
och Arbetsliv. 
    .  
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personalen och arbetsvidgning genom självstyrande grupper. Personalad-

ministration, rationalisering och styrelserepresentation räknas till aktuella 

företagsdemokratifrågor. 

  

Kommentarer och utvecklingsbehov: Texten kan tolkas så att organisations-

frågorna rörde sig från arbetsrationalisering mot arbetsvidgning genom 

satsningar i självstyrande grupper. Tredje utvecklingsfasen arbetsberik-

ningen nämndes ännu inte i böckerna. Inte heller fanns det ord för hur 

personalen skulle ”utvecklas”. Stora viktiga frågor redovisades utan att de 

preciserades med konkret innehåll. Vilket i sin tur förklarade den stora 

efterfrågan på ekonomi- och personalutbildningar i ämnen arbetsmiljö och 

ekonomi, hälsoekonomi och personalredovisning. Arbetsmetoder för per-

sonal-, tid-, bemannings- och kompetensredovisningar efterfrågades av 

båda facket och arbetsgivarorganisationer. Från slutet av 1980-talet utbil-

dades av Personalekonomiska institutets och senare Stockholms univer-

sitets utvecklingsbolag Success lärare och forskare tusentals skyddsom-

bud, personalvetare, företagshälsovårdspersonal, arbetsledare, fackliga 

ombud i ämnen hälsa, arbetsmiljö och ekonomi (hälsobokslut) personal-

ekonomi och personalredovisning (personalekonomiska bokslut).39 Allt 

helt utan skattefinansiering. Utbildningsinsatsen var massiv, eleverna vet-

giriga och lärarna ämneskunniga samt engagerade, men nyttan skulle ha 

kunnat bli större med tydlig beställning om till vad den nyvunna kompe-

tensen behövdes. Orden som innehöll styrningsbegreppen var på villo-

vägar. Allt vagt tal om t.ex. samarbetssystem, ambitionsgrad, ambitions-

nivå och arbetsmiljökorrigerande aktiviteter var för abstrakt och lämnade 

mycket för skyddsombudens, skyddskommittéledamöters och arbetsgi-

varnas egna tolkningar. Det underlättade inte heller beslutet om hur man 

skulle organisera det lokala samarbetet.        

 

 
39 Jönsson. S., Svensson, G., R., 1977, Volvo socialkalkyl och andra företags- och samhällsekonomiska utvärde-
ringar, Gröjer, J-E., Stark, A., 1978, Social redovisning, Lagerman, S., Lagerman, I., 1978, Det sociala bok-
slutet, Sandberg, T., 2006, Utvärdering av 50 hälsobokslut.  
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Lagstiftning och inspektion  

För att förstå hur asbestriskerna hanterades på 1960- och 1970-talen cite-
ras ordagrant inledningstexten från bokens kapitel om Lagstiftning och ins-
pektion. 
 

Samhället måste genom lagstiftning fastställa vilka krav som bör ställas på arbets-
miljön och genom inspektion och övervakning tillse att lagar och förordningar 
efterlevs. Utvecklingen inom arbetsmiljöområdet går snabbt. Det är därför nöd-
vändigt att ständigt revidera lagen i takt med de förändringar som sker och de 
nya kunskaper som kommer fram. Den nuvarande arbetarskyddslagen i vårt land 
stadfästes 1949. Sedan dess har en rad revisioner skett. 1970 tillsattes en 
utredning som skall framlägga förslag om en ny arbetarskyddslag. Grundläggande 
tanke i denna utredning är arbetstagarens fysiska och psykiska hälsa skall kunna 
skyddas effektivt i varje led av produktionen. Man vill i denna lag skriva in krav 
på att det ska ske ett samspel mellan förebyggande tekniska, medicinska och 
psykologiska faktorer. Dessa bör rikta sig mot både arbetsförhållanden och 
individ och vara av såväl arbetsmiljökorrigerande som hälsovårdande art.41 

 

Avslutningsvis krävdes en effektiv inspektions- och rådgivningsverksam-

het för att kontrollera att arbetsmiljölagens stadganden efterlevdes på ar-

betsplatserna och framförallt på de små arbetsställena.  

                                                                                                          

Kommentarer och utvecklingsbehov: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om 

asbest fanns från 1964 och uppdaterad 1978 års arbetsmiljölag. Det totala 

förbudet av asbestanvändning infördes 1994. Motståndet från arbets-

givarsidan sägs ha fördröjt beslutet med 22 år. Samtidigt gjordes fackliga 

organisationer ansvariga för dröjsmålet med hänvisning till deras svåra roll 

att samtidigt värna om arbetstillfällen och kräva förbud för asbestanvänd-

ning. Styrningen av arbetsmiljöarbetet var byråkratjuridiskt, vilket kan för-

klara en del av orsakerna till varför asbestriskerna inte upptäcktes tidigare. 

Byråkratins tjänstemän följde regelstyrningens agenda och såg inte det 

som hände utanför det egna systemet i verkligheten. De såg inte riskerna i 

”att sätta respekten för det egna arbetet så högt att man glömmer respek-

ten för de människor som detta arbete är till för att betjäna.”42 

 
41  Bolinder et al., 1972, ss.109–111.  

42  Berg, K, 1991, Statsminister Olof Palmes tal 1985 på Verksledningskonferensen för generaldirek-   
törer i Kjell Bergs doktorsavhandling Förändringsarbete inom Förvaltningen – en praxis-pedagogisk ansats.  
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Forskning och utvecklingsresurser 

Författarna skrev i inledningstexten att ”det föreligger ständigt att nega-

tiva återverkningar av utvecklingen uppmärksammas och åtgärdas i ett för 

sent skede. Arbetsvetenskaplig forskning med sådana dimensioner att den 

verkligen har kapacitet att arbeta i takt med den tekniska utvecklingen ska 

byggas upp. Arbetsmedicinska institutet ska vara en central forsknings- 

och utbildningsinstans för arbetsmiljöfrågor.”43 Under 1971 samlades med 

en extra arbetsgivareavgift pengar till en fond för arbetsvetenskaplig 

forskning, utbildning och information. Verksamheten startade året efter, 

1972 då Arbetarskyddsfonden, senare Arbetsmiljöfonden bildades.       

I forskningsförmedlande organ fanns en trepartsrepresentation från sam-

hälle, näringslivsorganisationer och forskningsinstitutioner. Arbetsmiljö-

fonden var verksam till 1995.  

 

Kommentarer och utvecklingsbehov: Satsningen på och finansieringen av Ar-

betsmiljöfondens verksamhet var en felsatsning, påstår kritikerna.44 Om 

arbetsmiljöforskarna hade fått verka inom sina huvudämnen i akademier-

na hade den med stor säkerhet levererat snabbare information om arbets-

miljöriskerna. Dessutom hade de nog också fått fram fakta med större ve-

tenskaplig trovärdighet på forskningsresultatens opartiskhet. Arbetsmiljö 

som ett ämne hade i akademierna integrerats med ämnen som till exempel 

teknik, ekonomi, psykologi, filosofi, pedagogik. Många av dessa ämnen 

mer eller mindre utvisades från Arbetsmiljöfondens partsstyrda forsk-

ningsprogram med politiskt laddade frågeställningar. Sture Nordh, ord-

förande i TCO 2009, beskrev sina kontakter med de borgliga partiled-

ningarna i debatten om arbetslivsforskningens framtid: ”Arbetslivsinsti-

tutet uppfattades som fackets eget forskningsinstitut finansierat med skat-

tebetalarnas pengar och med kvalitetsbrister i forskningen. Delar av Ar-

betslivsinstitutets forskning uppfattades som starkt politiserat och riktat 

 
43  Bolinder et al., 1972, ss.13–14. 
44  Ulf Sandström, 2006, Arbetslivsinstitutets forskning 1998–2005 – resultat från bibliometriska undersökningar,  
Statskontoret.   
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mot partiernas politik.”45 Arbetsmiljöforskningen hade dåligt genomslag 

och resulterade sällan i praktiska åtgärder.46  

 

Arbetsmiljöverket hade behov av kunskapssammanställningar i samband 

med gränsvärdessättning för kemiska ämnen och fick också för det sär-

skilda medel vid nedläggningen av Arbetslivsinstitutet.47 Kommunikatio-

nen mellan användare av kunskapen och forskare hade redan innan 

Arbetslivsinstitutets nedläggning skapats och flyttats till nya opolitiska 

kanaler. Nya institut med akademisk förankring på universitet och hög-

skolor med kompetens på arbetsmiljö och organisation, ledarskap och 

personalekonomi bildades. Den stora efterfrågan på både praktisk kun-

skap och teori för arbetsmiljö- och personalarbetet utifrån användarnas 

och deras kunders behov av kompetensuppdatering sysselsatte ämnes-

lärarna och forskarna under många år. Behovet av faktainnehåll – siffror, 

statistik, nyckeltal, räknemallar och utbildningsmaterial – var stort. Se och 

räkna på arbetsmiljön (1990) lär fortfarande vara Arbetsmiljöverkets mest 

lästa räknebok liksom SAF:s Vad kostar frånvaron? (1989) och personal-

chefers egen ekonomibok Resultatorienterad PA – ekonomi för personalans-

variga (1984) samt Labora-gruppens Personalekonomi i dag (2007).  

 

Internationellt samarbete 

Internationella utbyten och erfarenheter är viktiga för Sverige. Studier av 

praktiska lösningar av arbetsmiljöproblem i olika länder har givit stort ut-

byte samtidigt som svenska erfarenheter har varit av värde för andra 

länders åtgärder. Sverige hade forskningssamarbete med andra nordiska 

länder, Jugoslavien och Tjeckoslovakien. Det är framför allt samarbetet 

med WHO och ILO som nämndes och den gemensamma kommittén för 

arbetsmedicin Occupational Health och dess ställningstaganden i olika 

 
45  Sture Nordh, Arbetslivsforskningens framtid? Arbetsmarknad & Arbetsliv, nr 3 Hösten 2009.  
46  Wadensjö, E., Albin, M., Johansson, G., Järvholm, B. 2009. Svensk arbetslivsforskning - en resurs för 
välfärd, hälsa och tillväxt: Att säkra forskning av hög relevans och kvalitet, Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap (FAS).  
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principfrågor och rekommenderat lösningar om t.ex. företagshälsovård 

och rehabilitering har varit av stort värde för utvecklingen i Sverige. Inter-

nationella arbetsorganisationen ILO bildades 1919 och presenterades som 

följer:  

Fredssamtalen efter första världskrigets slut leder till bildandet av den Interna-

tionella arbetsorganisationen ILO. Än idag verkar organisationen för de arbe-

tandes rätt till trygghet och säkerhet. Grundarna av ILO drivs av tanken, att 

varaktig fred inte kan uppnås utan social rättvisa. Redan under organisationens 

första levnadsår antas sex konventioner, som berör bland annat arbetstider, 

skydd för gravida, kvinnors nattarbete, minimiålder för industriarbete och vikten 

av kontroller ute på arbetsplatserna i form av en yrkesinspektion. ILO, med säte 

i Genève, är uppbyggd kring principen om trepartssamverkan mellan regering, 

fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Arbetsmiljöverket och 

dess föregångare ingår alltsedan starten i den ILO-kommitté, som inom rege-

ringskansliet bereder och svarar för frågor med koppling till den internationella 

arbetsorganisationen. 

Kommentarer och utvecklingsbehov: Internationella arbetsorganisationen, ILO, 

spelade en viktig roll med råd och rekommendationer för hantering av 

arbetsskadefrågor. Det var allt från förbud mot asbest, rehabilitering av 

arbetsskadade till försäkringar vid dödsfall på grund av asbestsjukdomar. 

Jag återkommer till ILO:s riktlinjer i frågan om asbestskadeförsäkringars 

tillämpning i Sverige.  

I mina litteraturkällor från 1972 saknas helt fakta om en av de viktigaste 

svenska arbetsmiljöorganisationerna som bildades redan 1905.  Förening-

en för arbetarskydd, FFA, idag Arbetsmiljöforum. Många av de för svensk 

asbestforskning viktiga föregångare kom från Föreningen för arbetar-

skydd. De bevakade den tidiga internationella asbestforskningen, deltog 

med andra nordiska forskare i Wagners forskningspresentationer om as-

bestriskerna i Johannesburg och följde Selikoffs arbete i USA.48  De ledde 

 
48   Wagners banbrytande arbete presenteras i forskningsrapporten: Wagner, J., C., Sleggs, C., A.,    
Marchand, P., 1960, Diffuse pleural mesothelioma and asbestos exposure in the North Western Cape Province 
Selikoff, I., J., Churg, J., Hammond. E., C. 1965, The Occurrence of Asbestosis among Insulation Workers in 
the United States. Om Selikoffs första asbeststudier från 1950- och 60-talet finns forskningsrapporter 
och senare föreläsningsinspelningar på webben.  
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arbetsmiljö- och skyddsarbetet från Arbetarskyddsstyrelsen, Yrkes-

inspektionen och Föreningen för arbetarskydd med stort engagemang och 

viljan att skydda arbetarna för asbestdöden. Namn och arbeten att minnas; 

Thorvald Fürst, John May, Gunnar Danielson, Otto Westling, Sven Forss-

man.                            

