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PROLOG

"Jag ärfödd bondson [... j Då jag var 25 gifte jag mig [... j 1892 började jag
att arbeta iX sulfitfabrik, där jag fick något mer än 1 krona om dagen samt
ett rum till bostad utan kök och ingenting att hänga av ett klädesplagg. I
golvet saknades tross, och var mycket otätt. Det var 30 kronor om året för.
Min familj hade nu utökats, så att vi var 8 personer. Som bostaden var
trång för ~å stor familj, och då jag varannan vecka hade nattskift och sknlle
sova om dagarne men då stördes av barnen, frågade jag om bättre bostad,
med sådan gick inte att få. Oaktadt jag var mycket fattig, beslöt jag dock
att bygga mig eget hus [... j Stugau fick jag sätta på en bondes tomt 4 kilo
meter härifrån. Som inkomsterna var små, blev stugan knappt helt färdig,
men jag blev fattigare än förut. Så började hälsan svika, och då blev det
omöjligt för mig att gå den långa vägen morgon och kväll. Därför måste
jag flytta till X, där jag i bolagets hus fick ett rum och kök. Hälsan förmin
skades allt mer och mer till följd av det hälsofarliga arbetet i kokeriet, där
jag arbetade i 17 år, 5 år som hjälp, 12 år som förste kokare. Det var till en
början inga ventilationer, lågt var där i taket och kokapparaterna otäta vid
luckorna. I förra disponentens tid ombyggdes kokeriet, så där blev rymlig
are och bättre, men en ny kokare insattes också, utan att personalen öka
des, varför arbetet blev värre, syrebehållare av trä voro ofta otäta, så att
gasen strömmade ut i kokeriet och gav en olidlig luft. Ofta fingo arbetarne
här kräkas. Som maten förvanides och ätes i kokeriet blev den så genom
trängd av gas, att intet djur skulle velat äta av den. Som förut nämnts, blev
jag allt sämre och sämre till hälsan. Jag bad då den nuvarande disponenten
om ett annat arbete, men blev ena gången avvisad med ett skratt, en gång
fick jag löfte om arbete i silarne, men som man där fick gå våt hela dagen
i ända och ändå se till kokeriet, kunde jag ej antaga detta arbete. Jag höll
ut, där jag var, till i mars månad 1909, då jag måste intagas i sjukstugan i X
och behandlas för äggvita i högsta grad och en svår lungkatarr. Jag var så
utpinad och utmärglad som ett skelett, och min familj, 8 minderåriga barn
och hustru, stod där ntan understöd och hjälp."l

1 Brev från arbetare citerat av herr August Ljunggren i Första kammarens
protokoll, 1913:12, 60f.
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INLEDNING

Det är farligt att arbeta. DagelIs Nyheter rapporterade år 2001 att det i
genomsnitt dör två människor per minut i arbetsolyckor eller arbetsrelate
rade sjukdomar i världen.' Arbetets hälsofaror har uppmärksammats se
dan årtuseuden tillbaka men kom länge att ses som en mer eller mindre
oundviklig konsekvens av arbete. Först under 1700- och 1800-talens lopp
började läkare uttrycka ideer om att systematiska studier och förebyggan
de åtgärder skulle kunna minska eller helt enkelt eliminera sjukdomar som
stod i samband med olika yrken. I takt med den industriella utvecklingen
kom intresset för arbetets hälsofaror att öka.3 I Sverige kan man säga att
arbetets risker för vuxna arbetare började ägnas ett större engagemang
från och med 1880-talet! År 1884 väckte den liberale riksdagsmannen
Adolf Hedin en motion i riksdagen. Han ville att statsmakterna skulle ut
reda olycksfallen i arbetslivet och efterlyste en lagstiftning om olycksfall i
arbetet. Han förordade också att landets arbetsgivare skulle tilldelas an
svar för dessa olycksfall.s Industrialiseringen hade börjat ta fart i landet
och i de växande industrierna uppmärksammades såväl olycksfall som en
utbredd sjuklighet bland arbetarna. Dessa hade inget socialt skyddsnät och
blev, om de inte var medlemmar i frivilliga sjukkassor, hänvisade till fattig
vården då arbetsförmågan svek. Detta uppmärksammade bland andra

1 "Tusentals dör i jobbet varje dag", i Dagens Nyheter, 1017, 2001.
3 Jacquline Karnell Corn,-(1992), Response to Occtlpational Health Hazards. A

Historical Perspective, 1-4, George Rosen, (1958; 1993), A History ofPublic
Health, 13, 2lf, 69-72, 248-251.

4 Reglering av barns arbete inbegreps i 1621 och 1720 års skråordningar och
handlade om deras ålder. En begränsning av hur länge de fick arbeta
infördes i 1881 års mindcrårighctsförordning. Hjalmar Sellberg, (1950),
Stateu och arbetarskyddet 1850-1919, 1lf.

5 Motioner i Andra kammaren, 1884:11.
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Hedin och han efterlyste därför också en statlig olycksfalls- och ålder
domsförsäkring för arbetare. Hans motion ledde till en omfattande under
sökning av hälsofaror inom olika yrken och denna resulterade i 1889 års
yrkesfarelag, vars primära syfte var att förebygga olycksfall och ohälsa i
landets privatägda industrier som bedrevs fabriksmässigt.' Försäkrings
frågan fick dröja ytterligare några år.

Under 1800-talets sista decennier började också medicinen vinna ett allt
större erkännande och förtroende i samhället. Nya upptäckter, inte minst
inom bakteriologin, kom att stärka medicinens anseende som vetenskap.
Tidigare forskning har påtalat att de svenska läkarna i flera avseenden
kom att få inflytande i samhällslivet och att många av dem också var enga
gerade i diskussioner om den sociala frågans lösning under 1800-talets sista
decennier.? Den sociala frågan kan vid denna tid ses som en sammanfat
tande benämning på de sociala missförhållanden som uppfattades ha följt
i den industriella utvecklingens spår. Ett av spörsmålen var arbetarefrågan,
varavarbetarskyddsproblemen var en del.'

Den här avhandlingen handlar om hur läkare uppfattade och beskrev
vissa faktorer i arbetet som farliga och hur de ansåg att dessa kunde avhjäl
pas. Här nndersöks också deras medverkan i arbetarskyddslagstiftningens
utformning, utveckling och övervakning. Det är alltså läkarna som är av
handlingens hnvudaktörer och det är deras syn på arbetets hälsofaror som
undersöks. Arbetsgivares och/eller arbetares konfrontation med, engage
mang i eller uppfattning om arbetarskydd kommer inte att behandlas. I
huvudsak är det fabriksarbetets faror som kommer att uppmärksammas.'

6 Lag angående skydd mot yrkesfara, SFS 1889: 19.
7 Se t ex Gunnar Eriksson, (1978), Kartläggarna. Naturvetenskapens tillväxt

och tillämpningar i det industriella genombrottets Sverige 1870-1914, 174f,
Roger QvarseI1, ".Nledicinen som samhällsvetenskap, i Socialmedicinsk tid
skrift, 1988:7-8,293, Eva Palmblad, (1990), Medicinen som samhälls/ära, 29
32, Karin ]ohannisson, (1991), "Folkhälsa. Det svenska projektet från 1900
till 2:a världskriget", i Lyc!mos, 150f, Ulrika Graninger, (1997), Från osyn
ligt till synligt. Bakteriologins etableriNg i sekelskiftets svenska medicin, 23-38.

II Per \Visselgren, (20DG), Samhällets kartläggare. Lorenska stiftelsen, den sodla
frågan och samhällevetenskapen formering 1830~1920, 30-35.

9 Läkarna använde inte begreppet risk då de talade om faktorer som kunde
skada hälsan. De talade istället om faror vilket jag följaktligen kommer att
använda i framställningen.
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Vid sekelskiftet 1900 stod fabrikerna som symbol för utveckling, men
också för en ny arbetsform som skiljde sig avsevärt fråll det traditionella
lantarbeter. Antalet fabriksindustrier mångdubblades decennierna kring
sekelskiftet 1900 liksom antalet fabriksarbetare.'o Under ISOO-talets andra
hälft började fabriksarbetarna successivt träda fram som en ny samhälls
grupp i Sverige. Det är således dessa arbetare som står i fokus och då be
greppet arbetare fortsättningsvis används är det fabrikernas arbetare som
avses.

I avhandlingen utgör industristaden Norrköping ett exempel på hur
yrkesfaror uppmärksammandes av läkare på lokal nivå. Jag ska därför ge
en bild av förhållandena i Norrköping innan jag fortsätter.

NORRKÖPING - EN TIDIG INDUSTRISTAD

Det är en tidig morgon i industristaden Norrköping. Från dess norra kvar
ter börjar arbetare ocb arbeterskor i olika åldrar traska upp i riktning mot
stadens centrum. De vandrar via Oscar Fredriks bro över l,fotala ström
ocb fortsätter upp längs Drottninggatan eller Draget som den kallas i folk
mun. En del av skaran följer strömkanten bortmot Bruket Holmen. Andra
viker av, korsar strömmen igen via Spången ocb fortsätter västdY ut till
Drags stora textilfabrik. Klockan närmar sig sex ocb snart ljuder fabriker
nas signaler som betyder att arbetsdagen börjar. Kvar bakom fabrikernas
väggar stannar sedan de flesta fram till sjutiden på kvällen. Där till
bringade den genomsnittlige norrköpingsarbetaren sex dagar av sju islutet
av i8aO-talet.

10 Antalet fabriksinciustrier i Sverige var 2 807 år 1880. Åf 1900 hade antalet
ökat till 10 543. Den dramatiska ökningen avtog därefter. Åf 197.0 fanns det
12 022 fabriker i landet. Antalet fabriksarbetare var år 188057340, år 1900
265479 och år 1920417381. Bidrag till Sveriges officiella statistik 'BISOS),
D. Fabriker ocb mallufakturerlballdtverk, år 1880 och 1900, Sveriges offici
ella statistik (SOS), Industri och bergshantering, år 1920.
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Vy över Norrköping runt år 1900. Källa: "Utsigt från Bergsbron", Bygg
nadsnämndens fotosamIing, Norrköpings stadsarkiv (NSA).

Likt ovanstående beskrivning kan det ha sett ut en vanlig morgon i Norr
köping vid sent 1800-tal. Norrköping var en av de svenska städer som ti
digt kom att få prägeln av industristad. Den kortfattade bild som här ska
ges över staden och dess sociala förhållanden runt sekelskiftet 1900 får il
lustrera hur det kunde se ut i en stad stadd i förändring och förnyelse.

Norrköping som industristad var snarare speciell än typisk, i synnerhet
på två punkter. För det första dominerades industrin av textilproduktion
med en stor andel kvinnliga arbetare. För det andra var Norrköping ingen
ny industristad vid sekelskiftet 1900. Redan under 1600-talet hade textil
produktionen etablerats i staden och tillverkningen expanderade succes
sivt under århundradena som följde. Denna långa och väl inarbetade tex
tiltillverkningstradition innebar att produktionen hade goda förutsätt
ningar att tidigt bli storskalig och mekaniserad. På 1840-talet, det vill säga
trettio år innan det som brukar dateras som den industriella erans start i
Sverige, tog Norrköping form aven industristad. II På grund av den tidiga
etableringen av textiltillverkning ökade stadens befolkning och Norrkö-

11 Sten Andersson In fl, (1986), Textilen som försvan1l: eH studie av strukturom
vandlingen, arbetarrörelsen och det nya Norrköpings framväxt. 12.
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ping var vid sekelskiftet 1900 med sina 41 008 invånare en av Sveriges
största städer, mer precist den fjärde. Hit flyttade många människor för att
söka arbete i de växande textilindustrierna. Under senare delen av 1800
talet svarade textilproduktionen för 80 procent av den totala industriverk
samheten i staden. Drags AB var den första och en av de största textiltill
verkanla. Andra stora textilfabriker var Holmens Bruks och Fabriks AB
som också tillverkade papper, Smedjeholmen, Bergs AB och Norrköpings
Bomullsväveri AB. Förutom textilfabriker fanns i staden bland annat Norr
köpings Lithografiska AB, Norrköpings Tändsticksfabrik AB, Swartz to
baksfabrik och Sockerbruket Gripen. 12 Fabrikerna ägdes av ett fåtal perso
ner. Det var familjer som också satt med i många av stadens styrelser och
som därför dominerade staden i flera avseenden. Här kan släkterna
Swartz, Wahren, Swartling och Philipsson nämnas.

Textilindustrin mekaniserades tidigt. I Norrköping utgjorde huvudma
terialet ylle, men med tiden blev även fabrikation av bomullsvaror alltmer
vanligt. YlIeinciustrin var under sin hantverksmässiga tillverkning mans

dominerad. I och med mekaniseringen kom alltfler kvinnor in i branschen
och under 1880-talet bestod merparten arbetare av kvinnor. De kvinnliga
maskinbiträdena var billig arbetskraft; de anställdes vid goda tider och var
de första att avskedas när konjunktnren gick ned. Bomullsindustrin var
redan från starten mekaniserad och blev därför genast nästan helt kvinno
dominerad. 13

I sekelskiftets skildringar av textilfabrikernas arbetsmiljöer framställs
dessa ofta som dåliga: otillfredsställande ventilation, buller, het luft och
drivor av damm. I arbetsrummen trängdes hundratals människor och fa
rall för olyckor var ständigt närvarande. 14

12 Sven Godlund & Kerstin Godlund, (1972), "Norrköpings ekonomiska och
sociala historia 1870-1914" i Björn Helmfrid & Salomon Kraft (red), Norr
köpiltgs historia, dels, 125, 145-151, 259, 273.

I3 Bjärn Horgby, (1989), SurbulJestall, 39-41.
14 Horgby, (1989), 247-253.

INLEDNING 19



Arbetsrum i en av Norrköpings textilfabriker före år 1920. Källa. "Kard
och förspinningsmaskiner före 1920", Norrköpings stadsarkiv (NSA).

Energikällan för staden var Motala ström, kring vilken många industrier
och bostäder förlades. Strömmen delade även upp befolkningen i två delar.
Norr om strömmen låg fabrikerna och här levde de flesta arbetarna. Söder
om strömmen bodde demer välbärgadefamiljerna. 15 År 1900 fanns det 175
fabriker i Norrköping i vilka totalt 8 549 människor arbetade.16 Alla dessa
arbetare bodde inte innanför stadsgränsen. Trots att Norrköping vid den
na tid befolkningsmässigt var Sveriges fjärde stad var den ytmässigt tämli
gen liten eller den 50:e av Sveriges 84 städer; skälet härtill var att dess grän
ser inte flyttats sedan medeltiden. År 1911 var det bara Stockholm som
hade en högre befolkningstäthet än Norrköping. Utanför stadsgränsen
bodde tusentals människor i vad som uppfattades vara osunda och oplane
rade förstäder. Under 1860-talet började den så kallade Norra förstaden
växa fram i Östra Enehy socken, strax utanför den norra stadsgränsen, det

vill säga bakom nuvarande centralstationen. Detta område sorterade var

ken under stadsplanering eller byggnadsstadga och bebyggelsen var därför
ostrukturerad. Här noterades också fattigdom, smuts, sjukdom och misär.

15 Horgby, (1989),13.
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INorra förstaden levde en stor del av den obemedlade arbetare befolkning
en som hade tvingats hit på grund av stadens höga hyror och tomtpriser."
Enligt förste provinsialläkare Fredrik Bissmark rekryterades befolkningen
i förstaden från "Norrköpings slödder", men här bodde också "ordentliga
arbetare, som här slagit sig ned iföljd af billigare lefnadsförhållanden.""
Staden och dess omgivnings fysiska miljö var således socialt segregerad.

I slutet av 1S00-talet och i början av 1900-talet var bostadsfrågan i
Norrköping, liksom i andra svenska städer, ett svårt socialt problem. Vid
högkonjunktur strömmade människor till och bostadsbristen blev akut.
När lågkonjunktur inföll flyttade få in och något nybygge blev då inte ak
tuellt. Åren efter sekelskiftet 1900 började bland annat allt fler arbetar
bostäder byggas, vatten- och avloppssystem byggdes ut och från och med
1916 inkorporerades förstäderna successivt med Norrköping. 19

Stadens hälsovårdsfrågor sköttes av hälsovårdsnämnden. Dess uppgift
var att efter 1874 års hälsovårdstadgas riktlinjer vaka över allt som kunde
inverka på det allmänna hälsotillståndet. De hade både rättighet och skyl
dighet att gripa in och vidta åtgärder där hälsoaspekterna inte tillgodo
sågs. Så även i fabrikerna. I nämnden satt bland annat stadens förste stads
läkare, vars uppgift varatt vaka över faktorer som kunde inverka menligt
på·hälsotillståndet i staden ochse till att förbättringar vidtogs. Till sin hjälp
hade han två distriktsläkare. En vakade över det norra distriktet, det vill
säga norr om strömmen, och en höll uppsikt över det södra. De två läkarna
skulle kontinuerligt rapportera sina uppgifter till stadsläkaren. År 1912

16 Detta kan jämföras med grannstaden Linköping som vid samma tid endast
hade 43 fabriker och 713 arbetare. BiSOS, 1900.

17 Yngve Larsson,(1912), blkorporerillgsproblemet. Stadsområdets förändringar
I-II, 61, 1vlaria Arvidsson, (1995), Från förstad till stadsdel, D-uppsats vid
Institutionen för Kultur och samhällsvetenskap, Linköpings universitet.

18 l:e provinsialläkarens illspektionsberättelse (ör Östergötland år 1897, RA.
19 Högkonjunkturerna inföll ca 1870-72, i slutet av IS BO-talet samt åren 1894-98

och 1903-05. Svensson, Godlund & Godlund, (1972),240-243,259-267,272
279, Jonas Hallström, (2002), Of \Vater. Pipes, and Men. A NettlJork Alla/y
sis of the Evo/ution of\Vater SttPp/y and Sewerage in Norrköping and Lill
köping, Sweden, 1862-1912 (kommande-avhandling v(d Tema Vatten i natur
och samhälle, Linköpings universitet).
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ersattes distriktsläkarna aven andra stadsläkare. lO l Norrköpings hälso
vårdsnämnd satt också flera av stadens fabrikörer. Detta hade, som vi se

nare ska se, betydelse för hur hälsofarorna i fabrikerna uppmärksamma
des och för vilka åtgärder man vidtog.

År 1901 gjorde satirtecknaren och författaren Albert Engström en kort
visit i Norrköping. Bilden nedan är tecknad utifrån vad han mindes av
detta besök. Fabrikerna lämnas här ett betydande utrymme i stadens vy,
sedd från ]ärnbrogatan vid gamla torget. Och så här kommenterade Eng
ström själv stadens fabriker:

Fabrikerna äro ganska talrika. De igenkännas på sina skorstenar,
ur hvilka en illaluktande rök utströmmar, hvarför man hälst håller
sig inne i någon gästfri familj eller på något näringsställe till sönda
gen, då luften är något bättre. 21

Albert Engströms Norrköping. Källa: Strix, 1901:32. 1.

Norrköping var kort och gott en stad som fick känna av många av de indu
strisociala problem som följde då Sverige successivt tog formen av ett ur
bant, industrialiserat samhälle.

20 Robert Myrdahl, (1972), "Styrelse, förvaltning och politik 1863-1919", i
Björn HeImfrid & Salomon Kraft (rcd), NorrkölJiJlgs historia, del 5, 195.

21 Strix , 1901:32, 1.
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SYFTE

Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera hur svenska läkare
uppfattade och beskrev arbetets hälsofaror decennierna kring sekelskiftet
1900. Ambitionen är framför allt att skapa en sammanhängande förståelse
av hur relationen mellan arbete och sjnkdom tolkades av läkarna som fö
reträdare för den medicinska sakkunskapen. I studien står de vuxna arbe
tarnas situation i centrum. Problematiken kring barnarbete kommer en
dast att tangeras." Jag avser också att klarlägga läkarnas delaktighet i ar
betarskyddslagstiftningens utformning, utveckling och övervakning.

Förhållandena i industristaden Norrköping uppmärksammas särskilt.
Härigenom vill jag lyfta fram iakttagelser och uttalanden av läkare som
var verksamma i en av Sveriges första och största industristäder. Min av

sikt är också att låta nationella diskussioner illustreras i ett lokalt samman
hang.

Den behandlade tidsperioden löper från Adolf Hedins motion gällande
arbetarskydd år 1884 och fram till lagen om arbetstidsförkortning år 1919.
Dessa båda händelser utgör två milstolpar i arbetarskyddets historia. De
formulerades i en tid då Sverige successivt började övergå från ett ruralt
bondesamhälle till ett urbant industrisamhälle. Städerna och fabrikerna
förde med sig nya problem och synliggjorde även gamla. Allt krävde en ny
ordning och rationalitet som bland annat inklnderade krav på säkrare ar
betsplatser, men också krav på en ny människa och en ny moral.

12 Ålderns betydelse för hälsofarorna kommer att diskuteras i viss mån. Valet
att låta barnarbetet falla utanför studien bygger på att det i flera avseenden
rymde en problematik i sig, exempelvis frågor om barnens skolgång. Detta
behandlas närmare i bland annat Lars Olsson, (1980), Då barn var lönsam
ma. Om arbetsdelning, barnarbete, och teknologiska förändringar i svenska
industrier under 180Q*talet och början av 1900-talet, Bengt Sandin, (1986),
Hemmet, gatan, fabriken eller skolan. Folkundervisl1ing och barnuppfostran
i svenska städer 1600-1850 och 1'lats Sjöberg, (1996), Att säkra framtidens
skördar. Bard01'rl, skola och arbete i agrar miljö. Bolstad pastorat 1860-1930.
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TILLVAGAGANGSSATT OCH UTGANGSPUNKTER

Uttalanden av läkare om sambandet mellan arbete och sjukdom har under
sökts i ett stort material: bland annat riksdagsttyck och opublicerade tex
ter som behandlat arbete, i synnerhet fabriksarbete, och hälsa och/eller sjuk
dom. Utsagorna har analyserats utifrån frågorna: Vilka faktorer i arbetet
uppges vara farliga för hälsan? Hur anses dessa faror kunna förebyggas?
Vem eller vilka borde vidta preventiva handlingar? I mer precisa termer
utgör orsak, åtgärd och ansvar avhandlingens analytiska huvudkategorier.