Vad visste man om asbest på 1960- och 1970-talet?                                                   

I Sverige nämndes asbesten 1964 i arbetsmedicinsk forskning och senare 

1969 i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift Asbest. Senare 1972 beskrevs 

asbesten som en allvarlig yrkeshygienisk risk av Bolinder, Forssman, 

Gardell, Gerhardsson, Meidner i boken Arbetsmiljö – erfarenheter, tendenser, 

framtidsproblem. Bokens problembeskrivningar ger läsaren en inblick i hur 

de första signalerna om asbestriskerna uppfattades och hanterades. Ordet 

asbest nämndes en gång i boken i samband med redovisning av den ökade 

silikonrisken i krossanläggningar och farorna på grund av stendamm. 

 
Tonvikten på nytta ur effektivitets- och ekonomisk synvinkel vid införandet av 

nya processer och nya material har inneburit att man ofta i alltför hög grad har 

negligerat yrkeshygieniska aspekter. Här kan som exempel tas materialet asbest, 

som ur teknisk-ekonomisk synpunkt visat sig vara mycket användbart som 

material i en rad tekniska produkter, men där man alltför sent fått upp ögonen 

för dess mycket allvarliga yrkeshygieniska konsekvenser för arbetskraften.49 

Åtskilliga framsteg beträffande yrkesrisker, arbetsbelastning och anpassning av 

arbetet till människan har gjorts genom forskning och praktisk tillämpning av 

forskningsresultat. Den tekniska utvecklingen har emellertid medfört nya pro-

blem inom arbetsmiljön. Nya värderingar och krav på arbetsmiljön har också 

tillkommit med stigande levnadsstandard och ökade kunskaper. Detta har i sin 

tur medfört ändrad planering och prioritering för att kunna förändra arbets-

miljön för att individen skall kunna uppnå såväl fysiskt som psykiskt välbefin-

nande. Detta gäller inte bara på arbetsplatsen utan man söker också sätta in 

arbetsmiljöproblematiken i dess större sammanhang i samhällets planering om 

människans totala livssituation.50 

 
 
49 Bolinder et al., 1972, ss. 7-14. 
50 Bolinder et al., 1972, ss. 7-14.  
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 I boken preciserades arbetsmiljöarbetet omfatta ”den inre miljön som är 

hela den omgivning där vi vistas, under dagen med arbete och vila, under 

året med dess rytm av skiftande sysslor och under levnadsloppet med dess 

olika skeden av växt och fostran, verksamhet i arbete och åldrandet i livs-

cykelns senare del. Därför är frågorna som rör människans säkerhet, hälsa 

och trivsel på arbetsplatserna viktiga.”                                                                     

Kommentar och utvecklingsbehov: ”Direkta arbetssjukdomar och olycksfall i 

arbetet utgör numera endast en mindre del av hälsoproblemen på ar-

betsplatser.” 51
 Arbetsskadestatistiken hade ännu inte på 1970-talet fått 

dess nuvarande form vilket kan förklara den positiva tolkningen av ska-

deläget.52 Ett stort antal asbestskadade visade sig i arbetsskadestatistiken 

först årtionden senare. Jag läser i bokens innehåll att det i början av 1970-

talet fanns fakta om asbestrisken, men de behandlades kort och ytligt i 

tidens arbetsmiljöutbildningslitteratur. Det förebyggande arbetet som 

skulle ha kunnat hindra asbestcancerriskens omfattning sökte sin roll, 

arbetsmetoder och verktyg. Svenska hygienvärden saknades. 

För att kunna bedöma den potentiella risken för skador eller obehag måste olika 

miljöfaktorer registreras i objektivt mätbara storheter. Efter hand har det utar-

betats olika analysmetoder, som är tillräckligt snabba och händiga för att kunna 

användas ute på arbetsplatserna. Mätvärdena har bl.a. kunnat relateras till olika 

riktvärden, varav vissa kallas för hygieniska gränsvärden. Dessa anger de krav 

som myndigheterna ställer. Sedan början av 1940-talet har man i Sverige använt 

sig av den amerikanska listan över hygieniska gränsvärden för enskilda ämnen. 

Först på senare år har en svensk lista tillkommit, som dock i huvudsak bygger på 

amerikanska erfarenheter. För blandningar av flera ämnen saknas i stort sett före-

skrifter.53 

Så långt ur lägesbeskrivningen 1972 om människans säkerhet, hälsa och 

trivsel på arbetsplatsen. Ett stort antal säkerhetsfrågor som asbesthante-

ringen påkallade omkullkastade nya tidens storslagna planer om män-

 
51 Bolinder et al., 1972, ss. 50-51.  
52 Andreoni, D., 1986, pp. 4-5. 
53 Bolinder et al., 1972, ss. 45-46. 
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niskan i arbetet. Asbestskandalerna kom och tog över planeringen och 

satsningarna på ”hälsa för alla”. Först Cementa i Lomma, sedan Karls-

kronabolagen och efter byggnads-, industri- och varvsarbetare samt många 

andra yrkesgrupper i hela landet. Vägen mot asbestförbud var lång vilket 

Arbetsmiljöverkets redovisning av historiska årtal visar. Nya organisa-

tioner behövdes, gamla omorganiserades, sammanfördes och nya struk-

turer skapades för att bemöta ökat antal arbetsmiljörisker som asbest-

forskningen synliggjorde. Först i tur 1966 stod nybildning av ett forsk-

ningsinstitut för arbetsmedicinsk forskning. Till den nya myndigheten, 

direkt under socialdepartementet, överfördes institutet för yrkeshygie-

niska avdelningen från institutet för folkhälsa, arbetsfysiologiska institutet 

och delar av yrkesdermatologiska enheterna från Karolinska sjukhuset. 

Nya organisationen skapades av socialminister Sven Aspling och det gav 

resurser för tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom arbets-

medicin. Efter att silikosutredningen avslutat sitt arbete 1966, fick det 

nybildade institutet i uppdrag att genomföra mätningar vid ett stort antal 

företag med silikosrisk. Det blev totalt i silikosprojektet drygt ett tusen 

företag.54  

Tre år senare 1969 bekräftas också med svenska forskningsresultat före-

komsten av mesoteliom bland asbestarbetare. ”Den farligaste typen av 

lungcancer, mesoteliom, upptäcks av en läkare55 vid Bygghälsan efter 

studier av cancerregistret. Sambandet med asbestarbete står klart. Redan 

1964 hade Arbetarskyddsstyrelsen kommit med anvisningar för säker 

asbesthantering, men nu intensifieras arbetet. Projekt inleds som syftar till 

en skärpning av kraven men ändå fortsätter asbestimporten. Asbesten har 

många användningsområden och används flitigt inom byggindustrin. 

Eternitplattor, som innehåller asbest, tillverkas vid flera fabriker i landet. 

Det blir en kamp mot klockan, dels för att dokumentera det vetenskap-

 
54  Källa: www.av.se/historik år 1966. 
55  Mitt tillägg. Forskning av Anders Englund och Bengt Järvholm i mitten av 1970-talet enligt källan i  
    Byggnadsarbetaren. 

http://www.av.se/historik
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liga kunskapsläget kring risker, dels för att övertyga industrin att se över 

sin användning. Det ska ta ytterligare ett drygt decennium, innan verket 

sätter ned foten definitivt i den kontroversiella frågan, där parterna står 

långt ifrån varandra.”56 

År 1972. ”Allt större fokus riktas mot de kemiska riskerna som en följd av 

den oroväckande ökningen av antalet registrerade fall av yrkessjukdom. 

Arbetsmedicinska institutet har 1969 kommit med en lista över rekom-

menderade hygieniska gränsvärden, men den saknar myndighetsstatus. 

Den upptar ett 70-tal ämnen. Myndigheten planerar en ny. Den kommer 

1974 och innehåller 120 ämnen och två cancerframkallande ämnen, som 

det krävs tillstånd att använda. För varje ny lista tillkommer nya ämnen. 

Permanenta arbetsgrupper tillsätts för gränsvärdesarbetet, där parterna 

involveras. Det vetenskapliga underlaget ges allt större betydelse. Flera 

larmrapporter om kemiska risker ska komma. Förutom silikos och asbest, 

som redan uppmärksammats brett, blir vinylklorid, som används vid till-

verkning av PVC-plaster, nästa stora samtalsämne, följt av jetbränsle och 

lösningsmedel i färger.”57 

 

 
56 Källa: www.av.se/historik år 1969. 
57 Källa: www.av.se/historik är 1972. 

http://www.av.se/historik
http://www.av.se/historik
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Källa: Isacson, M., Söderlund, S., 1995, Alla dessa arbetsdagar: svensk arbetsmiljö under 500 år.   
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Företagshälsovård 1988 

Från 1972 års bok om utmaningar på arbetsmiljöarbete flyttas nu fokus till 

företagshälsovård och året 1988. Frågan lyder: vad blev det av den före-

tagshälsovården vars behov, legitimitet, roll och organisering motiverades 

på 1970-talet med slagord som ”företagshälsovård åt alla”? Det har gått 

16 år från första boken om arbetsmiljön och i inledningen till boken 

Företagshälsovård konstaterar LO:s rådgivare Peter Westerholm: 

Just nu behöver vi inga ytterligare regler om företagshälsovård. De vi har är fak-

tiskt riktigt bra. Men vi behöver bra beskrivningar av verkligheten och konkreta 

erfarenheter. Vi behöver klartänkta analyser och tydliggöranden av målkonflikter 

och rivaliserande intressen. Först som sist är det nödvändigt att vara konkret i 

diskussionen. Det räcker inte med banderollfraser. Vi måste ge dem ett innehåll 

också. [- - -] Vi behöver mera diskussion om företagshälsovården, om det som 

den gör och hur den gör det i förhållande till uppsatta mål. Att ingripa med före-

byggande insatser innan sjukdom yttrat sig är naturligtvis en attraktiv tanke och 

en viktig princip. Då står vi inför frågan ”hur”? Och hur mäter vi effekten av det 

vi gör? Minskar kostnaderna för sjukdom och sjukfrånvaro genom företags-

hälsovårdens insatser? Eller kan företagshälsovården åstadkomma bättre hälsa 

och livskvalitet men endast till ett högre pris? Detta är några hårda frågor. Man 

gör klokt i att alltid hålla dem aktuella. Javisst är de svårbesvarade. Men vi måste 

försöka. 

Målsättningarna var högt ställda. År 1988 hade praktiskt taget alla större 

företag tillgång till företagshälsovård. Men inte alla, och fortfarande sak-

nade en miljon arbetstagare, en tredjedel av arbetskraften, tillgång till fung-

erande företagshälsovård. Bristen gällde främst småföretagen. År 1970 

fanns ett trettiotal företagshälsovårdscentraler och utvecklingen fortsatte 

så att 1987 fanns det nästan 500 centraler. Det hände mycket på arbets-

miljöområdet på 1980-talet, och ännu mera trettio år senare när företags-

hälsovården kapitaliserades, marknadsanpassades och omstrukturerades. 

Av 1988 års uppbyggnadsarbete blev inte mycket kvar annat än namnet 

företagshälsovård. Företagshälsor såldes och köptes, ägarna byttes och 

med det skiftades värden och värderingarna i företagshälsoarbetet. Utbu-

det av tjänster och service paketerades och prissattes på nytt och konsult-

anpassades till erbjudanden som kunden fick välja bland som i ett snabb-
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köp. Med företagshälsovårdens första ägaromstruktureringar under låg-

konjunkturen på 1990-talet påbörjades tjänstens profilförändring från att 

vara en professionell forskningsknuten hälsoexpert att på 2010-talet visa 

sig som vilket som helst servicebolag utan egen kompetensstödjande 

forskning.  

Följande sammanställning visar hur företagshälsovårdsarbetets organi-

sation, mål och verksamhetsplaner var högt ställda på 1980-talet (Lind-

skog et al, 1988). Målet var att skapa en professionell företagshälsovårds-

organisation med både expertkunskap, forskningsmedverkan och till-

lämpning av de senaste forskningsresultaten för sina kunders behov. 

Skillnaden i att vara en företagshälsovård som skapar ny kunskap genom 

sin forskning och yrkesprofession på arbetsplatserna mot att vara, som nu, 

omvandlare av andra utvecklade utländska modeläror verkar vara något 

vars konsekvenser de nya ägarna ännu inte förstått. Troligen inte heller 

politikerna som tillät en av marknadskrafterna styrd och helt okontrollerad 

förvandling av företagshälsovården.    

Vad är företagshälsovård och dess uppgift?    

 ”Företagshälsovården ska med tillgängliga resurser och så långt som 

möjligt är, förhindra att skada och ohälsa uppstår av arbetsmiljön. 

Företagshälsovården ska arbeta förebyggande. Den statligt tillsatta 

företagshälsovårdsutredningen ansåg att företagshälsovården skall:                                                                                      

Vara opartisk rådgivande expertfunktion.                                                                         

Arbeta medicinskt och tekniskt samt psykiskt och socialt förebyggande 

med arbetsmiljön som utgångspunkt.                                                                                                       

Vara integrerad eller i annan form samordnad med lokala arbetarskyddet.                  

Verka partsinflytande på verksamheten.                                                                                         

Vara en sammanhållen resurs sedd från nyttjarnas sida.                  

Företagshälsovårdens uppgift är att öka livskvaliteten och sköta hälsa 

mera än sjukdom.”  