Avhandlingen har också disponerats efter dessa.
I slutet av avhandlingen kommer perspektivet att vidgas. Här placeras

det analytiskt framtagna i en vidare kontext. Betydelsen av läkarnas kultu
rella tillhörighet för deras meningsskapanden utgör här en betydelsefull
del. Jag utgår från etnologerna Orvar Löfgrens och Jonas Frykmans reso
nemang om den kulturella tillhörighetens betydelse för uppfattningen om
omvärlden. Med kultur avses de kunskaper och värderingar som delas av
en grupp människor, en kollektiv medvetandeform. Den används till att
ordna, förklara och legitimera omvärlden och kulturen utgör på så sätt ett
filter varigenom människor skapar sin uppfattning om verkligheten."
Detta filtrerade betraktande är därmed betydelsefullt att beakta då utta
landen av någon om något skall tolkas. I linje med Löfgrens och Frykmans
resonemang framhåller den holländske kunskapsteoretikern Dick Pels be
tydelsen av att uppmärksamma en levd eller social distans mellan undersö
kande subjekt och dennes objekt. Pels menar att denna distans inte är utan
betydelse för hur objektet undersöks och betraktas, det vill säga vad som
uppmärksammas och hur detta kommenteras. Mer eller mindre omedvetet
ryms en förförståelse om hur saker och ting är vilket färgar in det betrak
tade med normer och värderingar. Id"historikern Per Wisselgren har be
nämnt detta betraktarens filter "distanserat närmande".24

23 Orvar Löfgren & Jonas Frykman} (1979), Den kultiverade mäll1ziskall, 15-17.
24 Dick Pels} "The proletarian as stranger" i History of the Imman sciences,

1998jl, 49-68. \Visselgren, (2000), 186. Det hände också att sekelskiftets bor
gerliga representan&r uttryckte en medvetenhet om detta "distanserande fil
ter" i sina undersökningar av andra sociala grupper. Ett exempel är Gustaf
af Geijerstam som skrev om arbetarnas förhållanden i Stockholm i slutet av
1800-tX1et. Geijerstam använde sig av ordspråket "Den, som är mätt,
förståicke den, som är hungrig" då han uttalade sig om att söka kunskap
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I framställningen återges läkarnas uttalanden med direkta citat, dels för
att tydliggöra tolkningsprocessen, dels för att åskådliggöra formnIeringar
och tongångar. Läkarnas uttalanden har konrextualiserats för att erhålla
en fördjupad innebörd och förståelse. Här handlar det framför allt om att
tolka det skrivna med hjälp aven relevant ekonomisk, politisk, social och
kulturell ram. I synnerhet har den arbetarskyddslagstiftning som tillkom
decennierna kring sekelskiftet 1900 spelat en viktig roll i tolkningen. Det
handlar exempelvis om att förstå implicit kritik som riktades mot de stat
liga åtgärderna eller för att tydliggöra uppfattningar som sträckte sig utan
för lagstiftningens gränser.

MATERIAL

Sökandet efter källor till studien har gått på bredden. Urvalet har gjorts
genom att söka tänkbara kunskapsförmedlande fora där läkare kunde ut
tala sig om sambandet mellan arbete och sjukdom. Till huvudkällorna hör
inommedicinska och populärmedicinska tidskrifter och läkareböcker, ra p
porter till medicinalstyrelsen från landets förste provinsialläkare samt tid
skrifter och litteratur som behandlar sociala och tekniska frågOl: 25 Lag
texter och utredningar som behandlar arbetarskyddsfrågor är ytterligare
källor som använts. Materialet skall här i korthet presenteras.

RIKSDAGSTRYCK

Den politiska diskussion som fördes om arbetarskydd och dess resulrat i
form av utredningar och lagar har varit en viktig del av studien. Samtliga
motioner i riksdagens första och andra kammare har gåtts igenom. Avsik
ten har varit att söka hälsomotiv till arbetarskyddsåtgärder samt att se om
det var läkare som stod bakom motionerandet i dylika frågor. Riks-

om den arbetande klassens "vanor, tänkesätt och förhållanden". Gustaf af
Geijerstam, (1894), Anteckningar om arbetsförhållanden j Stockholm, 11.

2) 1\1ed inommeciicinsk avses fora där läkare skrev för läkare, det vill säga att
inornvctcnskapligt diskutera aktuella medicinska frågor. Med populärmedi
cin avses fora där läkare skrev till en bred läsekrets för att upplysa, folk
bilda och vägleda dem i aktuella medicinska spörsmål. Avsikten med att an
vända källor med social och teknisk profil är att se om läkarna använde an
dra kanaler än de medicinskt inriktade för att uttala sig på detta område.
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dagsprotokol1 har även använts för att följa upp motionernas mottagande
i kamrarna.

Lagtexter om arbetarskyddsåtgärder har studerats för att kunna be
skriva de statliga åtgärder som vidtogs för att förebygga olycksfall, ohälsa
och sjukdom i landets fabriker samt för att se vilken roll medicinen hade i
detta. De undersökningar som gjordes i samband med utformandet av la
garna har använts i samma syfte.

TIDSKRIFTER MED INOMMEDICINSK PRÄGEL

Hygiea var en medicinsk och farmaceutisk månadsskrift som gavs ut i
Stockholm av Svenska läkaresällskapet. År 1839 publicerades dess första
nummer. Redaktörer under den behandlade perioden var professorerna
Elias Heyman (1881-1889), Robert Tigerstedt (1890-1900), Per Johan Wi
sing (1901-1904) och Carl Sundberg (1904-1919). Tidskriften riktade sig
främst till sällskapets medlemmar och behandlade medicinsk forskuing så
väl i Sverige som i andra länder. Under rubriken "förhandlingar" publice
rades även protokoll från läkaresällskapets möten. Svenska läkaresäll
skapet gav också ut Svenska läkaresällskapets handlingar vilket var en års
bok som i huvudsak innehöll medicinska forskningsrapporter.

Eira var en annan tidskrift med inommedicinsk prägel. Den gavs ut
under perioden 1877-1903. Ansvarig utgivare var förste provinsialläkaren
A Monton. Åren 1881-1898 utgavs tidskriften av professor Ernst Wilhelm
Wretlind och från och med 1899 av provinsialläkaren Moritzjakob Simon.
Eira var en praktiskt inriktad tidskrift med syfte att inte vara alltför veten
skapligt orienterad. Den vände sig framför allt till verksamma läkare och
innehöll artiklar, referat och underrättelser om olika medicinska spörsmål.

Eira var också föregångare till Allmänna svenska läkartidningen. Den
na var ett medicinskt organ för Allmänna svenska läkareföreningen och
tillkom i och med sällskapets bildande år 1904. Utgivare och redaktör var
medicine doktor Knut Kjellberg. Här behandlades frågor som berörde lä
karnas sociala, ekonomiska och vetenskapliga intressen och deras ställ
ning i samhället. I tidningen rapporterades även officiella meddelanden
och författningar för medicinalväsendet liksom nyheter från forsknings
fronten vid svenska medicinska högskolor och från utlandet. Vetenskap
liga arbeten framställdes i korthet och skulle vara till nytta för läkarnas
praktiska behov. Tidningen hade också ett uttalat syfte att diskutera frågor
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som inbegrep den sociala medicinen, exempelvis bostadsfrågan, alkohol
frågan och skyddslagstiftningen.

TIDSKRIFTER MED POPULÄRMEDICINSK PRÄGEL

Helsovännen (Hälsovä1l1zCIl efter år 1895), utkom för första gången år
1886. Ansvarig utgivare var professor Ernst Wilhelm Wretlind. Ar 1905
övertogs redaktörskapet av medicine doktor Lars Henrik Berg. Hälsovän
nen var en så kallad "halvmånadsskrift" och hade år 1910 en upplaga på
cirka 3000 exemplar." I kortare artiklar, notiser och referat förmedlades
hälsovårdslärans budord till allmänheten på ett lättbegripligt sätt, till ex
empel om föda, beklädnad, bostad, arbete och barnavård. Syftet med den
na upplysningsverksamhet var att förebygga sjukdomar och därmed onö
digt lidande och förspilld arbetskraft. I Hälsovännen uttalade sig främst
läkare, men tidskriften var även öppen för andra.

Från och med åt 1892 gav även Hälsovännens förlag ut Hälsovällllells
flygskrifter för hälso- och sjukvård vilket var årliga småskrifter där läkare
i populär form redogjorde för särskilda hygien- och hälsovårdsfrågor.
Områdena som avhandlades var exempelvis kroppshygien, industriell hy
gien, sexuell hygien och späda barns vård.

Hygienisk tidskrift grundades år 1908 och dess ansvarige utgivare var
professor Ernst Almquist, förste provinsialläkare Fredrik Block och docent
Gunnar Koraen. Hygieniskt tidskrift var en så kallad kvartalstidskrift som
behandlade den allmänna hälsovården. Dess syfte var att diskutera aktu
ella sanitära och socialhygieniska frågor som kunde intressera läkare och
hälsovårdsmyndigheter men även frågor som kunde vara av intresse för en

bredare allmänhet. I kortare artiklar och notiser diskuterades exempelvis
nativitet, bostäder, industri, skola, sedlighet och alkohol. Ar 1919 övertogs
redaktörskapet av professor Germund Wirgin.

Hygienisk revy var en tidskrift som började ges ut år 1912. Den riktades
framför allt till landets hälsovårdsnämnder men också till en mer allmän
publik. Redaktör och ansvarig utgivare var professor Torsten Thnnberg.
Tidskriften, som bland annat syftade till att motarbeta kvacksalveriet,
innehöll kortare artiklar och notiser om hygien och ett mål var att de skulle
vara vetenskapligt baserade men populärt formulerade.

" Nordisk familiebok, (1910), bd 12, 118.

INLEDNING 27



TEKNISKT OCH SOCIALT PROFILERADE SKRIFTER

Tekllisk tidskrift gavs ut av svenska teknologföreningen från och med år
1871 (fram till år 1872 hette den TIlustrerad tekllisk tidning). Ansvarig utgi
vare var ingenjör August Wilhelm Hoffstedt. I tidskriften diskuterades
aktuella tekniska frågor. Ett uttalat syfte var att sprida kunskaper om de
tekniska vetenskaperna till en bredare allmänhet. Om detta skrev tekniskt
skolade personer som ingenjörer, kemister och arkitekter, men även läka

res uttalanden om frågor rörande industrin publicerades då och då i denna
tidskrift.

Arbetarskyddet, som började komma ut år 1913, var en tidskrift för
arbetarskydd och socialförsäkring. Tidskriften var ett organ för Förening
en för arbetarskydd som startat år 1905.27 Ansvarig utgivare var notarien

på riksförsäkringsanstalten Albert Eisen. Tidskriften indelades i två delar;
en för arbetarskyddsfrågor och en för socialförsäkringsfrågor. Som redak
tör för avdelningen om arbetarskydd stod Thorvald Furst, ingenjör, före
detta yrkesinspektör och chef för Socialstyrelsens arbetarskyddsbyrå. Syf
tet med denna del var främst att vägleda arbetsgivare i tillämpningen av
1912 års lag om arbetarskydd samt att ge anvisningar om och beskriv
ningar av skyddsanordningar. Här fick även arbetsgivare och arbetare ut
trycka sina önskemål ifråga om skyddsarbetet. Författarna i Arbetarskyd
det var framför allt yrkesinspektörer men även professorer vid landets hög
skolor samt direktörer, läkare och borgmästare runt om i landet.