Företagshälsovården finansieras med arbetsgivavgifter och för ändamålet 

fastställd arbetarskyddsavgift som 1988 var 0,35% av lönesumman. 
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Ersättningen administreras av försäkringskassorna efter tillstyrkan, god-

kännande, av de regionala yrkesinspektionsnämnderna. Yrkesinspektio-

nsnämnderna utövar en kvalitetskontroll av varje enskild företagshälso-

vårds verksamhet. Det åligger varje företagshälsovårdskommitté att be-

vaka att det finns båda resurser och kompetens för uppdraget. På många 

håll är utbildningen av kommittéledamöter både på arbetsgivarsidan och 

arbetstagarsidan bristfällig och måste förbättras.”58   

Arbetstagarorganisationers svaga ställning beskrivs också av professor 

Casten von Otter (2003) som sammanfattar läget i sin analys från tiden i 

fråga: ”Många olika krafter är försvagade och en lösning måste bygga på 

idéer för hur hela miljöarbetet på arbetsplatserna kan reaktiveras.” Och 

Anders Kjellberg (2003)59 fortsätter: ”Den fackliga arbetsplatsorganisa-

tionen har försvagats och detta försvårar fackets pådrivande roll för det 

goda arbetet.” De samhälleliga och lokala arbetsmiljöorganisationerna 

som byggdes under 1970- och 80-talet med höga ambitioner om ”det goda 

arbetet” och ”god arbetsmiljö för alla”, visade årtionden senare att god-

hetsslagorden inte räckte till att skydda arbetare för dödliga arbetsskador. 

Tvärtom, de gav en signal om att med tomt prat och innehållslösa ord, kan 

arbetsmiljöarbetet upprätthållas med talkonstens hjälp utan några som 

helst konkreta handlingar.   

Företagshälsovården var i större företag (t.ex. Volvo, LM Ericsson, ASEA, 

SKF) organiserad som en självständig inbyggd företagshälsovård. Företag 

med likartade miljöproblem samlades till en egen central branschhälsa 

varav de största var Bygghälsan, Statshälsan, Kommunhälsan och Land-

stingshälsan. För asbestfrågan är Bygghälsans verksamhetsmål av stort 

intresse. För att förstå, hur asbestfrågan inom företagshälsovården upp-

märksammades, citeras följande presentation av Bygghälsans (bildad 1968) 

organisation och uppdrag, från Företagshälsovård (1988). 

 

 
58 B., Lindskog et al., 1988, s. 106.   
59 A., Kjellberg, 2003, ss. 372-374.   
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Bygghälsan betjänar byggnadsarbetare inom regionen. Genom sin anställningsform – 

objektanställning – är de rörligare än andra anställda. Bygghälsan har därför mobila 

enheter utgående från regionala centra för att kunna täcka ett stort geografiskt område. 

Den har en central förvaltningsenhet med en forskningsavdelning i Stockholm. Bygg-

hälsan är en egen stiftelse med egen ekonomi. Den tillkom 1967 efter en överenskom-

melse mellan arbetsmarknadsparterna i byggbranschen och finansieras genom att bygg-

företagen betalar ett visst antal ören per utbetald timlön till Bygghälsan som sedan till-

handahåller företagshälsovård. Regionalt styrs verksamheten av arbetsmiljökommittéer. 

 

Bygghälsans livslängd blev kort, från 1968 till 1996, då en av landets största 

företagshälsor med hög ämneskompetens och välfungerande kontakter 

med både kunder och forskare såldes till Previa (f.d. Statshälsan).   

Vi ska lyssna till en röst från tiden då företagshälsovården kommersia-

liserades och Bygghälsans kunder saknade ”sin egen hälsa”. I artikeln  Låt 

oss få Bygghälsan tillbaka60 skrev artikelförfattarna:  

 
Är alla företag som erbjuder företagshälsovård anpassade för byggbranschen? 

Idag är det så att små företag ibland nekas att handla hälsovård på grund av att 

de har lite för få anställda. Skillnaderna i pris kan också variera mycket för sam-

ma tjänst. Det kan innebära att företag med låg kunskapsnivå om vad företags-

hälsovård är och ska innehålla får sämre skydd mot ohälsa. Ofta glömmer man 

bort att förebygga kommande problem i form av förslitningar, damm, kemika-

lier etc. Det var vår motpart, Sveriges Byggindustrier (BI), som sade upp avtalet 

om denna tjänst och förespråkade en privat lösning. Vi får i vårt jobb på avdel-

ningen ofta frågan: varför är inte Bygghälsan kvar? 

 

En annan fråga som ställdes var: Vad hände med Bygghälsans stiftelse för 

forskning och utveckling vid övergången till Falckkoncernens Previa? Vad 

hände med den påbörjade asbestforskningen?    

  

Vad gör företagshälsovården?  

Korta citat och redogörelser från 1970- och 80-talets uppbyggnadsarbete 

av företagshälsovården sammanfattar ett omfattande arbete med lagar, 

regler, föreskrifter som påbörjades för att skapa nytt innehåll för lokalt 

 
60 Låt oss få Bygghälsan tillbaka av P. Jönsson/R.AHL, Byggnadsarbetaren nr 17, november 2005.  
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arbetsmiljöarbete. Ett arbete för vilket företagshälsovården med sina upp-

dragsgivare skapade samarbetsformer, gemensamma arbetsrutiner och 

arenor för informations- och erfarenhetsbyte. Allt detta samtidigt som 

hela företagshälsovårdsarbetets organisering, bemanning, kompetens-

utveckling och breddning krävdes av kunderna. Det är ett arbete som i en 

av Bengt I. Lindskog61 sammansatt lärobok från 1988 visas pågå samtidigt 

i svenska samhället och i företagen. I boken möts samhällsekonomiska 

ersättningsfrågor vid arbetsskada, förebyggande och efterhjälpande hälso-

vårdsarbete och ansvarsfördelningen mellan sjukvården och företags-

hälsovården. Mycket utrymme användes för frågor kring valet av yrkes-

grupp som skulle leda företagshälsovården. Skulle det vara skyddsing-

enjören eller läkaren? Helst läkaren, blev slutsatsen. Det blev just den 

yrkesgruppen som helt saknade utbildning i organisationsfrågor och ledar-

skap. Skyddsingenjörerna hade haft utbildning i teknik och ekonomi ut-

över sin ämnesutbildning. Företagsekonomiska frågor behandlades spar-

samt vilket kan tolkas så att ämneskompetensen varken behövdes i före-

tagshälsoarbetet eller var tillgänglig. Kanske var tiden ännu inte mogen för 

organisationsfrågorna och ledarskapslärorna. De behövdes först efter att 

företagshälsovårdsarbetet blev organiserat, bemannat och marknadsfört, 

men då var det redan för sent. Många mindre välfungerande företagshälsor 

drabbades av fientliga uppköpare som med nedläggning av konkurrenter 

skapade dagens företagshälsovårdsmarknad. På den marknaden sjunker 

och försvinner företagshälsovården som ett eget ämne inom arbetsmiljön, 

vilket i sig är helt oundvikligt, med tanke på ungdomars sätt att organisera 

sig själva som egenarbetare. De för sin talan själva, de behöver inte ombud 

för kommunikationen och de väljer sina ”hjälpare” värdestyrt. Vad kan 

den svårt sargade företagshälsovården erbjuda dem? 

Det som inte heller kunde anstå var arbetsskaderiskerna, och just de 

asbestriskerna som hade drabbat hundratals arbetare i Lomma, Karls-

krona, Trollhättan och i Riksgropen och på andra arbetsplatser i Sverige. 

Därför har jag från boken Företagshälsovård summerat allt som nämndes i 

 
61 Bengt I Lindskog et al.   
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företagshälsovårdspersonalens första ämneslärobok 1988 om asbest. 

Eftersom boken användes som en läro- och introduktionsbok för före-

tagshälsovårdsexperter av olika slag bär också textinnehållet i sig tidens 

attityder, allt från rädslan för en stor skaderisk varför asbestsrisken möttes 

antingen med nekande eller med undvikande argument. Kanske visste 

man ännu inte på slutet av 1980-talet att asbestlungcancern mesoteliom 

alltid dödar. Hur var det möjligt att forskningsresultaten om den farligaste 

lung-cancern mesoteliom tog så lång tid att nå företagshälsovården och 

därmed också arbetsplatserna? Varför tog man inte till sig det som landets 

ledande cancerexperter varnade för? Vad är förklaringen till att det dröjde 

22 år tills fakta om lungcancerrisken ledde till konkreta skyddsåtgärder, 

och till lagstiftning om totalt förbud mot asbestanvändning? Vad gjorde 

företagshälsovården under tiden för att skydda arbetarna för asbestris-

kerna? Jag har till följande textreferat samlat allt som direkt eller indirekt 

berör asbest-risken 1988.     

      

Om asbestrisken i företagshälsovårdens första lärobok från 1988 

I avsnittet förebyggande och miljöinriktad verksamhet skrivs på sidorna 

37 och 38: 
 
Det finns så mycket utforskat om arbetsmiljörisker att det f n är svårt intill 
omöjligt för ett enskilt företag eller för en enskild person att följa med i den ut-
vecklingen. Därför har företagshälsovård som lokalt expertorgan uppgiften att 
bevaka den sektorn åt sin uppdragsgivare. Det finns även så mycket outforskat 
om arbetsmiljörisker. Ett exempel där klarhet relativt nyligen vunnits är asbest. 
De tog flera decennier innan man blev på det klara med dess farlighet. Därför 
var vidtagna försiktighetsåtgärder för små. När så asbestens risker blev kända 
skapades det en kraftig reaktion och utbredd oro bland arbetstagarna. Man und-
rade om samma sak kunde gälla flera andra arbetsmiljöfaktorer. Även myndig-
heterna kände kritikens udd. Det har därför svarat med att vidta stora och kost-
samma åtgärder mot asbestfaran. I mångas ögon har det blivit en överdriven 
försiktighet och tolkats som en politisk eftergift som ersättning för tidigare för-
ment försumlighet. Denna svängning har ute på arbetsgolvet påverkat diskussio-
nerna om arbetsmiljörisker. Arbetstagare ifrågasätter idag mycket mera och 
hoppas få besked till 100% och om den dessutom inte skulle bli trodd under hän-
visning till den tidigare asbestdebatten, växer oron lätt hos arbetstagare. Denna 
oro är i sig ett arbetsmiljöproblem, som får mötas på särskilt sätt. 
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På vilket ”särskilt sätt” framgår inte av texten och inte heller varför asbest-

risken intet gjordes på detta sätt. Var texten ett uttryck för opartiskhet i 

företagshälsornas/företagshälsoforskarnas val av sida i asbestdebatten? 

Jag undrar också om ordvalet i ovanstående textavsnitt bara var ett uttryck 

för okunnighet och därför förståeligt. Kanske hade man inte haft tillgång 

till riksdagsmotionen från 1972 och dess tydlighet om asbestcancerris-

kerna. Omoraliska och i tiden svåra val mellan fakta i ämnet eller otydlig-

het i tal och skrift blir aldrig ursäktade av företagshälsovårdens uppdrags-

givare. Otydligheten skadade alla företagshälsovårdsorganisationers an-

seende och förklarar också delvis nuläget. Varför ska man lita på en organi-

sation som inte har förmågan att tala sanning om dödsbringande arbets-

miljörisker?   

 

I avsnittet om ergonomi skrivs på sidan 40: ”Dålig ergonomi ger arbets-

sjukdomar. Det är den största arbetsmiljörisken i dagens Sverige. De är 

också föremål för intensiv forskning.” Asbestrisken beskrevs kort i en 

företagshälsovårdslärobok som publicerades 1988. Varför skrevs det så 

lite om asbestriskerna och cancersjukdomar på grund av asbest i fack-

folkets egen lärobok?  Ville man dämpa oron om asbestriskerna? På vilkas 

uppdrag valde man tystnaden?  

 I samband med hälsokontroller uppmärksammas asbesten på sidan 45: 

”Riktade hälsokontroller kan ske mot kemiska ämnen, liksom lösnings-

medel, asbest, freon, bly m.m. mot miljöfaktorer såsom kyla, värme, buller. 

Gruppriktade hälsokontroller kan göras på grupper av arbetstagare som 

utsätts för miljöpåverkan. Exempel är hörselkontroller vid bullerarbete 

och lungfysiologiska undersökningar hos personer på luftförorenade ar-

betsplatser, där luftvägarna kan ta skada.”   

 

På sidan 70 behandlas frågor om arbets- och miljöhygien. ”Arbetshygie-

niska problem (kemiska, fysikaliska och biologiska) finns beskrivna och 

bedömda samt redovisade i ett stort antal projekt. Genom kartläggningar, 

mätningar och värderingar har i stort sett alla i landet förekommande typer 
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av arbeten kunnat riskvärderas ur arbetshygienisk synpunkt. Cancer-

framkallande faktorer brukar ibland användas som ett mått på vår hygien.”  

 

Av Penningflöden i arbetsmiljöarbete i bilaga 4 framgår finansieringen av arbets-

miljö-Sverige och dess aktörer 1988/89. Företagshälsovården var på 1980-

talet en av de största penningmottagarna. Trots god finansiering uteblev 

önskat resultat och det generella statsbidraget till företagshälsovården upp-

hörde 1993. 
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Källa: Isacson, M., Söderlund, S., 1995, Alla dessa arbetsdagar: svensk arbetsmiljö under 500 år.  
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Statistik om arbetsskador, dödsorsaker och 
mesoteliom                      

Arbetsskador är i statistiken ett samlingsbegrepp som innehåller arbets-

olyckor inklusive färdolyckor och godkända arbetssjukdomar. Med statis-

tiken om antalet anmälda arbetssjukdomar från Arbetsmiljöverkets ar-

betsskadestatistik, AFA Försäkrings skaderegister om godkända arbets-

sjukdomar, Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik och cancerregistrets upp-

gifter redovisas fakta om lungcancern mesoteliom. Alla mesoteliom sjuka 

syns inte i statistiken som godkända arbetssjukdomar eftersom sjukdom-

ens visandedag fastställs sent och ofta efter pensionsåldern. I följande sta-

tistiksammanställningar redovisas antalet i fysiska personer och inte med 

måttet antalet insjuknade i relation till antalet personer i arbetskraften eller 

i relation till hela befolkningen.  

 

Arbetsskadestatistiken från Arbetsmiljöverket avser antalet anmälda arbetssjuk-

domar från år 2005 till 2018. I bilden anmälda arbetssjukdomar redovisas 

anmälda arbetssjukdomar orsakat av asbest fördelat på tre exponerings-

faktorer. Efter arbetsskadeanmälan hanteras ärendet på AFA Försäkring 

och bedöms som godkänd ersättningsberättigad arbetssjukdom eller om 

kriterierna för arbetssjukdom inte uppfylls avslås anmälan. Mesoteliom är 

nästan alltid en arbetssjukdom. Till andra av asbestexponering orsakade 

lungsjukdomar räknas asbestos, diffus lungsäcksförtjockning, lungcancer, 

pleuraplack.  

I Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik redovisas den underliggande dödsorsak-

en, kodad enligt den internationella versionen av sjukdomsklassifikatio-

nen ICD-10. I sjukdomsgruppen maligna tumörer i mesotelial (kropps-

håletäckande) vävnad och mjukvävnad ingår mesoteliom under kod C45. 

Statistiken omfattar endast dödstal där personen var folkbokförd i Sverige 

vid tiden för dödsfallet.70  

 
70 Cancer i siffror, 2018, Cancerfonden och Socialstyrelsen. 
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ANMÄLDA ARBETSSJUKDOMAR ORSAKAT AV ASBEST FÖRDELAT PÅ 

EXPONERINGSFAKTOR 2005–2018 

 

 
Källa: Arbetsmiljöverket, Arbetsskadestatistik 2019. 

 

 

DÖDSORSAK MESOTELIOM OCH ASBESTFIBER 2004–2018  

 

 

Källa: Socialstyrelsen, dödsorsaksstatistik 2019. 
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Mesoteliom 1993–2017, män och kvinnor redovisade i fem åldersklasser.                             

Källa: Cancerregistret, 2019. Statistik om nyupptäckta cancerfall för 2018 publiceras i början 

av 2020. 

Efter rapporter om asbestorsakade sjukdomars ökningar i de äldre ålders-

grupperna har AFA/TFA ännu inte vidtagit några åtgärder för att ändra 

på den åldersdiskriminerande ersättningspolitiken.  
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I vissa fall bryter yrkessjukdomen ut först i pensionsåldern. De vanligaste 

yrkessjukdomar som konstateras efter 65 års ålder är bullerskada och 

asbestrelaterat pleuraplack. Detta framgår av finska Arbetshälsoinstitutets 

årspublikation om arbetsrelaterade sjukdomar, där man nu för första gång-

en skiljer mellan yrkessjukdomar som konstaterats i yrkesaktiv ålder res-

pektive efter 65 års ålder.71   
         
        YRKESSJUKDOMAR KAN UPPTRÄDA OCKSÅ I    
        PENSIONSÅLDERN 

Hos personer i åldern 65 år och äldre fastställdes 425 fall av 

yrkessjuk-dom år 2015. 

        – Av det totala antalet fastställda fall av yrkessjukdom konstateras  

        26 procent hos personer i åldern 65 år och äldre. Det är alltså en  

        betydande andel av yrkessjukdomsfallen som konstateras efter  

        yrkeskarriärens slut, säger överläkare Kirsi Koskela. 

        – De flesta av dessa fall konstateras hos bygganställda som utsatts  

        för asbestexponering. Skadeverkningar av asbest ger sig till känna  

        med en fördröjning på upp till 40 år. Den vanligaste asbestsjuk-   

        domen är pleuraplack – förkalkningar i lungsäcken. 
 
        MÅNGA LÄKARE ÄR OMEDVETNA OM SIN ANMÄLNINGS-   
        SKYLDIGHET 
        Läkare är enligt lag skyldiga att anmäla fall av yrkessjukdom till re-   

        gionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd. Också  

        misstänkta fall av yrkessjukdom bör anmälas. Informationen gör det  

        lättare för arbetarskyddet att inrikta verksamheten på att förbättra  

        arbetsförhållandena, minska exponeringen och förebygga liknande  

        sjukdomsfall i framtiden. 

        – Nästan tre fjärdedelar av fallen förblir oanmälda. Läkarna är  

        tyvärr inte tillräckligt medvetna om sin anmälningsskyldighet, säger  

        Koskela. 

        – Det bör informeras betydligt mer om det här. 

 
71 Källa: Arbetshälsoinstitutet, pressmeddelande 31/2019, 6.9.2019, https://www.ttl.fi/sv.  

https://www.ttl.fi/sv
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   Hantering av försäkringar och bedömningar vid 
  asbestskada  

 

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar och kan välja olika sätt att bära 

det. Exemplen från eternitfabriken i skånska Lomma och Thyssen Krupp-

varvet i Karlskrona visar hur attityden till att ta ekonomiskt ansvar för 

asbestskadorna var på 1970- och 80-talet.72 Trots ökad medvetenhet om 

asbestriskerna och strängare lagstiftning exponerades arbetare då, som de 

gör nu, för asbest. De riskerar att få lungsjukdomar som visar sig första 

gången årtionden efter exponeringen och blir då arbetsskadeanmälda. 

Efterföljande arbetsförmågebedömning aktualiseras vid rehabilitering eller 

förtidspensionering och sist kommer försäkringsfrågorna. Andra asbest-

skadade, alla som var på ett tillfälligt arbete i Sverige och återvände till sina 

hemländer, visas inte i den svenska arbetsskadestatistiken och inte heller i 

statistiken om antalet döda i lungsjukdomar. Båda arbetsskade- och döds-

orsaksstatistiken är underrapporterade vad gäller asbestskadorna. 

 

Asbestskadorna i Lomma och Karlskrona har vissa gemensamma drag, 

när det gäller ägarnas, ledningens och i början också fackets sätt att förneka 

skadorna för att skydda lokala arbetstillfällen. Oviljan att erkänna skador-

nas omfattning, följder och de av arbetet orsakade dödsfallen är ett tema 

som återkommer i tidningsartiklarna och tv-programmen om asbestska-

dorna. För den asbestskadade är det viktigt att få ett erkännande på arbets-

platsen att han eller hon har fått sin asbestsjukdom av arbetet. Erkännan-

det är viktigt av olika skäl.  Det är en bekräftelse av ett arbete som den as-

bestsskadade var beordrad att genomföra. På sitt sätt är det också en vik-

tig bekräftelse att få de asbestsskadades egna berättelser om omständighe-

terna och kunskap om orsaken till asbestcancern.  

 
72 Sveriges största arbetsmiljöskandal Lomma Eternit av Örjan Magnusson, SVT, 2011-08-03, Sveriges största   
    arbetsmiljöskandal tio år senare. av Örjan Magnusson, SVT, 2011-03-11, Varvet säger nej till fond för 
    asbestsjuka, Carina Melin, Sveriges Radio Blekinge P4, 2014-04-29.  
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Av tidningsartiklar om Thyssen Kruppens och Skånska Cements73 sätt att 

hantera asbestriskerna och ersättningsfrågorna framgår hur arbetsmiljö-

ansvariga chefer, ägare och även arbetskamrater bagatelliserade, individua-

liserade och politiserade asbestproblemet. Först var det frågan om hysteri, 

sedan inbillning och sist kommunistisk propaganda. Just ordet hantering 

är kännetecknande för asbestskadorna. De hanterades på ett eller annat 

sätt utan att några konkreta förebyggande eller efterhjälpande åtgärder vid-

togs. Kamratstödet från andra asbestsskadade ersatte det som arbetsmiljö- 

och myndighetsansvaret helt saknade eller inte räckte till. Det ljögs, hem-

lighölls och skrevs undvikande om asbestens farlighet. Väl medvetna om 

asbestrisken och dess dödliga följder prioriterades produktionen och bo-

lagets kapital skyddades för utbetalning av skadestånd till de asbestcancer-

sjuka. Tron på den svenska modellens kollektiva ekonomiska rättvisa levde 

starkt i intervjusvaren. Ur Carina Melins reportage från varvet i Karlskrona 

2014: ”Och de som utsattes för asbest och fortfarande arbetar får utökade 

hälsokontroller. Men trots att de som får lungsäckscancer betalar med sitt 

liv, tycker han den ersättning som redan finns i form med till exempel sjuk-

kassa är tillräcklig. Även om den här typen av personliga tragedier alla är 

väldigt beklagliga och tragiska så tror jag på den svenska modellen, säger 

vd Ola Alfredsson.”74 På Lomma Eternit delade bolaget ut 20 000 till 

50 000 kr per person för de drabbade arbetarna, ett hundratal asbests-

skadade fick totalt en skadeersättning på ca 5 mnkr. I sista balansräkningen 

från år 1977 var ersättningen mindre än en procent av bolagets totala kapi-

tal. I Karlskrona var den inget alls, sjukpenningen fick räcka, ansåg 

Thyssen Krupp-varvets svenska direktör.  

Asbestskadorna minskar inte utan de kommer att öka i samma takt som 

asbestriskerna glöms bort, varnade asbestforskarna redan på 1970-talet när 

de såg hur mycket asbest byggmaterialet innehöll.75 En ny asbestsvåg be-

 
73 Skånska Cements dotterbolag Skandinaviska Eternit AB, kallades Lomma Eternit. Nedlagd 1977.  
   Varvet i Karlskrona var dotterbolag till österrikiska Thyssen Krupp.  
74 Hela Carina Melins artikel finns i bilaga 2, Varvet säger nej till fond för asbestsjuka.  
75 I Om förbud mot användning av asbest, riksdagsmotion 1972:480 som bifogas här i bilaga 3 redogörs för  
asbestanvändningen på nybyggen, samma hus som nu väntar på reparationer och moderniseringar.  
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faras komma när 1970-tals miljonbyggen76 börjar renoveras. Hyresgäs-

terna klagar på omoderna dåligt isolerade lägenheter, slitna kök och bad-

rum medan kommunerna vill vänta så länge det går efter att de insett vad 

renoverings- och asbestsaneringsarbeten kommer att kosta. Några har re-

dan börjat sälja ut 70-talshusen för att slippa kommande asbestsaneringar. 

Asbestsanering ökar kostnaderna och därför väljer många kommuner att 

endast genomföra mindre upprustningar.  

Till ”Att se människan i asbestskandalen” (bilaga 5) har jag samlat tid-

ningsartiklar där författarna påminner om asbestrisken och trygghetsför-

säkringens brister som kvarstår med försäkringens inbyggda regler för 

åldersdiskriminering.                                                                                                       

Asbestdöden är en skandal, konstaterar chefredaktören på Dagens Arbete 

(DA), Helle Klein i sin debattartikel (2015). Experterna på asbestsjuk-

domar har väntat på att kurvan för antalet asbestrelaterade död ska vända 

neråt. Att färre ska dö i den aggressiva tumörsjukdomen mesoteliom. Men 

siffrorna sjunker inte, snarare har antalet drabbade ökat (2013). Vem står 

näst på tur för den aggressiva tumörsjukdomen? frågar läkare i lungmedi-

cin. Arbetsmiljöverket måste bli tuffare och riskerna måste lyftas upp, 

kräver arbetsmarknadsministerns statssekreterare (2015). Trygghetsför-

säkringen, vars huvudmän är LO och Svenskt Näringsliv, fungerar ålders-

diskriminerande. Inget har hänt sedan 2015 och reglerna från 2008 gäller 

oförändrade, konstaterar LO:s utredare. Dödligheten i asbestcancer meso-

teliom är i princip 100 procent. Många dör inom ett år efter insjuknandet. 

Under åren 1993–2017 dog enligt Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik  

1592 personer i asbestcancern mesoteliom i åldersgrupperna 70–79 och 

80+. Av dem var 1 325 män och 267 kvinnor.    

 

 

 
76 Under miljonprogrammet 1965 och 1975 byggdes cirka en miljonbostäder i Sverige, de flesta i enkla 
flerfamiljshus. Femtio år senare påbörjas renoveringen av husen, Söderorts miljonprogram rustas upp för  
miljarder, Josefin Wennangs artikel 17 juni i tidningen Mitt i Stockholm.  
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Hur har detta svek kunnat ske?  
Mitt syfte med den här texten är att söka svar på frågorna om varför och 

hur det var möjligt att asbestcancern mesoteliom upptäcktes så sent i Sve-

rige.  Vem gjorde vad och vilka gjorde inget alls eller bara bromsade san-

ningen om asbestens farlighet? Vila var de som verkligen forskade om 

asbest, och de som skrev med arbetsmiljöforskningens bidrag för tiden 

typiska trendanalyser om ”godhet för alla”?  