Social tidskrift startades år 1901 av föreningen Studenter och arbe
tare." Med tiden blev tidskriften även ett organ för Centralförbundet för

27 Föreningen för arbetarskydd (FFA) tillkom vid ett möte i Stockholm med per
soner som intresserade sig för frågor rörande arbetarskydd. Ordförande vid
detta möte var prins Eugen, Oscar den II:s son. Föreningens syfte var att ge
nom upplysande verksamhet verka för förebyggandet av olycksfall i arbete
samt preventiva åtgärder mot förhållanden som kunde orsaka sjukliga för
ändringar i kroppen hos de arbetande. Initiativtagare till FFA var ingenjören
och före detta yrkesinspektören Thorvald Furst. Bill Sund, (1993), The
Safety Movement. En historisk analys av den svenska modellens amerikan
ska rötter, 67-71, hans GlimeII, (1997), Den produktiva kroppen. En studie
om arbetsvetenskap som ide, praktik och politik, 225-226.

28 Föreningen Studenter och arbetare bildades i Uppsala år 1886. Föreningens
syfte var främst att arbeta för ett närmande mellan de bildade klasserna och
kroppsarbetarna. Nordisk familjebok, (1918), bd 27, 482.
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socialt arbete." Redaktör var socialpolitikern Gerald Halfred von Koch
och från och med år 1916 blev sociologen Erik Sjöstrand medredaktör. I
denna tidskrift diskuterades frågor om folkbildningsarbetet och de sociala
frågorna. Syftet var främst att sprida social upplysning till landets alla de
lar. I tidskriften rapporterades det i ord och bild om det sociala arbete som
pågick runt om i landet. Landets arbetare förefaller i huvudsak ha utgjort
problemfokus. Frågor rörande deras bostäder, tryggandet av ålderdomen,
bildandet av självhjälpsföreningar, löner och förbättrandet av arbetshygie
nen är exempel på områden som behandlades. Ett syfte tidskriften hade var
att alla skulle ha en möjlighet att få yttra sin åsikt i den. Under 1900-talets
två första decennier var det i huvudsak socialt engagerade akademiker
med olika disciplinär bakgrund, exempelvis ekonomer, sociologer, tekni
ker och läkare samt representanter från kvinnorörelsen som tog till orda.

Ar 1908 utkom även, med Gerald Halfred von Koch som redaktör, den
första upplagan av Social handbok vars syfte var att vägleda det sociala
arbetet i landet. Den riktade sig till alla intressenter, oavsett yrkesgrupp
eller social tillhörighet. Här kunde läsaren få kunskaper om bland annat
barnavård, bostadsfrågan, arbetarskydd, ·nykterhetsarbetet och sjukkas
sor. Ett särskilt avsnitt ägnades åt socialhygieniska frågor, bland annat
yrkessjukdomar och fabrikshygien.

.. o ..
HALSOVARDSLAROR
Övrig litteratur som använts kan klassificeras som hälsovårdslärot.JO Här

skrev läkare råd, anvisningar och uppmaningar om hur hälsa sknlle upp
nås och bevaras, men också om olika sjukdomar och hur dessa skulle be
handlas. I hälsoupplysningslitteraturen finns både upplysningar och ord
inationer om hur livet skulle ordnas i hälsans tecken. Från och med 1800-

19 Centralförb~ndetför socialt arbete (CSA) bildades år 1903 och var en sam
manslagning av socialt arbetande föreningar i landet. Deras verksamhet be
drevs främst genom social upplysningstjänst (för bland annat bostadsfrågor,
arbetarskydd och samhällshygien) föreläsningar om aktuella sociala ären
den, sociala utställningar och socialt inriktad litteratur. Lennart Lundkvist)
(1997), Fattigvårds(olket. Ett /lä/verk i de/l sociala (rågall 1900-1920, 801.

30 Som sociologen Eva Palmblad poängterat var gränsen mellan läkarbok och
hälsovårdslära flytande. Jag har därför valt att kategorisera dem under en
och samma rubrik. Se Palmblad, (1990),22.
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talets sista decennier utkom en hel del sådana böcker. Bland de som har
använts här kan nämnas Robert Tigerstedts Helsovårdslära för alla (1884),
Curt Wallis, Hälsovårdslära (1894), Ernst Almquists Allmän hälsovårds

Iära (1897, andra upplaga år 1919), Carl Dahlborgs Boken om hälsan.

Lättfattlig hälsolära (1901), Henrik Bergs Läkarebok (1903, andra upp
laga år 1918) och Torsten Thunbergs Hälsolärans grunder (1912).

Till kategorin hälsovårdsläror räknas också litteratur som behandlar
förebyggandet av speciella sjukdomar, exempelvis Henriks Bergs Om
lungsot, dess orsaker, kännetecken, förebyggande och botande (1897, and
ra upplaga år 1905) och Victor Berglunds Några reflektioner öfver arbetar
hygien och tuberkulos (1907).

FÖRSTE PROVINSIALLÄKARNAS
INSPEKTIONSBERÄTTELSER

Utöver det tryckta materialet har förste provinsialläkarnas handskrivna
inspektionsberältelser till Medicinalstyrelsen, gällande hälsovårdsförhål
landena i länen, analyserats för perioden 1891-1919.31 I förste provinsial
läkarnas tjänst ingick bland annat alt årligen inspektera hälsoförhålland
ena i landets fabriker. I dessa inspektionsberättelser lämnade de utförliga
beskrivningar över vad de ansåg vara farligt för de arbetandes hälsa och
även hur detta kunde avhjälpas." Här har det varit nödvändigt alt göra ett
urval av inspektionsberälte!ser. De som närmare granskats är Stockholms
län, Uppsala län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Mal
möhus län, Göteborgs- och Bohuslän samt Älvsborgs län.33

31 Förste provinsialläkartjänstcn inrättades i år 1891. Syftet var att få en mer
sammanhållen bild av hälsovårdsarhetet i landet. Varje län skulle ha en för
ste provinsialläkare som årligen granskade dess hälsovårdsarbete (ex läkare,
apotek, veterinärer) och som också utförde egna inspektioner av hälso~

vårdsförhållandena i länet. Se SFS 1890:58.
32 Även stadsläkarna, provinsialläkarna och hälsovårdsnämnderna hade denna

årliga rapporterande uppgift tiII medicinalstyrelsen. Den information som
lämnas i dessa anser jag däremot vara alltför knapphändig för att användas
i detta sammanhang. För Norrköping har däremot hälsovårdsnämndens
protokoll lästs igenom i syfte att se om hälsofarorna i stadens fabriker var
en fråga som diskuterades. Til! detta återkommer vi i ett senare kapitel.

33 Urvalet har främst gjorts efter antalet fabriksvcrksamheter i de olika länen.
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LOKALT MATERIAL

För det lokala exempel som Norrköping utgör i avhandlingen har ytterli
gare materialtyper använts. Framför allt handlar det om hälsovårdsnämn
dens handskrivna protokoll med bilagor för perioden 1884-1919. 1 proto
kollen är det möjligt att följa nämndens engagemang i olika hälsovårds
frågor, exempelvis sådana som var förknippade med fabriksarbete. Dessa
har karaktären av beslutsprotokoll vilket innebär att meningsskiljaktighe
ter, särskilda yttranden från olika ledamöter eller reservationer sällan om
nämns.

Hälsovården i staden övervakades även aven förste stadsläkare och två
distriktsläkare. 34 Tyvärr finns inte några verksamhetsberättelser bevarade
från dessa läkare för den undersökta perioden.

TIDIGARE FORSKNING

År 1998 arrangerades den första internationella tvärvetenskapliga konfe
rensen på området The History of Occupatial1al al1d El1viral1mel1tal Pre
vention i Rom. Här presenterade och diskuterade medicinare och histori
ker bland annat om när och hur man inom medicinen uppmärksammat

hälsofaror i olika yrken, vad som uppmärksammats, vilken respons detta
fått i olika länder samt hur utvecklingen sett ut fram till idag.35 År 2001
arrangerades konferensen på nytt under titeln OCClfpatiol1al Health al1d
Public Health. Lessolls from the Past - Challel1ges for the Future. Denna
gång var Norrköping mötesplatsen och som huvudarrangör stod Arbets
livsinstitutet. Under de tre åren mellan konferenserna hade intresset för
området ökat och den disciplinära mångfladen bland deltagande forskare
var påtaglig. Vad handlar detta nyväckta intresse för arbetslivet och dess
hälsofarors historia om?

34 Från och med år 1913 infördes en andre stadsläkartjänst och därmed upp
hörde distriktsläkarnas verksamhet.

35 Efter konferensen utkom en antologi där dc olika bidragen sammanfattades.
Se Antonio Grieco, Sergio lavicoli & Giovanni Berligucr (eds), (1999),
C01ltributioJts to the History of Occupational and El1viromnelltal Heat!b,
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Arbetsskador är, ett område som blivit allt mer uppmärksammat under
1900-talets gång. Vid sekelskiftet 2000 har många industrirelaterade hälso
faror förebyggts eller försvunnit på grund av bland annat ny teknik, inter
na tioneUa överenskommelser om förbud mot farliga arbetsmaterial, utvid

gad yrkesmedicinsk forskning) hårdare regler och kanske inte minst en

ökad kunskapsspridning om farorna till allmänheten. IT-revolutionen un
der 1900-talets två sista decennier har bidragit till att arbetsförhållanden
inom många branscher snabbt förändrats. I takt med denna ombildning
har nya hälsofaror också gjort sig märkbara. Om de har med arbetets för
ändring eller människornas liv utanför arbetsplatserna att göra är, och har

länge varit, en ständig tvistefråga, inte minst mellan arbetsskadeförsäk
ringen och den drabbade." Att få nya arbetsskador uppmärksammade och
accepterade tar tid. Medicinsk forskning om och bedömning av samban
den spelar idag en betydelsefull roll för vad som slutligen definieras som
arbetsskada. Att söka kunskap om hur arbetets hälsofaror har förståtts
och åtgärdats i tider då arbetslivet, liksom idag, genomgick drastiska för
ändringar, exempelvis under den industriella revolutionen, kan lära oss att

förstå och hantera nutida och framtida faror.
I Sverige har en mängd studier gjorts av industrialismen som fenomen,

där bland annat dess arkitektur, arbetsförhållanden, arbetarrörelsens fram
växt, arbetsgivarnas organisering, barnarbete och arbetsdelning behand
lats ur olika perspektiv.37 Det statliga arbetarskydd som växer fram under
1800-talets sista decennier har avhandlats ingående. Intresset har främst
riktats mot skyddslagstiftningens ursprung, form och innehåll samt dess
övervakare, yrkesinspektörerna. Likaså har frågan om makten över arbe-

36 Se t ex Bill Sund & Klas Åmark, (1991), Makt och arbetsskador 111Ider 1900
talet.

37 Se t ex Lennart Lohsc, (1963), Arbetsgivarnas inställning till föreningsrätt, ar
betarskydd och arbetstid i statsvetenskaplig belysning, Olsson, (1980), Ulla
\Vikander, (1988), l{vimlOrs och mäns arbeten: Gustavsberg 1880~1980.

Genusarbetsdelning och arbetets degradering vid en porslinsfabrik, Christer
\Vinberg, (1989), Fabriksfolket. Textilindustrin i Mark och arbetarrörelsens
genombrott, Lisa Brunnström, (1990), Del1 rationella fabriken. Om funktio
nalismens rötter.
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tarskyddsfrågor avhandlats." Däremot har det perspektiv som presenteras
i den här avhandlingen, det vill säga hur hälsofaror i industriarbetet upp
märksammades ~ch förstods av medicinens företrädare, läkarna, före
kommit mer sparsamt.

Exempelvis har idehistorikern Karin Johannisson i "Folkhälsa - det
svenska projektet från 1900 till 2:a världskriget" översiktligt behandlat
läkares och andra folkhälsoarbetares uppmärksammande av yrkessjuk
domar vid .1900-talets början. Johannisson placerar förebyggandet av
dessa som en del av det större hygieniska projektet. En liknande tolkning
har sociologen Eva Palmblad i Medicinen som samhällslära. Enligt Palm
blad tilldelade läkarna den enskilda människan en betydelsefull roll i före
byggandet av arbetsohälsa. Eventuella skador av ensidiga kroppsrörelser i
arbetet ansågs exempelvis kunna hållas borta med stärkande gymnastiska
övningar på fritiden. Detta individuella ansvar för hälsan var ett utmär
kande drag för hela det hygieniska projektet under 1900-talets första de
cennier, menar Palmblad.39

Ytterligare en infallsvinkel på området har arbetsvetaren Hans Glimell
i Den produktiva kroppen. Han har studerat yrkesmedicinens framväxt i
Sverige under 1900-talet som en del av arbetsvetenskapens formering.
Uppmärksammandet av arbetsskadorna placeras även här i ett större hy
gieniskt projekt. GlimelI beskriver också hur några yrkessjukdomar upp
märksammats och bemötts av olika parter, bland annat läkarna."

38 Se t ex Sellberg, (1950), Christer Lundh & Christer Gunnarssoll, (1987), Ar
betsmiljö, arbetarskydd och utvärderingsforskning. Ett historiskt perspektiv,
Sund & Amark, (1990), Sven E Olsson (Hart), (1990), Social policy and wel
(are state in Swedell, Ferenc de Kazincz)', (1996), Yrkesinspektionen 1890
1948, Annika Akerblom, (1998), Arbetarskydd för kvinnor. Kvinnlig yrkes
inspektion i Sverige 1913-1948.

39 Johannisson, (1991), i Lycl7l1os, Palmblad, (1990).
40 GlimeIl, (1997).
41 Annette Thörnquist, (1993), Silikosproblemet i Osterbybruk 1920~1980.

Skyddsarbetet- facklig kamp el/er partssamarbete? Se även Annette
Thörnquist, (2001), "The Silicosis Problem in the S·wedish Iron and Steel
Industry during the 20th Century", i Annette Thörnquist (ed), \Vork life,
work environment and work safety in transition. Historical and sociological
perspectives on the development in SUNdeN during the 20th century.
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I övrigt finns fler svenska stndier av hur läkarna uppmärksammade
arbetsskador under tiden efter första världskriget. Historikern Annette
Thörnguist har bland annat stnderatupptäckten och hanteringen av yrkes
sjnkdomen silikos i Silikosproblemet i Österbybruk 1920-1980. I studien,
som främst är inriktad på arbetsgivares och arbetares hantering av frågan,
framträder även brukets läkare och dennes åsikter om sjukdomens sam
band med yrket.4 !

I utländsk forskning har arbetsskadeområdet accentnerats sedan 1980
talet. År 1985 publicerades, med den engelske historikern Paul Weindling
som redaktör, antologin The Social History of Occupatiollal Health. Här
behandlas olika aspekter av den industrirelaterade ohälsans historia, ex
empelvis om olycksfall och olika yrkessjukdomars uppmärksammande
och frekvens sedan slutet av 1800-talet. Den tyske historikern Dietrich Mil
les skriver bland annat om hur arbetares sjukdomar blev yrkessjukdomar i
Tyskland och vilken roll läkarnas uppfattningar om sambandet mellan ar
bete och sjukdom spelade för denna förändring. Det handlar mer precist
om när och hur sjukdomar vars orsaker tidigare härletts till arbetare och
dessas livsstil och levnadsmöjligheter omdefinierats och istället sökts i ar
betarnas yrke. Medicinarnas roll i arbetarskyddslagstiftnigens utformning
och övervakning är ytterligare en aspekt som behandlas liksom deras del
aktighet i den olycksfalls- och sjukförsäkring som tillkom decennierna
kring sekelskiftet 1900,4'

Även, eller framför allt, i amerikansk historisk forskning har området
rönt ett allt större intresse sedan början av 1990-talet. I Deadly Dust har
historikerna Gerald Markowitz och David Rosner skrivit om uppmärk
sammandet och erkännandet av yrkessjukdomen silikos i Amerika under
1900-talet. En studie med snarlikt ansats är historikernJacqueline Karnell
Corns Respollse to OCCllpatiollal Health Hawyds som handlar om yrkes
sjukdomen byssionos.43 Medicinens uppmärksammande av yrkessjuk-

42 Dietrich Milles, (1985), "From workers' diseases to occupational diseases.
The impact of experts' concepts on \Verkers attituclcs" l i Paul \Veindling
(ed), The Social History of OccupationalHealth, 55-77.

43 Gerald 1.'1arkowitz & David Rosner, (1991), Deadly Dust. Silicosis and the
Politics of Occupatiollal Disease in TweJltieth-Celltury America, JacquIine
KarneIl Corn, (1992), Response to Occupatiollal Health Hazards. A Histori
cal Perspective.
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domar spelar inte huvudrollen i någon av dessa st.udier. Däremot framhål
ler såväl Rosner, Markowitz och KarnelI Corn att läkares uppfattning om
sambandet mellan arbete och sjukdom har haft en viss betydelse för om
och hur dessa sjukdomar uppmärksammats, bortresonerats, återupptäckts
och åtgärdats. De menar att läkare sedan länge känt till att det fanns ett
samband mellan arbete Qch sjukdom, men att glappet mellan å ena sidan
kännedom, å andra sidan acceptans och handling varit påtagligt ifråga om
yrkessjukdomar under 1900-talet. Forskning om när och varför uppmärk
samhet, preventionsarbete och försäkringsåtgärder vidtogs, bör enligt dem
inte enbart betraktas utifrån förekomst av vetenskaplig kunskap, utan
även tolkas utifrån en social, ekonomisk och politisk kontext. Hur mycket
en arbetares hälsa får kosta i olika tider, det vill säga vad hälsan är värd, är
en aspekt som enligt dem bör belysas för att förstå yrkessjukdomarnas
"upptäckande" och avhjälpande som ett socialt problem.

Gemensamt för den forskning som gjorts om läkares kunskap om och
uppmärksammande av hälsofaror i arbetet är att man funnit att de tidigt
noterade att arbetet, och då särskilt det industriella, på olika sätt kunde
skada den arbetandes hälsa. Att de sällan blev tillfrågade om sin uppfatt
ning angående förebygganc;e åtgärder då arbetarskyddslagstiftning bör
jade formuleras är ytterligare ett drag som återkommer. Orsaken bedöms
inte främst ha handlat om en misstro mot läkarnas iakttagelser} utan sna
rare att de samband de noterade innebar för stora kostnader, i synnerhet
för arbetsgivarna. Ansatser och innehåll i den ovannämnda och annan tidi
gare forskning kommer fortlöpande att beskrivas och användas i denna
framställning.

DISPOSITION

Avhandlingen tar sin början i Arbetarskyddets uppkomst, utveckling och
övervakare. Här presenteras de statliga åtgärder som vidtogs i slutet av
ISOO-talet för att skydda arbetares liv och hälsa. Därefter följer kapitlet
Medicinen och arbetarskyddet som handlar om läkarnas delaktighet i
arbetarskyddslagstiftningens utformning, utveckling och övervakning.
Här beskrivs också några av medicinens kunskapsformer kring sekelskiftet
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1900. Kapitlet Aktörer och tankestil innehåller korta biografiska presenta
tioner av ett antal läkare som skrev om arbetets hälsofaror under den valda
tidsperioden. I detta kapitel utvecklar iag också hur iag vill förstå läkarnas
utsagor. Kapitlen Arbete som orsak till sjllkdom, Atgärder mot yrkessjllk
domar och Ansvar för åtgärd, ansvar för hälsan utgör avhandlingens kär
na. Här beskrivs och analyseras läkarnas uttalanden om arbetets hälso
faror. I dessa avsnitt utgör arbetarskyddslagstiftningen en värdefull bak
grund mot vilken man kan tolka läkarnas uttalanden och uppfattningar.
Avhandlingen avslutas med kapitlet Medicin och kllltllr där resultaten dis
kuteras i en vidare social och kulturell kontext.
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ARBETARSKYDDETS FRAMVAXT

Det här kapitlet handlar om arbetarskyddslagstiftningens framväxt, nt
veckling och övervakare i Sverige. Här redovisas kort den utländska ut
vecklingen och hur den påverkade den svenska lagstiftningen. Ambitionen
är att ge en inblick i de statliga åtgärderna till skydd för arbetares liv och
hälsa och belysa en del av den problematik som var förknippad med lag
stiftningen. Avsnittet bygger på tidigare forskning om arbetarskydd samt
på analyser av lagtexter, motioner och betänkanden.

Vad är arbetarskydd? Statsvetaren Hjalmar Sellberg använder termen
för att tala om skyddsåtgärder för arbetstagare mot olycksfall och ohälsa,
reglering av minderårigas och kvinnors arbete samt reglering av arbetstid
ens längd för samtliga arbetstagare. Det gemensamma draget är att det
handlar om preventiva åtgärder.! Denna begreppsbestämning faller väl
inom ramen för ansatsen i denna avhandling och jag använder den därför
i det följande. Lagstiftningen om minderårigas arbete berörs däremot inte.

ARBETE I FÖRÄNDRING

Den industrialiseringsvåg som svepte över Europa från 1700-talets slut för
ändrade på ett genomgripande sätt befolkuingens levnads- och arbetsfor
mer. Den industriella verksamheten bedrevs till en början i mindre skala på
landsbygden och i bruksorterna, men i takt med den industriella utveck
lingen bedrevs produktionen i högre utsträckning istäderna där fa brikerna
både blev fler och större.' Både jordbrukets omvandling och den ökade

l Sellberg inkluderar alltså inte det försäkringsväsencie som' växer fram vid se
kelskiftet 1900, det vill säga det ekonomiska skyddet för arbetarna. Hjalmar
Sellberg, (1950), Staten och arbetarskyddet 18S0~1919. Eu studie i sve1lsk so
cialpolitik, 7.

2 Åf 1880 hade Sverige exempelvis 2 807 registrerade fahriksinciustrier. År 1900
var antalet uppe i 10 549, det vill säga på tjugo år hade antalet fabriker nära
nog fyrdubblats. Se Bidrag till Sveriges officiella statistik, (BiSOS), D. Fab
riker och mal1ufakturerlhalldtverk, 1880 & 1900.
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möjligheten till arbete i fabrikerna bidrog till att människor började söka
sig alltmer till städerna. Inflyttningen varierade beroende på bland annat
hur konjunkturerna växlade och därmed arbetsmöjligheterna.