Ena året stängde allianspolitikerna landets enda arbetslivsinstitut och ett 

par år senare upptäckte samma politiker att det blev helt fel och över-

kompenserade sitt misstag med miljonregn av forskningsmedel till de 

redan avvecklade professorerna att redogöra för sin forskning en gång till. 

Ett fel rättades med ett annat lika grovt fel. Fanns de någon eller några 

som verkligen brydde sig om människorna som riskerade att dö på grund 

av asbestcancer?  

Jag har i litteraturen hittat några av dem, skyddsingenjörer, yrkesinspek-

törer, skyddsombud, ombudsmän, företagsläkare, politiker, arbetsgivare. 

De gjorde en stor insats i sitt yrke, slog larm om asbest och hittade andra 

materiallösningar, krävde skydd och säkerhet för dem som rev asbest, 

utbildade och informerade sina yrkeskollegor och räddade många från att 

dö i asbestsjukdomar. De väntade inte på det långdragna utrednings-

arbetet och dess resultat utan handlade. De sparade stora belopp för sina 

uppdragsgivare, som t.ex. på nybygget av Huddinge sjukhus där den på-

började asbestanvändningen snabbt ersattes med annat säkrare material 

1970 på initiativ av yrkesinspektören Gösta Sandahl och byggansvariga för 

projektkontoret för Huddinge sjukhus.    

De frågor som jag har ställt i textens tidigare avsnitt har delvis besvarats i 

riksdagsmotionen Om förbud mot användning av asbest, motion 1972:480 av 

John Takman m.fl. Den viktiga motionen av VPK var ett första konkret 

steg att skydda landets arbetare för asbestdöden. Hela motionstexten finns 
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i bilaga 3. Jag har också fått svar på en del av mina frågor i forskarna Peter 

Westerholms, Bertil Remaéus och Magnus Svartengrens (2017) vetenskap-

liga artikel om den svenska vägen mot total förbud om asbestanvänd-

ning77. Författarna beskriver händelserna efter VPK:s motion som avslogs 

av riksdagen. Politikerna enades om att tillsätta en trepartsarbetsgrupp, en 

asbestkommitté, att utreda möjligheterna till och behovet av asbestför-

bud. Man ansåg att frågan var för stor och att den krävde mer utredningar.  

 

Efter att riksdagsmotionen hade avslagits började arbetet mot total för-

bud av asbestanvändning i Sverige med följande aktiviteter I följande sam-

manfattning visas några av de viktigaste åren och händelserna på väg mot 

totalt asbestförbud. I sammanställningen visas de av Westerholm et al. 

(2017) redovisade aktiviteterna i lagstiftningen med förberedande kommit-

téer och aktiviteter, allt från omfattande informationskampanjer om as-

bestrisken till kartläggning om asbestförekomsten på svenska arbetsplatser 

och i hemmen.    

 

1972 Whistle-blowing78             

Riksdagsmotionen 1972:480 av vänsterpartiet kommunisterna (VPK).   

 

1973 Asbestkommittén bildas, fortsatt kommittéarbete i syfte att öka  

allmänhetens kunskap om asbest, dess förekomst och risker. 

1974 Intensiva mediesatsningar för att informera om dödsorsaken meso-

teliom i lokomotivverkstaden i södra Sverige. Samarbete med regeringen, 

arbetsmiljömyndigheterna, arbetsmarknadsparterna i syfte att finna sam-

syn för att komma över hindren att lösa asbestproblemet. Aktivering av 

media och presskontakter för informationskampanjer om asbestriskerna. 

 
77  Westerholm, P., Remaéus. B., Svartengren, M., The Tale of Asbestos in Sweden 1972–1986.       

The Pathway to a Near Total Ban, International Journal of – Environmental Research and Public Health, 2017, 
www.mdpi.com/journal/ilerph.  
78  Whistle-blowing, eller på svenska visselblåsning, anser jag är ett nedsättande ord för en riksdags-
motion.  
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1975–1981 Omvärdering av asbestriskerna. Beslut om principerna vad 

beträffar asbestfibrers cancerrisk, som skadar lungvävnader och utvecklar 

lungcancern mesoteliom. Man omvärderar risken för allmänheten att bli 

utsatt för asbestfibrer. Man vill öka medvetenheten om asbestens nytta 

och samtidigt varna om riskerna att inandas asbestfibrer som kan orsaka 

allvarliga lungskador för arbetare och allmänheten.                                  

1981–1986  Riktlinjer och program för att aktivera gemensamma sats-

ningar för att upptäcka asbestrisker.                                                                

1986 Fortsatt mer omfattande arbete i asbestkommissionen att upptäcka 

asbestriskerna och tillförsäkra säkerheten i kemikaliehantering, brand-

skydd, väg- och järnvägssäkerhet, skydd av skolor och allmänna byggna-

der universitet och forskningsanläggningar, hälso- och sjukvård och 

asbestavfallshantering.                                                                                               

 1994 Från 1986 tog det ytterligare åtta år i kommittéarbeten, utredningar 

och förhandlingar till att riksdagen 1994 till slut beslöt om totalt asbest-

förförbud i Sverige. Efter 22 års utredningar av ämnet asbest och dess 

farlighet, tiotusentals insjuknade i lungsjukdomar orsakade av asbest och 

tusentals i asbestcancer döda, kom beslutet. I VPK:s motion 1972:480 

redogjordes för fakta om asbest. De senaste svenska forskningsresultaten 

om asbestens dödliga risker presenterades. Bygghälsans registerstudier 

visade fakta om förekomsten av asbestcancern mesoteliom på svenska 

arbetsplatser. I början av 1960-talet varnade aktiva lungcancerforskare, 

skyddsingenjörer och hälsoforskare om asbestriskerna. Trots all fakta-

kunskap och engagemang att skydda arbetare för asbestrisker tog det all-

deles för lång tid att uppnå totalt förbud mot asbestanvändningen i Sve-

rige.  

De som med sin hälsa betalade för den långa utredningstiden är inte här 

för att föra sin talan. Å deras vägnar, och min mans som fick mesoteliom 

1968 av asbestdammet i Riksgropen, har jag egentligen inte mera att säga 
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än att jag inser vidden av politikers och myndigheters oförmåga och skuld 

att inte i tid fatta ett beslut om asbestanvändning. Man borde ha beslutat 

att omedelbart skydda arbetare från asbestriskerna, vilka redan var allmänt 

kända bland internationella asbestforskare och också av svenska forskare. 

Kritiken mot politikers och myndigheters oförmåga att fördela forsknings-

medel från andra viktiga arbeten till annat mer akut och skapa resurser att 

snabbt informera, skydda och åtgärda arbetare för kända och synliga 

asbestrisker, är befogad. I stället för trendanalyser hade rivningslaget i 

Riksgropen behövt skyddskläder och ventilerade hjälmar samt informa-

tion om hur de kunde skydda sig mot asbestdammet. Någon från företags-

hälsovården, som hade sett deras arbetsmiljö och riskerna att drabbas av 

asbestos, borde ha insett riskerna, och ordnat så att de fick genomgå åter-

kommande hälsokontroller. Kanske hade företagshälsovården funnit 

deras skador innan de utvecklades till dödliga cancersjukdomar. Deras liv 

kanske inte gick att rädda för dosen asbestpartiklar de hunnit inandas i 

rivningsarbetet växte med åren till dödligt mesoteliom. Men det fanns 

många andra med lindrigare asbestsjukdomar och för deras hjälp skulle 

företagshälsovården kunnat göra mycket mera om de hade fått ett mandat 

att handla av sina ägare. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar fanns inte när-

varande i sättet att styra  skyddsaktiviteter, inte heller handlingskraften att 

besöka byggarbetsplatserna utanför det egna kontoret i Stockholm. En 

enda gång samlade det finska rivningslaget i Riksgropen mod och besökte 

byggfacket i Stockholm. De försökte på sin dåliga svenska förklara vilket 

problem de hade med dammet i gropen. Byggfackets ombudsmän 

nonchalerade deras oro och eftersom de ej heller förstod deras knackiga 

svenska uteblev åtgärder.  

 

Det jag inte förstår, är lättvindigheten och ansvarslösheten som visades 

med bristen på konkreta skyddsåtgärder för alla dem som arbetade med 

asbestsanering och rivning. Det var på den tiden Sveriges farligaste och 

mest dödande arbete. Omtanken, om alla de i asbestsjukdomar döda på 

grund av den 22 år långa utredningstiden, fanns inte då och finns inte nu 
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heller. Någonstans på vägen mot ett givet slut förvandlas arbetsmiljö-

problemet, asbestcancern mesoteliom, till ett stort samhälleligt etiskt och 

moraliskt problem. Ett större moralproblem än vad politikerna, myndig-

heterna, arbetsmiljöaktörerna klarade av att hantera och vad de överlät på 

de asbestsjukas och dödas anhöriga att leva med. De agerade som över-

heten så många gånger tidigare gjort utan att pröva sina egna handlingars 

kraft och värdighet.79 Ett sådant samhälle vill ingen ha.  

 

Det jag förstått och fått insikt om är en berättelse om bristande samordning 

på alla nivåer – såväl på samhälls- som på näringslivsnivån av dem som 

har i uppgift att ansvara för arbetsmiljöarbetets genomförande. Men det 

handlar inte bara om bristande samordning, utan det är också ett arbets-

miljöarbete präglat av dålig kommunikation med utpräglad politisk styrning 

med myndigheters och organisationers egennytta i fokus utan hänsyns-

tagande till arbetsmiljöuppdraget. I slutänden visar sig ansvarslösheten: can-

cer och död för tusentals arbetare. Frågor kring ansvaret för asbest-

skandalerna är fortfarande obesvarade, visar min genomgång. Det kom-

mer att bli flera som kräver svar på frågan om vad det tomma pratet om 

”godhet för alla” döljer. Historien och den tomma glättiga ordens kultur 

representerar dagens ledarskap och svårigheterna i den att förnya sättet att 

arbeta med arbetsmiljöfrågorna. Resultatet av det är inte bara brister i an-

vändningen av de för arbetsmiljöarbetet avsedda resurserna utan också att 

dagens organisationer och de arbetsmöjligheter de erbjuder inte ter sig 

som lockande alternativ för dagens unga. Dagens unga har en inbyggd 

känsla för etik och moral vilket kräver en ny syn på hur arbetsmiljöarbetet 

i verkligheten ska genomföras. I dag ser vi ett samhälle där överheten inte 

behövt stå till svars för nästkommande generation. Det är inte ett värdigt 

arv att lämna till våra ungdomar, nästa generation arbetskraft. 

 
79 Eva Vingård, Kaj Elgstrand och Irene Jensen (2018) från Göteborgs universitet, enheten för  
Arbetsmiljömedicin beskriver i forskningsrapporten En svensk arbetsmiljöhistoria – Arbetsmiljöinstituten och 
företagshälsovården myndighetsarbetets politisk styrda organiseringshysteri och bristande verklighetsupp- 
fattning om behovet av konkreta arbetsmiljösatsningar. År 1988, eller nu trettio år senare 2018, råder 
samma vilsenhet i myndighetsarbetets organisering. Var finns kunskapen om uppdraget och uppdrags-
givaren? 
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Sveket  
I intervjuerna med de asbestskadade uttrycks ett djupt svek. De skadade 

berättar om hur de har blivit bemötta på arbetsplatsen och i orden hörs 

besvikelsen i att inte bli trodda, och i att få båda arbetsskadan och asbest-

sjukdomen ifrågasatta. Att inte få arbetsgivarens erkännande att det var 

arbetet, vilket denne hade beordrat, som orsakade asbestcancern. Det var 

inget som den sjuke själv hade valt eller vållat, och detta behöver drabba-

de få höra av dem som är arbetsmiljöansvariga. Att drabbas av en dödlig 

arbetssjukdom var möjligt trots forskarnas varningar och trots att arbets-

miljömyndigheter, arbetsgivare, företagshälsovård samt facket kände till 

asbestriskerna. Att se och förstå vad konsekvenserna blev av att ha be-

ordrat någon till ett riskfyllt arbete utan skydd, utan information om hälso-

riskerna och utan kunskap om asbestexponeringens risker, är första steget 

till att bli medveten om egna handlingars konsekvenser. Att inse varför en 

annan människa tvingas bära ansvarslöshetens tunga börda. Intervjuerna 

visar ansvarsbärarnas svek och dess olika uttryck som bottnar i en gränslös 

oansvarighet om människolivets värde i kombination med omåttlig eko-

nomisk girighet i dess råaste form. Avsaknad av respekt för lagar, okunnig-

het om asbestriskerna och politiskt styrda arbetsmiljömyndigheters kraft-

löshet och oförmåga att handla i tid kvarstår som en allvarlig fråga som 

inte fått sitt svar.  

 

Att svika en människa i livets slutskede synliggör en obeskrivlig brist på 

mänsklig värdighet. För att försöka förstå det sista sveket, dess orsaker 

samt följder, har jag läst vad professor Peter Strang80 skriver i boken Så 

länge vi lever – hur insikten om livets korthet kan tydliggöra nuet och dess möjlig-heter: 

Om man i livets slutskede blir exkluderad från de friskas skara så minskar en av 

meningskällorna – man räknas inte längre som en vanlig människa som man kan 

prata vardagssaker med. Att höra till är vår största längtan och samhörighet uppstår 

 
80 Peter Strang är cancerspecialist och professor i palliativ medicin, särskilt palliativ onkologi vid 
Karolinska institutet samt överläkare vid Stockholms sjukhems palliativa cancersektion.  
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när man känner att man fortfarande är en som omgivningen räknar med, oavsett 

om man talar om sport, om barnbarns skolgång eller om djupa frågor. För den 

döende kan det vara nog så viktigt att hans eller hennes åsikter fortfarande spelar 

roll. Att bli lyssnad till handlar om att bli sedd och bekräftad. 

Jag tror också att normaliteter är en viktig aspekt för den som är sjuk, eftersom 

den sjuke ibland blir mycket uppmärksam på särbehandling. Oavsett om den sjukes 

åsikter nonchaleras eller tas på överdrivet stort allvar så riskerar särbehandlingen 

att väcka en känsla av utanförskap. Det är därför som vardagliga samtal kan ha en 

större betydelse än man anar, för i vardagssamtalet är båda parter inkluderande 

på lika villkor. 

I intervjuerna av asbestskadade beskrevs just det som enligt Peter Strang 
leder till särbehandling och ett påtvingat utanförskap. Att tvingas bli nå-
gon som inte räknas med och någon som inte omfattas av lika villkor. 
Någon som förpassas till ett sista utanförskap innan asbestcancerdöden. 
Det stora samhälleliga sveket som ingen tar ansvar för och vars konse-
kvenser ingen heller vill se. Ett svek, som den som tvingats möta dess 
ovärdiga former vet finns och väntar på sitt nästa offer. Allt medan ar- 
betsmiljöansvariga myndigheter och deras verkställare, de med makten, 
tillåter en oskyddad människa dö av sitt arbete.                              

 

Vad kan göras i framtiden för att förhindra liknande 

skandaler? 

Politikerns vilja  

Den unge statsministern Olof Palme hade högt uppsatta mål. Sverige 

skulle bli en förebild för andra länder i sättet att skapa förutsättningar för 

allas välfärd, och i det goda arbetet och dess goda arbetsmiljö. Godhet blev 

ett mål för allt nytt, och ledde till ett politiskt korrekt sätt att tänka. Den 

unge statsministern var energisk och han hade verkligen kontakt med 

folket. Ena dagen syntes han i Riksgropen bland byggjobbarna, nästa dag 

på generaldirektörsmötet i Göteborg där han påminde GD:arna att inte bli 

så högfärdiga att de glömmer i vilkas tjänst de är. Myndigheterna ska finna 

nya organisationsformer och sätt att effektivisera sitt arbete, den inre 
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organisationen, och därmed värdesätta de anställdas betydelse. Palme ut-

tryckte kampen mot byråkratin så här i sina tal:  

        
         Det finns dom som tror att man genom någon grandios och enkel enhetsformel skulle 
         kunna avskaffa eller i varje fall förmänskliga byråkratin.  Så är det inte. Som i allt refor- 
         miskt arbete behövs en väldig bred insats av förändringar. (…) Var för sig kan samtliga 

         dessa förändringar te sig begränsade, organisatoriskt inriktade. Sammanlagt, är de min  

         övertygelse, kommer de att innebära en djupgående och positiv omdaning av svensk  

         förvaltning.  

  

Kjell Berg, organisationsutvecklare med lång erfarenhet av arbetet på en 

statlig myndighet, arbetade vid tiden med sin doktorsavhandling och hade 

möjlighet att följa Palmes möten med myndighetscheferna. Palme ville 

minska statliga myndigheters byråkrati och inspirerade generaldirektörerna 

till förändringsarbete.          
 

          Palme framhöll den offentliga sektorns uppgift inte bara är att förmedla tjänster till  

          medborgarna, utan i lika hög grad att göra dem delaktiga i ansvaret för dessa tjänster.  

          Att Palme var väl medveten om att den byråkratiska organisationskulturen måste  

          brytas gav han flera exempel på i sitt tal till generaldirektörerna. Problem kan skapas  

           av en för stark myndighetskultur och påtalade riskerna för att tappa respekten för  

          människor detta arbete är till för att tjäna.81   

 

erg diskuterade förändringsarbetets möjligheter i sin doktorsavhandling. 
Arbetet väckte frågor då som nu:  

 
Hur ska den enskilde få medbestämmande i det egna arbetet, uppleva samband med 
det   övriga arbetet i organisationen och i samhället övrigt?                                                      
Är det möjligt att bilda arbetsgrupper inom den offentliga sektorn, som kan ta på sig 
ett delegerat ansvar för löpande arbete och förändringsarbete inom t.ex. sjukvård, 
skola, rättsväsende etc.? 
Vilken uppgift har de fackliga organisationerna att stimulera ett förändringsarbete på 
medborgarnas och de anställdas villkor?  
Vilket ansvar har arbetsledningen för att medborgarna och de anställdas erfarenheter 
och kunskaper tas till vara och förs upp genom hierarkin i t.ex. statliga verk och 
myndigheter till departement och den centrala styrningen? Är det möjligt att finna 
praxis-pedagogiska modeller för beslutsfattande som binder ihop individ organisations 
– och samhällsperspektiven i förändringsarbetet inom den offentliga sektorn?82  

 
81 Berg, K, 1991, Förändringsarbete inom Förvaltningen – en praxis – pedagogisk ansats.  
82 Berg. K. 1991, ss. 3-4. 
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Frågorna om förändringsarbetets genomförande är raka, tydliga och kallar 

till dialog. Inga svåra svenskengelska begrepp används, inte heller propa-

geras för någon ism eller modelära. Förändringsarbetet på 1970- och bör-

jan av 1980-talet är ännu handlingsinriktat och med det söks lösningar på 

konkreta problem. Det är en tydlig motsats till dagens förändringsarbete 

där sättet att genomföra förändringsprogrammet kommer utifrån och där 

alla frågor redan är ställda och besvarade medan de anställda förväntas 

bara ”flyta med” i modellprocessen83. Engagemang eller respekt för deras 

kunskap om det egna arbetet krävs inte och inte heller finns utrymme för 

delaktighet.   

 

Min fråga efter asbestskandalerna är om myndigheterna som skulle ha 

kunnat agera snabbare och kraftigare för att minska asbestskaderiskerna 

var mitt i sina egna förändringsarbeten och aldrig riktigt tydligt såg den 

stora asbestrisken och behovet av snabba skyddsåtgärder. Förmågan att 

se det som hände utanför den egna organisationen och ha styrkan 

att agera fanns ännu inte i sin fulla kraft. Jag frågar: finns den styr-

kan idag? Vad händer med de unga ukrainska, polska och chilenska 

män som sanerar asbest i dag? Var finns försäkringbolagets värdig-

het när AFA/TFA åldersdiskriminerar de äldsta asbestskadade? Är 

det värdigt i ett land som under 1970-talet var världsbäst på jäm-

ställdhet?84 

 

Ledningars och styrelsers ansvar  

De bolag som nämnts i samband med 1970- och 1980-talens asbest-

skandaler tvingades avveckla sina verksamheter. Några betalade också ett 

 
83 Med process menas aktiviteter som hänger ihop och bildar en i tiden och rummet pågående kedja av 
sammankopplade händelser. Ordet används ofta i betydelser där det inte finns någon 
sammankoppling mellan händelserna och inte heller något som bildar en process. Ordet används då 
som ett innehålls- löst modeord.  
84 Aftonbladet 15.9.2019, Anders Lindberg, Vi tappar det som gör vårt land så unikt. Olikhet fräter sönder 
samhället. ”Sedan 70-talet har jämlikheten minskat i Sverige. Från det mest jämlika landet i OECD, en 
organisation för utvecklade länder, till nionde plats. Sverige har därmed fallit snabbare än något annat 
jämförbart land. Vi är inte så unika längre.” 
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litet skadestånd till de asbestcancersjuka arbetarna. Bolagens varumärken 

raserades helt, de tvingades stänga och värdigheten i de ansvarigas hand-

lingar granskades av journalister och allmänhet. Statsminister Olof Palme 

höll förändringsarbetsmöten med statliga verks generaldirektörer och 

skapade förutsättningar för bättre arbetsmiljöförhållanden till offentligt 

anställda. På Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm höll SAF-direktör 

Curt Nicolin föreläsningar i ekonomi och vikten av att satsa på effektiv 

produktion och god arbetsmiljö. Arbetsmiljö var, enligt Nicolin, en viktig 

förutsättning för produktionsresultatets värdeökning. Om Tarras Sällfors 

var KTH:s första organisationsprofessor på 1940-talet med inriktning på 

rationalisering och god ergonomi, var Nicolin föreläsaren på 1970-talet 

med nya tankar om industriarbetets rationalitet och dess arbetsfilosofi. I 

det arbetet fanns en central plats för satsningar på människan och dennas 

arbetsmiljö. Under åren 1976–1984 som Svenska arbetsgivarföreningens 

chef var han med och förankrade både medbestämmandelagens och nya 

arbetsmiljölagens användning hos svenska företagsledare. SAF-direktören 

Nicolin förknippas ofta med orden effektivitet och rationalitet. Det var 

rationellt att öppna beslutsprocesserna för medbestämmande och det var 

också effektivt att investera i arbetsmiljöförbättringar i produktionen, 

skriver Curt Nicolin i boken Makt och ansvar (1973). 

    

En intressant fråga är hur mycket samtidigheterna påverkade slutresultatet 

i Olof Palmes och Curt Nicolins arbeten. I senare ekonomiböcker skrivs 

att effektivitet inte bara är resultatet av att vara kostnadseffektiv, uppfylla 

målen och göra det så att organisationens samtliga interna och externa 

intressenter, kunder och medarbetare, är nöjda. Effektivitet är också att 

skapa och tillvarata samtidighetens kraft på olika plan. Att det finns något 

i människors värden som förenar och möjliggör samarbete och respekt för 

olikheter trots partsförhållanden ändå åstadkommer konkreta resultat i 

bådas intressen. Medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen från 1970-

talet fungerar, bättre eller sämre, men de finns och ger möjligheter att 

handla värdigt i lagens anda.     
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Styrelsens roll i all förändring och utveckling är betydelsefull. Men då be-

höver en styrelse stöd med enklare och mer fullständiga bilder av verksam-

heten, inte bara med fokus på det ekonomiskt mätbara utan också med 

information om de upplevda värdenas utveckling. De är allt från verksam-

hetskulturen, så här tänker, känner och gör vi och så här ser vår arbetsmiljö 

ut till valet av betydelsebärande fakta vid beslut. Till upplevda värden räk-

nas kund-, brukar-, medarbetar-, struktur-, miljö- och samhällsvärden och 

det sätt på vilket de skapas och upprätthålls. Verksamhetens resultat måste 

fångas in i de helhetsbilder som ger styrelsen möjlighet få ett grepp om 

organisationen och dess nuvarande och kommande utvecklingskraft. Utan 

mångsidiga fakta- och upplevelseredovisningar blir en styrelse för bero-

ende av den verkställande ledningen och kan inte fullfölja sin roll som mer 

oberoende part vid arbetet med verksamhetens utveckling. 

 

Upplevelsevärden ger även de fackliga styrelseledamöterna möjlighet att 

använda sin kunskap från det egna arbetets verklighet på ett konstruktivt 

sätt. En organisations tysta kunskap blir inte bara ord utan en realitet och 

fungerar som en komplettering av de bilder ledningen ger av verksam-

heten. När företagen och myndigheter arbetar med utveckling av olika 

verksamheter är det alltför vanligt att ledningens bilder dominerar styrelse-

arbetet medan de fackliga representanterna sitter tysta eftersom de känner 

sig obekväma med styrelsens språk, som domineras av det ekonomiskt 

mätbara och för lite av verkligheten från de fackliga representanternas 

värld.   

   

Företagshälsan – vad hade den kunnat göra för att varna för 
asbestrisken? 
Företagshälsan hade behövt ha en plats i de grupper som hade konkret 

användning och nytta av information om asbestrisken samt förklaringar 

om hälsorisken och dess konsekvenser. Minst en kontakt med asbestar- 

betsplatsernas högsta arbetsmiljöansvariga chefer för att informera om allt 

det företagshälsan själva hade fått veta om asbestens hälsofaror. Om inte 
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det hade räckt hade den behövt ha en kontakt med asbestbolagens styrels-

er och där informera om kommande hälsorisker så att styrelsen hade för-

stått vilken affärsrisk asbesten var. Det är många ”skulle” och ”företags-

hälsan borde” i meningarna och jag vet att de nödvändiga kontakterna inte 

fanns. Det fanns ingen arena där man hade kunnat påverka företagens 

beslut. Asbestskandalerna, de gamla och de nya och kommande, visar att 

företagshälsans plats är nära det dagliga arbetet.  