I de växande städerna noterades snart en ökad sjuklighet bland befolk
ningen. Den sammankopplades exempelvis med dåliga levnadsförhållan
den, dålig luft, fattigdom och smuts. Den engelske läkaren Edwin Chad
wick var en av de första som i början av 1840-talet länkade hygieniska
missförhållauden och fattigdom till den tilltagande sjukligheten. Det upp
märksammade sambandet kom också att ligga till grund för krav på sani
tära reformer. Ett resultat av dessa strävanden var Public Health Act år
1848 vilken innehöll åtgärder mot den fysiska miljön, bland annat undan
röjandet av oren luft och dålig sanitet. I Sverige, där indnstrialisering och
nrbanisering kommit igång nära nog hundra år senare än i England, ut
trycktes liknande hälsopreventiva tankegångar i 1874 års Hälsovårdsstad

ga. Stadgan innehöll riktlinjer för hur bland annat renhållning, vattenför
sörjning, bostäder, samlingslokaler och matvaruhandel sknlle ordnas samt
hur hälsofaror i och runt fabrikerna skulle åtgärdas. För att uppnå dessa
ambitioner inrätta~es hälsovårdsnämnder i städerna med uppgift att över
vaka stadgans efterlevnad.'

I de tidiga fa brikerna var arbetsdagarna ofta långa med få avbrott för
raster. Arbetslokalerna har av samtida betraktare beskrivits som smutsiga
med bristande ventilation och bullrande maskiner.4 Här nyttjades också
barns och kvinnors arbetskraft. Dessa förhållanden kom att väcka krav på
förändring. Att barns arbetskraft användes eller att arbetet kunde medföra
hälsofaror för den arbetande var inte något nytt, men koncentrationen av

människor i städer och fabriker gjorde förmodligen missförhållandena
mer påfallande och synliga.' IEngland togs det första steget mot en fabrik
slagstiftning med Health and Morals ofApprentics Act år 1802. Har före
skrevs en maximal arbetstid på tolv timmar för fattigvårdsbarnspffi arbe-

J Hans Nilsson, (1994), Mot bättre hälsa. Dödlighet och hälsoarbete i Linkö
ping 1860-1894, 62-65, Per Wisselgren, (2000), Samhällets kartläggare.
Lorel1ska stiftelsen, den sociala (rågau och samhällsvetenskqpells formering
1830-1920, 62f.

4 Se t ex Gerda A'leyersson, (1917), Arbeterskornas värld, Studieroch erfarenheter.
s Sellberg, (1950), 15.
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tade inom textilindustrin. Nya lagar infördes successivt under 1800-talets
första hälft. Dessa innebar främst reglering av barns och kvinnors arbete i
fråga om ålder och arbetstider.'

Fabrikslagstiftningen i England ledde till att man även i andra länder
uppmärksammade missförhållandena och började diskutera att införa
skyddslagstiftning. I Sverige kom man främst att rikta blickarna mot Eng
land vad gäller regleringar av barnarbete. Det var också barnens arbete
som först blev föremål för lagstiftn'ing i Sverige. Bestämmelserna handlade
främst om en minimiålder för anställning av barn samt om bestämda ar
betstider för dem.'

Förutom stadgandena om barns arbete fanns' få riktlinjer i den svenska
lagstiftningen om skyddsanordningar på arbetsplatserna eller hur många
timmar eller när på dygnet vuxna fick arbeta. Ett första steg att även skyd
da vuxna arbetare togs genom Kong!. Maj:ts Ilådiga förordllillg angående
hwad wid tillverkning af tälldstickor eUer alldra tälldmedel, för hwilkas
beredlling wanlig fosfor anwändes, skaU iakttagas till förekonimande af
käkbensbrand (fosfornekras) blalld arbetarne år 1870. Lagen syftade till
att förebygga uppkomsten aven uppmärksammad sjukdom som satts i
samband med hanteringen av vit och gul fosfor. Denna fosfornekros eller
käkbensbrand hade i synnerhet observerats bland tändsticksarbetare. La
gen föreskrev bland annat att arbetarna skulle vara minst femton år, hur
tillverkningen skulle anordnas, att arbetslokalerna skulle rengöras varje
dag och att särskilda arbetskläder, omklädningsrum och tillgång på vatten
skulle finnas för arbetarna. Ytterligare en preventiv åtgärd var att arbe
tarna skulle läkarundersökas var tredje månad.' Det fanns däremot inga
bestämmelser om att lagens efterlevnad skulle övervakas.

Nästa steg för reglering och tillsyn av arbetsplatsernas hälsofaror togs
genom 1874 års Hälsovårdsstadga. Uppdraget att övervaka att bestäm
melserna efterlevdes gavs åt de för ändamålet inrättade hälsovårdsnämn-

6 Nya författningar tillkom åren 1819, 1820, 1825, 1829 och 1831. Se George
Rosen, (1958), A History ofPublic Healt", 240-245.

7 Älclcrsbestämmelser gällande barns arbete finns i 1621 och 1720 års skråord*
ningar, 1739 och 1770 års hallorciningar, 1846 års fabriks· och hantverksord
ning. I 1864 års näringsfrihetsförordning kompletterades barnens ålder med
bestämmelser om när på dygnet de fick arbeta och i 1881 års minderårig·
hetsförordning hur länge de fick arheta. Se Sellberg, (1950),111.
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derna i städerna. Nämnderna skulle bestå av högst sju ledamöter med
stadsläkaren, polismästaren samt en av magistraten utsedd representant
som obligatoriska ledamöter.' Med statligt formulerade riktliujer skulle
hälsovårdsnämnderna hantera kommunala problem. Någon instruktion
för hur verksamheten skulle bedrivas fanns däremot inte och det blev där
för upp till varje nämnd att avgöra vilka hälsofaror som skulle ägnas upp
märksamhet och åtgärd. Historikern Marie Clark Nelson poängterar i ar
tikeln "När professorerna tog hand om hälsan. Den tidiga hälsovårds
nämnden i Uppsala" att nämndernas sammansättning hade betydelse för
vilka problem som ägnades uppmärksamhet. Ledamöterna hade nämligen
möjlighet att vinkla arbetet efter egna intressen. 10 Att övervaka och åt
gärda arbetsfaror var således i stora drag en kommunal fråga. Under 1880
talet skedde en förändring på detta område och vid decenniets slut hade
staten övertagit en stor del av ansvaret. Hur kom det sig?

STATENS INGRIPANDE

Historikern Svenbjörn Kilander har påpekat hur gränsen mellan det pri
vata och det offentliga successivt började luckras upp under perioden
1860-1910. Kilander talar om ett grundläggande ideologiskt systemskifte
gällande synen på statens samhällsansvar. Tidigare hade det funnits tydliga
gränser mellan det statliga/offentliga och det privata/enskilda. Statens roll,
eller ansvar för samhället, hade framför allt varit att skipa rättvisa och
upprätthålla ordning inom det enskilda samt att bevara gränserna mellan
det offentliga och det privata. Internationell konkurrens, samhällets för-

8 Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående hwad wid tillverkning af tänd
stickor eller andra tändmedel. för hwilkas beredning wa1tlig fosfor amlJäll
des, skall iakttagas till förekommande af käkbensbrand (fosforItekras)
bland arbeta"te, SFS 1870:12. Lagens reviderades år 1896 (SFS, 1896:93). Be
stämmelserna skärptes främst gällande fabrikernas anordnande. Lagen ställ
des nu också under yrkesinspektörernas övervakning.

9 Övriga ledamöter utsågs av stadsfullmäktige. Detta ledde till att nämndernas
sammansättningar kunde skilja sig åt från en stad till en annan, något som
fick 'betydelse för hur olika problem bemöttes och behandlades. Se t ex lvla
rie C Nelson, (1992), "När professorerna tog hand om hälsan. Den tidiga
hälsovårdsnämnden i Uppsalall , Opublicerad. Historiska institutionen,
Uppsala universitet.

10 Nelson, (1992).
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ändring och en social spänning inom landet anger Kilander som exempel
på bakomliggande faktorer till att statens roll successivt förändrades under
1800-talets sista decennier. Att det offentliga utvidgades på det enskildas
bekostnad bör enligt hans mening också ses i ljuset av den vid tiden ökade
nationalismen. För att trygga samhällets framåtskridande mot utländska
intressen ansågs staten behöva ingripa i det enskilda."

Under 1880-talet kom politiska diskussioner igång i Sverige om ett stat
ligt ingripal,lde för att skydda landets industriarbetare från olycksfall och
ohälsa i arbetet. Statliga regleringar om arbetarskydd och ekonomisk er
sättning för skada hade börjat införas i industriländer som England, Tysk
land och Frankrike. Tidigare forskning har betonat att även om det var i
England som fabrikslagstiftningen var mest utvecklad så var det främst
från Tyskland som inspiration för arbetarskydd och socialförsäkring häm
tades till Sverige. I Tyskland hade Otto von Bismarck utarbetat en social
försäkring som inbegrep yrkesskador, sjukdom och ålderdom. Åtgärderna
syftade inte bara till att skapa en bättre situation för arbetarna utan även att
stävja socialismens utbredning och skapa ett lugnare klimat i landet. Arbetar
rörelsen skulle helt enkelt splittras med hjälp av socialpolitiska insatser. J'

I statistik och sociala undersökningar synliggjordes industrisociala pro
blem i såväl Sverige som utomlands. Detta kom att väcka uppmärksamhet.
I förgrunden för diskussionerna stod industriernas hälsofarliga miljöer och
svårigheten för en icke arbetsför arbetare att skaffa sitt uppehälle. Att ha
hälsa innebar att kunna arbeta och därmed försörja sig. Vid förlorad ar
betsförmåga uteblev inkomsten vilket slog hårt i en redan ekonomiskt
bräcklig situation. Under 1800-talet etablerades privata sjuk- och begrav
ningskassor i städerna, inte minst avarbetarföreningar och arbetsgivare.
Den växande industrin och lönesystemet hade luckrat upp arbetsgivarnas
sociala ansvar gentemot sina arbetare. I kassorna kunde medlemmar få er-

11 Svenbjörn Kilandef, (1991), "Det nya Sverige och det gamla" l i Motströms.
Kritiken av det moderna, Erland Sellberg & Staffan Källström, (red), 269
288. Se även Svenbjörn Kilander, (1991), Deu1tya staten och den gamla. En
studie i ideologisk förändring.