 

Min erfarenhet är att efter all god vilja i arbetsmiljöarbetet och höga ambi-

tioner hände något på 1980-talet som gjorde att företagshälsovårdsarbetet 

stannade upp. Var det ambitionerna som släcktes eller pengarnas makt 

som tog över? Jag tror det är i affärslivet på samma sätt som med barnens 

fickpengar. Får man för mycket ”gratis pengar” utan att prestera något 

finns det stor risk att man slöar till sig. Pengarna kräver inga motpresta-

tioner. Svenska företagshälsovården har aldrig tidigare varit så väl finan-

sierad som på 1980-talet. Finansieringen räckte till att etablera och beman-

na nya företagshälsovårdsenheter i hela landet. Frågan är vad som gick fel, 

eftersom man tvingats gå igenom en rationalisering som håller på att köra 

hela branschen i botten. Kunderna försvinner, och framför allt de unga 

kunderna, morgondagens arbetskraft, ser ingen större nytta i företagshäl-

sovårdstjänsterna. 

 

Vad händer med företagshälsovården? 

Att förlora kundkännedom är ett första steg mot avveckling. Det finns ett 

antal doktorsavhandlingar i ämnet som borde intressera dem som fort-

farande kämpar med att behålla gamla och finna nya kunder. Arbetslivets 

snabba förändringar synliggör också det stora 1990-tals-misstaget att lägga 

ner alla branschknutna företagshälsor som t.ex. Bygghälsan, Kommun-

hälsan, Landstingshälsan. Ett annat misstag, ännu värre än det förra, var 

att inte satsa på bredare och djupare kompetens i organisationsfrågor. I 

stället för företagshälsovården kontrakterade kunderna landets största 

privata eller universitetsknutna konsultbolag för föreläsningar och utred-
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ningar om arbetsmiljö och hälsa. Dörrarna var vidöppna för nya tjänste-

leverantörer som övertog uppdragen från företagshälsorna. Räddningen 

hade kanske varit att satsa på företagshälsovårdens etablering som forsk-

ningspartner i större akademiska projekt och på det sättet försäkra en 

ömsesidig kontinuerlig kompetensutveckling. Asbestskandalerna har tyd-

ligt visat hur stort behovet var och fortfarande är vad gäller de arbets-

miljöfrågor som kräver specialkompetens. Frågan är vad företagshälso-

vården har att erbjuda de nya ”egenarbetarna”, dvs. ungdomar som sys-

selsätter sig själva, skapar egna arbeten med sin specialkompetens och inte 

alls ser något lockande i företagshälsovårdens tjänsteutbud. Är det här 

första signalerna om att företagshälsomarknaden kommer att minska 

kraftigt? Vad kan man lära av asbestsskandalerna och den tidens behov av 

välfungerande och närvarande företagshälsovård?  

 

Framtidens arbetsplats 

På framtidens arbetsplats kommer människorna att vilja spela en annan 

roll än gårdagens. Kanske det till och med blir så, att arbetsplatsens att-

raktivitet och förmåga att skapa delaktighet vid värdeskapandet, kommer 

att bli avgörande när människor väljer var de vill arbeta. En verksamhets 

attraktivitet som arbetsgivare blir kanske utslagsgivande för dess möjlighet 

att utveckla tjänster och produkter med högt förädlingsvärde och med hög 

produktivitet. Arbetsplatsens attraktivitet blir kanske det viktigaste kon-

kurrensmedlet för framtidens verksamheter? De här tankarna är inte nya 

– de lanserades redan på 1970-talet av samtida Olof Palme och Curt 

Nicolin. Men har de slagit igenom? Nej! Varför gör de inte det? Det här är 

arbetslivets nästa stora utmaning.  Den har sin infallsvinkel i frågor basera-

de på utveckling av samspelet mellan hårda ekonomiska värden och mjuka 

upplevelsevärden, som i framtiden kanske kan reducera risken för fler 

asbestskandaler och bidra till att förverkliga det som kanske avgör fram-

tidens arbetsplatsers kvalitet och attraktivitet. Det är sådant som de unga 

värderar och äldre stödjer. 
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                                                                      BILAGA 1  

Asbestsjukdom i siffror                               
Likheterna och olikheterna i arbetsskade- och trygghetsförsäkringars till- 

      lämpning visas med följande jämförelse av svenska och finska bedöm-

nings- och ersättningsregler och deras tillämpning.85 Den som har en as-

bestsjukdom med en visandedag för sin asbestcancer efter 75 års ålder har 

ingen rätt till svenska trygghetsförsäkringen TFA/TFY. I andra nordiska 

länder, Danmark, Norge och Finland, finns inga åldersgränser för visande-

dagen vid en asbestskada. Alla oavsett åldern vid visandedagen har rätt till 

försäkringsskyddet vid asbestsjukdom. I Sverige betalar trygghetsförsäk-

ringen den asbestskadades vård- och läkemedelskostnader och hemsjuk-

vård. För sveda och värk är ersättningen från visandedagen 11 000–12 000 

kr/kvartal livet ut. Försäkringsvillkoren har ändrats om efterskyddsregler 

avseende cancersjukdom orsakad av asbestexponering i arbetet. Cancer 

som har orsakats av asbestexponering i arbetet med visandedag t.o.m. 

2008-06-30 ska ha visat sig före 70-årsdagen. Cancer som har orsakats av 

asbestexponering med visandedag fr.o.m. 2008-07-01 ska ha visats sig före 

75-årsdagen. Gällande åldersdiskriminerande villkor i TFY/TFA efter-

skydd lyder som följer.    
   § 28 Den som varit utsatt för skadlig inverkan i arbetet vid företag som tecknat försäkring               

om Tfy eller Tfa och på grund av den skadliga inverkan drabbats av arbetssjukdom har rätt 

till ersättning enligt dessa försäkringsvillkor även om anställningen hade upphört när arbets-

sjukdomen visade sig. Den skadliga inverkan ska dock ha ägt rum efter den 31 januari 1974 

och under tid när arbetstagaren var anställd hos arbetsgivaren som då hade gällande försäk-

ringsavtal. Arbetssjukdomen ska vidare ha visat sig  innan den skadade har uppnått 54 års 

ålder. Vid cancersjukdom orsakade av asbestexponering i arbete ska sjukdomen ha visat sig 

innan den skadade uppnått 75 års ålder. Rätt till ersättning enligt första stycket finns endast 

under tid när avtal om trygghetsförsäkring mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer är i 

kraft.87                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                            

 
85 En jämförelse av svenska och andra EU-länders bedömnings- och ersättningsregler och 
deras tillämpning vid asbestsjukdom mesoteliom finns på franska forskningsinstitutet 
Eurogips webbplats www.eurogip.fr. 
87 TFA 2019-04-09 och AFA Försäkring, Arbetssjukdom – fakta om ersättning vid arbetsskada. 
Arbetssjukdomar: lungcancer eller mesoteliom orsakade av asbest.                         
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Varvet säger nej till fond för asbestsjuka 
Av Carina Melin 2014-04-29 

Fonden var ett önskemål från anhöriga till avlidna varvsarbetare. En 

sådan skulle fungera som ekonomiskt stöd till de som drabbas, och ett 

erkännan-de av att det är fel att någon får en dödlig sjukdom bara för att 

de gör sitt jobb. 

Men Ola Alfredsson, vd på ThyssenKrupp, menar att det inte går att 

sätta en grupp arbetsskadade framför andra. 

– Jag vet inte om det är klokt att ställa olika grupper av arbetsskadade 

mot varandra, utan vi ser väl mer att man har ett gemensamt 

överenskommet system, säger han. 

Leder till döden 

Men trots att den här arbetsskadan till skillnad från många andra 

ofrånkomligt leder till döden, så får de drabbade inget skadestånd, 

och ersättningen till efterlevande är begränsad och kräver omfattande 

och tidsödande ansök-ningar. 

Vi har berättat om en varvsarbetare, som precis hann gå i pension, och 

sedan gick bort på nio månader. Dottern Annette Harju har tillsammans 

med resten av familjen föreslagit att Karlskronavarvet inrättar en fond 

för asbestsjuka. 

– Vi får aldrig vår pappa tillbaka, men det kan underlätta för många 

andra familjer, säger hon. 

Erkännande 

En fond skulle fungera både som ett erkännande och som hjälp till 

drabb-ade och deras familjer. Men Ola Alfredsson är rädd att vi skulle få 

ett system som I USA, där folk stämmer för att få pengar. 

– Jag tror inte på att man beroende på var man har jobbat, vilken typ av 

skada man har, eller vilka jurister man använder kan få olika kompensa-

tionssystem, säger han. 

 
 
 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5766090
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Lärt sig 

Dessutom tycker Ola Alfredsson tycker att företaget lärt sig mycket av 

katastrofen med asbest. Han var inte vd då, men nu har man anställt en 

person med särskilt ansvar för att enbart kontrollera hälsa och miljö, och 

när det kommer nya material idag tar man till mer säkerhetsmarginal än 

vad lagen kräver. 

Och de som utsattes för asbest och fortfarande arbetar får utökade 

hälsokontroller. 

Men trots att de som får lungsäckscancer betalar med sitt liv, tycker han 

den ersättning som redan finns i form med till exempel sjukkassa är till-

räcklig. 

– Även den här typen av personliga tragedier alla är väldigt beklagliga 

och tragiska, så tror jag på den svenska modellen, säger vd Ola 

Alfredsson. 

Carina Melin   

carina.melin@sverigesradio.se 
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BILAGA 3 

Om förbud mot användning av asbest.                                            

Motion 1972:480 av herr Takman m. fl. 

Asbestos är en form av pneumokonios (dammlunga). Den uppstår 

genom inandning av asbestdamm och är en av de mest invalidiserande av 

dessa sjukdomar. I vissa fall kompliceras asbestosen av tumörsjukdomar. 

Professor Nils Ringertz har i Läkartidningen (nr 1 1, 1968) refererat tre 

undersökningar, en engelsk, en amerikansk och en östtysk, som visat att 

lungcancerfrekvensen hos asbestossjuka och bland asbestexponerade 

arbetare är drygt sju gånger större än den väntade. Hos asbestossjuka kan 

också förekomma annars mycket sällsynta tumörer i lungsäcken eller 

bukhinnan (mesoteliom). 

I Medical News-Tribune (7/8 1970) rapporterades att sju dödsfall i 

dessa sällsynta tumörer hade inträffat på sjukhusen i Nottingham under 

de sista åren av 1960-talet och att sjukdomen i samtliga dessa fall med 

stor sannolikhet hade orsakats av asbestdamm i gasmaskfabriker under 

andra världskriget. Den asbest som använts där var den farliga blå  

typen (crocidolite), som tidigare importerades i stora kvantiteter från 

Sydafrika. På grund av sin motståndskraft mot syra hade den fått stor 

användning bl.a. vid tillverkningen av batterilådor. Senare hade den blå 

sydafrikanska asbesten, enligt rapporten, ersatts med den vita kanadensiska 

för isoleringsändamål och i skeppsbyggnadsindustrin. 

En av de främsta pionjärerna i asbestosforskningen, professor Irving J. 

Selikoff, har i en väldokumenterad artikel i marsnumret 1969 av USA- 

tidskriften Environment redovisat den alarmerande aktuella situationen 

och samtidigt gjort en bitter historisk återblick. Det är inte helt kor- 

rekt, skriver han, att betrakta våra aktuella asbestosproblem som en 

oförutsedd miljörisk: När jag ser tillbaka, har jag en känsla av att vi 

borde ha uppfattat vissa förvarningar. Så t. ex. undersökte dr H. Montague 

Murray i London för 70 år sedan en 33-årig man som led av svår and- 

nöd. Han hade arbetat i kardrummet i en asbesttextilfabrik. Av de tio män 

som arbetat i detta rum 13 år tidigare var han den ende överlevande. 

Ett år senare dog också han. Vid obduktionen fann man att han hade 

svårt ärriga lungor som innehöll mängder med asbestfibrer. 

Gång på gång har senare visats att de som i sitt yrkesarbete är utsatta för 

asbestdamm löper en betydande risk att få asbestos och att de tre förut 

nämnda cancerformerna inte är ovanliga bland dessa arbetare. 
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Men historien slutar inte med detta. Användningen av asbest är för- 

knippad med en mycket vidare risk, kanske en risk för samhället i 

stort. Att uppmärksamheten fästs vid denna potentiella risk för en bred 

allmänhet tillskrivs i första hand tre pionjärrapporter, som Selikoff 

refererar. Den första publicerades 1960 av Wagner och hans kolleger och                   

gällde 47 fall av mesoteliom i Sydafrika, alla från nordvästra Cape-provinsen, 

ett område rikt på asbest. Få av dem hade direkt arbetat med mineralet, 

men 45 av de 47 hade haft kontakt med det, ofta indirekt. De hade levt 

vid en asbestgruva eller hade arbetat i en omgivning där det var tänk- 

bart att de indirekt och slumpvis varit exponerade. 1 slående kontrast 

härtill noterades att inte ett enda fall av mesoteliom hade rapporterats 

från resten av Sydafrika under samma period. Inte heller hade något sådant                    

fall upptäckts vid 10 000 obduktioner i följd av personer med silikos. Denna 

rapport ställde på ett otvetydigt sätt frågan, om mesoteliom med anknytning till 

asbest var begränsad till direkt yrkesexponering eller om en mycket mindre intim 

kontakt kunde ge samma resultat. 

Ungefär samtidigt, 1960, ställde Kiviluoto en liknande fråga. Förkänning 

i lungsäckarna hade, detta visste man redan, ofta förekommit i karak- 

teristisk form bland asbestarbetare. Det var därför i hög grad anmärknings- 

värt att man vid röntgning i ett län i Finland fann typiska asbestotiska 

lungsäcksförkalkningar hos 499 av 6 312 undersökningsfall under det att 

att man i angränsande län inte fann en enda på 7 101. Kiviluoto anmärkte 

att det fanns en asbestgruva i det förra länet och att även om ingen av de 

undersökta hade arbetat i gruvan, så hade de levt i närheten. 