12 Sellberg, (1950), 81-85, Christet Lundh & Christer Gunnarssoll, (1987), Ar
betsmiljö, arbetarskydd och utvärderings(orsklling. Ett historiskt perspektiv,
49f, Sven E Olsson, (1990), Social policy and we/rare state in Sweden, 12-46,
Bill Sund (1993), The safety movemelJt, 10, Wisse1gren, (2000), 601.
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sättning för att klara uppehället då arhetsförmågan svek. J3 Men kasso,>tlas
reglementen satte gränser för vilka som fick vara med, bland annat i fråga
om ålder, kön och/eller hälsotillstånd. Många hade heller inte råd att betala
medlemsavgiften till kassorna. För de människor som saknade sociala
skyddsnät återstod bara privat och offentlig fattigvård som en osäker ut
väg. Även om bidrag utföll var det sällan tillräckligt att försörja sig och
familjen på. 14 För att avhjälpa denna osäkra tillvaro för arbetarna efterlys
tes ett statligt ingripande. Så här argumenterade exempelvis den konserva
tive greven Erik Josias Sparre i riksdagens andra kammare år 1882:

I allmänhet går det bra så länge de äro friska och kunna med sitt
kroppsarbete förskaffa sig det dagliga brödet. Men blifva de ut
satta för sjukdom eller rent av olycksfall, hur går det dem väl då?
Visserligen finnes det på ett och annat ställe sjukhjeIpskassor,
bostadsföreningar m,m. dylikt; men det är helt och hållet privata
inrättningar, beroende på den enskilda omtanken och välgörenheten.
.Med samhällets nuvarande utveckling är detta icke tillräckligt. Sta
ten måste uppträda såsom hjelpare, ty, jag säger det än en gång,
detta proletariat växer så i geometrisk progression att vi med all
var måste taga saken om hand.H

Frågan om arbetarnas hälsosäkerhet och ekonomiska trygghet kom att
sortera under den sociala frågan som debatterades med skiftande intensitet
under perioden 1830-1920. Den handlade huvudsakligen om de sociala
missförhållanden som följt med samhällsförändringen och hur dessa skulle
lösas. I den sociala frågan rymdes en mängd olika delfrågor, exempelvis
emigrationsfrågan, bostadsfrågan, fattigvårdsfrågan och magfrågan.
Bland dessa delfrågor ingick även arbetarefrågan. Under 1800-talets sista
decennier kom denna fråga att ägnas alltmer uppmärksamhet och mer eller
mindre bli synonym med den sociala frågau. Enligt idehistorikern Per

13 Per Gunnar Edebalk, (1983), Fackförbundens sjukkassebildande. En studie;
facklig självhjälp 1886-1910, 32f.

14 Birgitta Skarin Frykman, (1994), "Livet som arbetare: Försörjning, familj och
facklig mobilisering i det sena 1800-talets Göteborg", i Dagsverken. 13 es
säer i arbetets historia, Alf O Johansson, Susanne Lundin och Lars Olsson
(red), 91, Birgitta Plymoth, (2002), Försörja med klass. Fattigvård, filantropi
och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-1914, kap 8 (kommande avhand
ling vid historiska institutionen, Stockholms universitet).

15 Andra kammarens protokoll 1882:29, 7.
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Wisselgren skedde också en rumslig förändring av arberarfrågans tyngd
punkt under 18DD-talets sista hälft. Från att huvudsakligen ha handlat om
landsbygdens arbetare blev det nu stadens arbetare som hamnade i blick
fånget. Frågorna som diskuterades handlade om att höja och trygga arbe
tarnas sociala ställning och värde i samhället genom att förbättra deras
sociala förhållanden. Dessa åtgärder ansågs också kunna stilla oroligheter
bland dem." Några större sådana, frånsett Sundsvallsstrejken 1879, hade
ännu inte visat sig i Sverige, men kunskap om omfattande tumult i andra
länder ledde till att många började uppfatta att förebyggande insatser var
nödvändiga.

En efterfrågan av statens ingripande i den privata/enskilda sfären syn
liggörs i 188D-talets fråga om arbetarskydd och en pensions- och olycks
fallsförsäkring. Bakom uttalandena stod ofta socialliberala politiker, ex
empelvis Adolf Hedin, vars ståndpunkt i stora drag kan karaktäriseras av
att de:

1) försvarade den enskilda och privata företagsamheten
2) var framåtblickande och alltså inte motståndare till förändring
3) ansåg att staten inte bara var en rättstat utan att den även hade ett

ansvar att avhjälpa sociala missförhållanden som uppstått i framåt
skridandets bakvatten. På vissa områden inom den sociala frågan
trodde de både på privata och offentliga lösningar.

En socialreformistisk inställning delades också av vissa konservativa. Dä
remot kom den att skilja sig avsevärt från den extrema ekonomiska
liberalismen, eller Manchersterliberalism, som framför allt utgick från in
dividens ansvar att se över och förbättra sina egna förhållanden. Sociala
reformer ansågs snarare leda till lättja än bota socialt elände."

16 Sven-Eric Liedman, (1987), Från Platan till Reagan, 277, \V'isseIgren, (1000),
31-34.

17 Dessa huvuddrag bygger främst på resonemang av Sellberg, (1950), 82-86,
Liedman, (1987), 276-287, Olsson, (1990), 36-54.
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1889 ARS YRKESFARELAG

Den första motion som efterfrågade en utredning av skydd mot arbetsfaror
och ersättning vid olycksfall väcktes iandra kammaren år 1882 av lantbru
karen Erik \Vestin. Han efterlyste en lagstiftning gällande arbetsgivares
ersättningsskyldighet för arbetare som skadats och förlorat sin arbetsför
måga av arbetet. \Vestin ansåg att det inte var rätt att låta fattigvården
träda in för· dessa arbetares förlorade försörjning och hänvisade till
industriländer som Tyskland, England och Frankrike där bestämmelser
om ersättning beaktats. Men \Vestin efterlyste också ett ökat ansvarsta
gande av arbetsgivarna för hälsosäkerheten på arbetsplatserna. Hälso
vårdsstadgans bestämmelser och övervakning ansåg han inte vara tillräck
liga åtgärder för att avhjälpa dylika faror.'" \Vestins motion avslogs med
argumentet att den var för opreciserad.19 Två år senare dök en liknande
motion upp i andra kammaren. Denna gång var det den liberale riksdags
mannen Adolf Hedin som efterlyste reformer. Hedin efterfrågade en statlig
utredning och lagstiftaning om socialförsäkring (ålderdomsförsäkring och
olycksfallsförsäkring) för arbetare. Han menade också att arbetsgivarna
skulle göras ansvariga för att säkerhetsåtgärder vidtogs mot olycksfall i
yrkesarbetet. Även Hedin hänvisade till att flera andra europeiska länder
infört arbetarskyddslagar. Dessa skyddslagstiftningar var inte fria från
brister, men enligt hans åsikt var de "prisvärda i jemförelse med våra lagars
stumma likgiltighet."20 Enligt sociologen Sven E Olsson var Hedin starkt
influerad av Bismarcks socialförsäktingspolitik, men ifrågasatte däremot
dennes bakomliggande syften.'l

Hedins motion vann, efter diskussioner i andra kammaren, bifall. För
att utreda och utforma lagförslag tillsattes Arbetarförsäkringskommitten
år 1885. Nu inleddes ett omfattande statistiskt arbete. Fabrikernas hygie
niska förhållanden, arbetstider samt de kroppsarbetandes ålder, civilstånd
och dödlighet inom olika yrken undersöktes och sammanställdes." Efter

18 Motioner i Andra kammaren, 1882: 76.
19 Andra kammarens protokoll, 1882:29, 1-21,
20 Moti011er i Andra kammaren, 1884:11, 9.
11 Olsson, (1990), 44.46.
22 Se Arbetarförsäkringskommittens betänkande, III Statistiska undersökningar,

(1889).
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fyra år stod arbetet klart. Lagförslaget inbegrep föreskrifter om hur ohälsa
och olycksfall skulle förebyggas i landets större industrier. Försäkrings
frågorna kom att få vänta ytterligare några år innan åtgärder vidtogs."

Lagförslaget gick efter vissa justeringar igenom och i maj år 1889 utfär
dades lag angående skydd mot yrkesfara. Laga kraft fick den i juli året
därpå. Alla privatägda industrier som bedrevs fabriksmässigt, det vill säga
i större omfattning och med ett större antal arbetare, korn att sortera un
der lagen." Huvudansvaret för arbetsplatsens säkerhet tillskrevs arbetsgi
varna. 25

Arbetarförsäkringskommitten påvisade att det fanns en mängd faror
som kunde orsaka ohälsa och sjukdom i landets industrier, exempelvis illa
mående vid arbete med giftiga ämnen eller gaser." I yrkesfarelagen upp
märksammades dock främst förebyggandet av olycksfall. Endast ett fåtal
hygieniska riktlinjer inbegreps, till exempel gällande arbetslokalernas be
lysning, temperatur, renlighet, gaser, ångor, ventilation och luftutrymme.
Bara ett mått på vad som var tillräckligt ur hälsosynpunkt angavs; luft
utrymmet skulle vara minst sju kubikmeter per arbetare. Föreskrifterna i
lagtexten är genomgående försiktigt formulerade och inget direkt formule
rat tvång mot arbetsgivarna finns.27

För den offentliga tillsynen inrättades år 1890 en yrkesinspektion med
Kommerskollegium som chefsmyndighet. Landet delades in i tre distrikt
och tre yrkesinspektörer anställdes för att övervaka lagens efterlevnad. In
spektörerna hade med andra ord ett omfattande arbetsfält. Alla svenska
privatägda fabriker som föll under lagen skulle inspekteras. Under sitt för
sta verksamma år hann de tre inspektörerna bara med att besöka 3 %av

23 Frågan om försäkring mot olycksfall fördes snart upp på dagordningen igen
och resulterade så småningom i 1901 års lag om ersättningsplikt vid olycks
faU (SFS 1901:39). Per Gunnar Edcbalk, (1996), Välfärdsstaten träder fram.
Svensk socialförsäkring 1884-1955, 85f.

24 Några närmare direktiv om hur omfattande industrierna skulle vara för att
räknas som fabrik och därmed sortera under lagstiftningen angavs dock inte.

25 Lag angående skydd mot yrkesfara) SFS 1889:19, 2§, Frågan om lagens an
svarsföredelning behandlas mer ingående i kapitlet om ansvar.

26 Arbetareförsäkrillgskommittens betänkande, III Statistiska tmdersöknillgar. 2.
Arbetstid, hygieniska förhållanden och skyddsåtgärder i fabriker m.m)
(1889).

27 SFS 1889:19, 2§.
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dessa. Det innebar att fabrikerna i praktiken bara kunde inspekteras drygt
vart trettionde år. 28

Yrkesinspektörerna hade ingen befogenhet att tvinga arbetsgivare till
åtgärd. Deras roll sknlle snarare vara rådgivande och upplysande. De fick
inte heller besvära arbetsgivarna för mycket eller lämna alltför kostsamma
påpekanden." Arbetsgivarna hade med andra ord fortfarande ett bety
dande inflytande över arbetsplatsernas säkerhet. Lagens utformning och
inspektionssystemet har av flera forskare beskrivits som rudimentärt. 3o

Kraven på arbetsgivarna var vagt formulerade, övervakningen ringa och
bötesbeloppen för överträdelse låga. Historikern Klas Åmark har påpekat
att trots att lagen var begränsad såväl till omfång som tillsyn, bekräftade
den ändå en uppfattning om arbetsgivarnas skyldighet att anordna skydds
åtgärder för sina arbetare. Likaså var lagen ett bevis för att arbetarna hade
rätt till skydd. J]

18 wIodellcn med yrkesinspektörer hämtades främst från England, Tyskland och
Frankrike där man länge haft en speciell inspektör med uppgiften att vaka
över fabrikers hälsofaror. Åf 1895 utvidgades yrkesfarelagen och kom att in
kludera industri som drevs av kommun eller stat. Antalet inspektörer ökade
därmed till fem. I och med att 1900 års lag om minderårigas och kvinnors
användande i industriellt yrke skulle övervakas av yrkesinspektionen, ut~

ökades antalet inspektörer till åtta. 1912 års lag om arbetarskydd medförde
ytterligare uppgifter för yrkesinspektörerna och antalet utökades till tolv, va
rav en skogs- och flottledsinspektör och en sprängämnesinspektör. Utöver
dessa inrättades även en kvinnlig yrkesinspektris. Gunnar Danielsson, (1990),
"Från yrkesfara till arbetsmiljöIag",i Örjan Ekström och Ingegerd Hall
(red), Från yrkesfara till arbetsmiljö. Yrkesinspektionen 100 år, 20ff, Ferenc
de Kazinczy, Yrkesinspektionen 1890-1948, (1996), 18,233-235, Rolf Å Gus
tafsson, (1994), "Traditionernas ok inom arbetsmiljöpreventionen" i Kam
pen för folkhälsan, 280.