Den tredje observationen var inte mindre oroande. Det hade länge 

varit känt att asbestfibrer i lungor hos människor blivit överdragna med 

ett karakteristiskt järnrikt gyllenbrunt material och bildat asbestkroppar. 

Sådana finner man till exempel i stort antal i lungorna hos asbest- 

arbetare. I en artikel i British Medical Journal (12/1 1963) rapporterade 

J. G. Thomson att han hade funnit asbestkroppar i lungorna hos personer 

som inte varit asbestarbetare. På mikroskopiska preparat från lungbaserna 

demonstrerade han att dessa kroppar förekom i 26 procent av 500 obducerade fall 

i följd i Capetown. Hans slutsats var att asbestos faktiskt hade blivit en vanlig risk 

för moderna stadsbor, och han förutspådde att tumörsjukdomen mesoteliom, 

orsakad av asbest, kan komma att bli lika vanlig som lungcancer förknippad med 

cigarrettrökning är nu. Thomsons iakttagelser har bekräftats av en mängd 

undersökningar i andra delar av världen. Förekomsten av asbestkroppar hos 

ungefär samma procent av alla undersökta har rapporterats från Montreal, Milano, 

London, Glasgow, Belfast, Dresden, Pittsburgh och Miami. I New York fann 

Selikoff och hans medarbetare med en något 
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finare metodik att i runt tal hälften av lungorna vid 1 975 obduktioner i 

följd innehöll asbestkroppar. När man betänker att vi undersöker en bit 

lungvävnad som är bara en kvadratcentimeter och 0,0175 cm tjock, så är 

det uppenbart att dessa partiklar nu är mycket vanliga bland stadsbor vid 

det här laget. 

Det är inte svårt att förstå detta. Det finns asbest i åtminstone tre tusen 

industriprodukter. Det förhållandet att man ännu inte utanför de särskilt 

intresserade kretsarna känner till att asbest är en risk även vid icke-yrkes- 

mässig exponering har lett till att säkerhetsåtgärder saknas även där asbest 

används industriellt. Vid rivning av byggnader sprids asbestdamm ofta vida 

omkring, och inte sällan blir de torra dammande asbestbitarna lekmaterial. Vissa 

yrkesgrupper, såsom isolerare, är särskilt utsatta. Det var så många isolerare som 

dog under en kort tid, berättade Arne Johannesson i Göteborg, 58 år och själv 

asbestosdrabbad, i en intervju i Byggnadsarbetaren (28/4 1972). Det var väl 

asbestosen som slagit till fast då kände man inte till det. 

Asbest har fått en allt vidsträcktare användning. Världsproduktionen av 

asbest, som var endast 500 ton 1890, hade stigit till 200 000 ton 1920 

och 500 000 ton 1930 och är nu uppe i 4 000 000 ton om året, enligt 

Selikoff och Hammond i American Journal of Public Health, nr 9 1968. 

Även i sådana arbeten som asbestsprutning vid brandisolering, där arbetar- 

skyddsstyrelsens anvisningar angående skydd mot yrkesfara vid arbete med 

asbest måste iakttas noga, utsätts både de direkt engagerade arbetarna och en  

vid krets av andra personer för dammkoncentrationer som överskrider det 

hygieniska riktvärdet. Att detta riktvärde mot bakgrunden av vad som nu är känt 

om asbestosriskerna inte utgör någon garanti behöver knappast diskuteras. 1 en 

ofta citerad undersökning, redovisad under rubriken Svart på vitt om farlig asbest 

i Byggnadsindustrin nr 18 1970, har skyddsingenjör Lennart Björkgren vid 

Bygghälsan funnit att byggnadsarbetets natur gör att en dammalstrande process av 

denna typ är mycket svår att helt isolera från den övriga arbetsmiljön och dess 

personal. 

En naturlig fråga att ställa är om detta farliga material är så till den 

grad nödvändigt att det är ofrånkomligt att byggnadsarbetare och andra 

måste riskera hälsa och liv. Det antas att 80 procent av all importerad 

asbest används i byggnadsindustrin. Att asbest inte är absolut oundgänglig 

där framgår av en skrivelse från yrkesinspektör Gösta Sandahl till 

Projektkontoret för Huddinge sjukhus den 15 oktober 1970. Man hade 

därifrån i en skrivelse till yrkesinspektionen den 3 september 1970 

meddelat att man i början använt asbestsprutning för att brandisolera 
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byggnadernas stålstomme men att man på grund av risken med 

asbestdammet hade övergått till att bekläda stålstommen med gips. 

Inspektör Sandahl konstaterade i svaret att det var svårt att förebygga 

risker bl. a. för personal som utför städningsarbetena på byggen: Utbyte 

av asbest mot annat ofarligt material, så som enligt Eder skrivelse redan 

skett vid Huddinge Sjukhus, synes därför vara den enda praktiska 

lösningen av detta skyddsproblem och yrkesinspektören får därför i 

första hand rekommendera ett sådant förfaringssätt. 

Vid en konferens om Arbete med asbesthaltiga material, anordnad 

av Bygghälsans regioncentral i Göteborg våren 1971, var också de 90 

deltagarna ense om att asbestsprutningen på byggarbetsplatserna måste 

avskrivas och att värme- och ljudisolering måste ske med andra material. 

Att man kan lyckas att utbyta asbest mot andra material är Götaverken 

ett exempel på, hette det i referatet från konferensen i Byggnadsindustrin, 

nr 13 1971. Dess skyddsinspektör Nils Sundstedt berättade på konferensen                           

att varvet räknar med att leverera sin sista båt med asbest ombord i oktober. 

1 ett referat av några engelska undersökningar berättade John Davy i 

Observer (17/1 1 1968) att British Rail hade slutat använda asbest som 

isoleringsmaterial i passagerarvagnar och övergått till att använda glasull. 

Tydligen kan asbest ersättas helt på många, kanske alla områden. Med 

hänsyn till att importen och användningen ständigt ökar, trots att 

ersättningspreparat finns och trots att riskerna med asbest är klart 

dokumenterade sedan många decennier, tycks ett kategoriskt förbud vara 

mer än väl motiverat. 

Med hänvisning till det anförda hemställer vi att riksdagen hos Kungl. Majit 

anhåller om förslag till lag som 

förbjuder användningen av asbest. 

Stockholm den 25 januari 1972 

JOHN TAKMAN (vpk) 

SUNE OLSSON (vpk) LARS WERNER (vpk) 

i Stockholm i Tyresö 

LARS-OVE HAGBERG (vpk) KARL HALLGREN (vpk) 

KARIN NORDLANDER (vpk) PER ISRAELSSON (vpk) 

JOHN MAGNUSSON (vpk) 

i Kristinehamn 
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Avsändare (8) 
 JOHN TAKMAN (vpk) 
SUNE OLSSON (vpk) 

LARS WERNER (vpk) 

LARS-OVE HAGBERG (vpk) 

KARL HALLGREN (vpk) 

KARIN NORDLANDER (vpk) 

PER ISRAELSSON (vpk) 

JOHN MAGNUSSON (vpk) 
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                                                                                           BILAGA 4   
PENNINGFLÖDEN I ARBETSMILJÖARBETE                             
Penningmottagarna av arbetsmiljöavgifter, medel från statsbudget, 
företagens arbetsgivaravgifter för arbetarskydd och företagshälsovård. 
Budget för 1988/89 har relaterats till antalet personer i arbetskraften 
som var enligt SCB:s Arbetskraftstatistik 4,4 miljoner personer. 
 
FRÅN STATSBUDGET TILL    

Arbetsmarknadsverket                                       603 mnkr  
och övriga myndigheters                                       95 mnkr 
arbetsmiljöåtgärder 
Arbetsmiljöinstitutet (1987–1995)                         67 mnkr 
Arbetarskyddsstyrelsen                      130 mnkr 
(nu Arbetsmiljöverket) 
Fond för arbetsmiljöförbättringar                    125 mnkr   
Totalt                                                              1 020 mnkr    
                                                                         232 kr/person/år  
FRÅN ARBETARSKYDDSAVGIFTER TILL 

Företagshälsovården   811 + 161 mnkr 
Arbetarskyddsstyrelsen                      144 mnkr 
Arbetsmiljöfonden (1987–1995) därav till            615 mnkr 
Arbetsmiljöinstitutet 53 mnkr (1987–1995) 
FoU (forskning och utveckling) 132 mnkr 
Arbetslivscentrum 34 mnkr (1997–2000) 
Arbetarskyddsnämnden 5 mnkr 
Parterna på arbetsmarknaden 271 mnkr (info/utb) 
Totalt                     1 731 mnkr    
                                                                         393 kr/person/år 
FRÅN ARBETSMILJÖAVGIFTEN TILL 

Arbetslivsfonden                 14 000  mnkr     
                                                                      3 182 kr/person/år 
FRÅN FÖRETAGEN TILL 

Företagshälsovården                  2 000 mnkr  
Totalt                                                           16 000 mnkr 
                                                                     454 kr/person/år 
Den sammanlagda budgeten för                18 751 mnkr   
arbetsmiljöarbetet 1988/89                          4 261 kr/person/år 
                                                                          



79 
 
 

 

 

     BILAGA 5 

Att se människan i asbestskandalen                                                                 

Asbestdöden är en skandal   

”Asbest dödar fortfarande men kunskapen har fallit i glömska. Nu måste 

frågan tas på allvar. Byggnadsarbetare, industriarbetare och gruvarbetare 

riskerar sina liv. Asbestdöden är en humanitär skandal. Den här gången 

borde inte samma misstag göras som gjordes för 30 år sedan. Företag, 

fack och Arbetsmiljöverket får inte blunda för asbest på 2000-talet.”                    

Källa: Dagens Arbete, 16 juni 2015. Helle Klein, chefredaktör på DA. 

 

En fara om kunskapen sjunker 

”Arbetsmiljöverket måste bli tuffare och riskerna med asbest måste lyftas 

upp, menar Irene Wennemo, statssekreterare åt arbetsmarknadsminister 

Ylva Johansson. Det finns företag som medvetet använder dålig arbets-

miljö som en konkurrensfördel. Vi måste komma åt dem. I entreprenörs-

verksamhet med arbetskraft som kanske inte vet sina rättigheter finns 

möjligheter att lägga låga bud på saneringsjobb. Det är klart det går 

snabbare och är billigare om man skiter i alla skyddsåtgärder.” Källa: 

Dagens Arbete, 16 juni 2015 av Marcus Derland och Elinor Torp. 

 

Vem står näst på tur?  

”År efter år har experterna på asbestsjukdomen mesoteliom väntat på att 

kurvan ska vända neråt. Att färre ska dö i den aggressiva 

tumörsjukdomen. Men siffrorna sjunker inte, snarare har antalet 

drabbade ökat något under senare år, vilket 2013 fick läkare vid 

lungmedicin i Karlskrona att slå larm. Det året upptäcktes 137 nya fall av 

den dödliga asbestsjukdomen i Sverige. Nästan tre gånger så många som 

offren i arbetsolyckor. Ändå talas det så tyst om riskerna. Okunskapen är 

det största hotet, säger överläkaren Bengt Järvholm vid yrkesmedicin i 

Umeå”  
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Källa: Dagens Arbete, 15 juni 2015 av Elinor Torp och Marcus Derland,  

 

Många asbestsjuka nekas ersättning för asbestcancer 

”Dödligheten i asbestcancer mesoteliom är i princip 100 procent. Många 

dör inom ett år efter insjuknandet. Ofta tar det lång tid, upp till 30–40 år 

efter att en person jobbat med asbest, innan sjukdomen visar sig. Därför 

har LO och Svenskt Näringsliv kommit överens om att ersättning för as-

bestcancer ska gälla upp till 75 år. Normalt gäller Trygghetsförsäkring vid 

arbetsskada Tfa upp till 65 år.”  

 

”Dagens Arbete har tagit fram siffror från Socialstyrelsens cancerregister 

som visar att de senaste tio åren har en tredjedel av alla som insjuknat i 

asbestcancer varit över 75 år. Försäkringsvillkoren i Tfa förhandlades 

fram mellan Svenskt Näringsliv och LO. När det gäller asbestcancer 

höjdes åldersgränsen från 70 till 75 år 2008. Senaste vi förhandlade 2008 

försökte vi få bort åldersgränsen helt. Svenskt Näringsliv ville inte. 

Kostnaden för försäkringen kan inte vara särskild hög, säger Reneé 

Andersson, utredare på LO.  Svenskt Näringsliv svarar: ”Det kan absolut 

finnas anledning att se över villkoren.” Källa: Elinor Torp och Marcus 

Derland. Dagens Arbete, 17 juni 2015. 

Inget har hänt sedan 2015 och reglerna från 2008 gäller oförändrade. 

Under åren 1993–2017 dog enligt Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik     

1 592 personer i asbestcancern mesoteliom i åldersgrupperna 70–79 och 

80+. Av dem var 1 325 män och 267 kvinnor. Enligt ILO-överenskom-

melsen ska försäkringen vid asbestskada gälla för alla oavsett åldern vid 

visandedag.  

 