29 Dc kunde emellertid vända sig till Konungens Befallningshavare (länsstyrel
sen) och därigenom få igenom sina krav till förbättringar. Danielsson,
(1990),20.

30 Se t ex Bill Sund, & Klas Amark, (1990), Makt och arbetsskador under 1900
talet, 29, Rolf ÅGustafsson, (1994), "Traditionernas ok inom arbetsmiljö
preventionen" i Gösta Carlsson & Ola Arvidsson (red), Kampen för folk
hälsan, 280, Christer Eriksson, (1997), "Vi är alla delar av samma familj":
patronen, makten och folket vid Nyby bruk 1880-1940, 147.

31 Sund & Amark, (1990), 29.
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Enligt arbetsvetaren Ferenc de Kazinczy var inspektörernas huvudsak
liga uppgift att söka nya kunskaper om tekniska lösningar och förmedla
dem till arbetsgivare och arbetare inom industrin. Uppgiften krävde där
med teknisk kunskap." Instruktionen för yrkesinspektörerna år 1890 an
gav däremot inte vilken sorts kompetens de skulle ha. Här meddelades
främst riktlinjer för hur de skulle sköta sin befattning." Trots detta tysta
direktiv om önskad befogenhet kom samtliga yrkesinspektörer, utom en,
som tillsattes fram till år 1911 att bestå av högskoleutbildade ingenjörer."

EXPERTERNA GÖR ENTRE

I takt med industrialisering och urbanisering uppstod en rad problem av
såväl teknisk som social art, vilka alla var i behov av kompetent lösning.
Enligt temaforskaren Boel Berner är det också vid denna tid som exper
terna i allt större utsträckning träder in i det samhälleliga framåtskridan
dets tjänst. Den nya tidens expert utmärktes av att besitta vetenskapligt
baserad sakkunskap om ett specifikt område. Utifrån denna kunde han ge
råd och vägledning om hur och varför saker och ting förhöll sig som de
gjorde. För att accepteras som expert krävdes vetenskapligt förankrad ut
bildning. Erfarenhet räckte inte längre. Från 1800-talets mitt expanderade
utbildningssystemet i västvärlden och möjligheten att få tillgång till olika
sorters experter efter utvecklingens behov ökade."

En expertgrupp på frammarsch var ingenjörerna. Yrket var inte nytt,
men i takt med utvecklingen och de industriella företagens tillväxt krävdes
en mer avancerad och vidgad kompetens och kunskap av dem än tidigare.
Nya teknikområden togs i bruk och industrin kom på så sätt att få en mer
framtonad vetenskaplig prägel. Ingenjörernas utbildning kom successivt
att förändras från att vid 1800-talets början ha varit en praktiskt oriente
rad utbildning till att vid sekelslutet inkludera teoretiska och vetenskapligt
förankrade studier. I takt med det tekniska framåtskridandet och den eko
nomiska utvecklingen erhöll ingenjörerna en allt högre social status i sam
hället. Det var de som behärskade den nya tekniken. Ingenjören framstod

31 de Kazinczy, (1996),21.
33 KONg/. Ma;:ts nådiga instruktioll för yrkesi1Jspektöreme, (SFS), 1890:32.
34 de Kazinczy, (1996), 17-26.

35 Boel Berner, (1996), Sakemos tillstå1td. Kön, klass och tek11isk expertis, 13-18.
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kort och gott som det industriella samhällets centralfigur, enligt Berner. Vid
sekelskiftet 1900 framträdde ingenjörerna som en tydligt avgränsad och
självmedveten yrkeskår. Det var en kår som betraktade sig som den nya
tidens herrar med utbildning och kompetens att omvandla Sverige till ett
utvecklat och modernt land."

Det var alltså till denna ansedda yrkeskår som staten vände sig då
yrkesinspektörerna skulle rekryteras. Yrkesinspektörerna var en ny grupp
experter vilka förväntades ha trovärdig kunskap om vad som i en fabrik
kunde skada hälsan och hur problemen på bästa sätt kunde lösas.

I samband med 1912 års lag om arbetarskydd blev kompetensen för yrkes
inspektörerna preciserad i en ny instruktion. Här angavs att innehavaren
av yrkesinspektörsbefattningen skulle ha teknisk högskolexamen eller
motsvarande samt åtta års erfarenhet från industrin.J?

.. o ..
HALSOVARDSNAMNDERNAS OBEROENDE MINSKAR

Hälsovårdsnämnderna kom i och med 1889 års yrkesfarelag att bli kom
munala tillsynsorgan för lagens efterlevnad. Det de förut själva hade haft
till uppgift att bevaka och lösa hamnade nu under statlig insyn och regle
ring. Nämnderna tilldelades rollen att biträda distriktets yrkesinspektör
med övervakning av och rapportering om lagens efterlevnad. Dessutom
kvarstod deras uppgift att övervaka fabrikerna enligt Hälsovårdsstadgans
föreskrifter." Det hela blev en kombination av gammalt och nytt. I och
med att yrkesinspektörerna i lagen tilldelades en överordnad roll minska
des det relativa oberoende som hälsovårdsnämnderna tidigare haft gäl
lande fabrikernas hälsofaror. De hade tidigare kunnat välja om och vad
som skulle uppmärksammas och åtgärdas. Med den nya lagstiftningen till
kom ett par extra ögon som skulle granska fabrikernas hälsosäkerhet.
Yrkesinspektörernas rättighet och skyldighet att inspektera fabrikerna och
rekommendera fabriksägarna åtgärder var ett första steg av statlig
intervenering i det enskildas/privatas hantering av fabrikernas hälsofaror.

36 Berner, (1996), 27, 3sf, 84. Se även Henrik Björck, (1995), Teknisk idehistoria,
1861.

37 Kunglig Maj:st nådiga illsfruktioll för yrkesinspektionens befattningshafvare,
SFS 1912: 253-257, 19§.

"SFS, 1889:19, 5§.
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Ansvaret kom med andra ord att delas av det lokala och staten. Med tanke
på det ringa antalet yrkesinspektörer och det fåtal inspektioner av fabri
kerna som blev möjliga, är det troligt att hälsovårdsnämndernas hantering
av hälsofarorna blev relativt opåverkad. Även om hälsovårdsnämnderna
hade en rapporteringsskyldighet så knnde de avgöra vad som skulle delges
inspektörerna. Statens roll var mer symbolisk än konkret verkande.

1912 ÅRS LAG OM ARBETARSKYDD

Vid det nya seklets inträde väcktes ett flertal motioner i riksdagen om revi
dering av yrkesfareiagen. Även från yrkesinspektörerna inkom önskemål
om justering och utvidgning av lagen. De föreslagna förändringarna hand
lade framför allt om att lagen ansågs otillräcklig på grund av näringslivets
snabba utveckling. Yrkesiuspektörerna hade under åren mött fabriks
miljöer vars hygieniska beskaffenhet uppfattades vara under all kritik och
en skärpning av de hygieniska föreskrifterna ansågs därmed vara nödvän
dig. 39 I motionerna argumenteras genomgående för att hinna ikapp den
snabba utveckliug som skett under 1890-talet. Under detta decennium var
konjunkturerna goda och produktionen ökade.

År 1905 tillsattes en ny kommitte, Yrkesfarekommitten, för att utreda
behovet aven ny arbetarskyddslagstiftning. Något omfattande statistiskt
arbete gjordes inte denna gång. Kommitten gjorde en resa till några av lan
dets större industristäder för att intervjua arbetare och arbetsgivare om
deras uppfattning om behovet av fler skyddsåtgärder.40 Fyra år senare var
utredningen klar och kom att bilda underlag till den nya lagen om arbetar
skydd som utfärdades i juni år 1912 och trädde i kraft året därpå:! Ny
chefsmyndighet blev den nyinrättade Socialstyrelsen. Lagens tillämpnings-

39 Motioner i Andra kammaren, 1902:12, 1903:40, 1908:129.
40 Yrkesfarekommittell. Betänkande afgifvct den 9 december 1909 af den af

Kungl. Maj:t den 20 januari 1905 tillsatta kommitten för revision av lagarna
angående skydd mot yrkesfara och angående minderårigas och kvinnors an
vändande till arbete i industriellt yrke m.m., del 2, 219-243.

41 Lagen om arbetarskydd kom, förutom smärre justeringar, att bestå fram till år
1949.
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område vidgades och inkluderade de flesta arbetsplatser, vare sig de var
industriella eller ej.42

En stor skillnad mellan 1889 års yrkesfarelag och 1912 års lag om arbe
tarskydd är att den senare innehöll långt fler hygieniska föreskrifter än den
tidigare. Dessa var fortfarande försiktigt formulerade. Nya inslag hand
lade om att arbeten som bedömdes vara särskilt hälsofarliga skulle tids
begränsas, att spottkoppar skulle finnas utställda på arbetsplatserna och
att det vid större atbetsställen skulle finnas omklädningsrum, tillgång till
tvätt- och dricksvatten samt avträden. Lagen inbegrep även utökade före
skrifter om förebyggande åtgärder mot olycksfall. Dessutom var det nytt
att arbetarna fick rätt att utse egna representanter (skyddsombnd) som
kunde rådgöra med yrkesinspektören om eventuella missförhållanden gäl
lande sundhet och säkerhet:]

HÄLSOVÅRDSNÄMNDERNA FÖRLORAR SIN ROLL

I och med den nya arbetarskyddslagen förlorade hälsovårdsnämnderna
helt sitt inflytande över tillsyn av och åtgärder mot hälsofaror i landets
fabriker. Deras uppgift reducerades till att kontrollera och rapportera om
missförhållanden som kunde finnas runt omkring fabrikerna samt över
vaka mindre verksamheter. Det som tidigare varit en lokal angelägenhet
att hantera övertogs nu alltså helt av statens företrädare, yrkesinspektöre
rna. Med 1912 års lag om arbetarskydd var det bara yrkesinspektörerna
som juridiskt hade rätt att gå in i fabrikerna och efterlysa förbättringar."

YRKESINSPEKTRISEN OCH DE KÄNSLIGA KVINNORNA

I yrkesfarekommittens utredning skulle även behovet aven kvinnlig yrkes
inspektris undersökas. En motion angående en yrkesinspektris hade väckts
år 1902 av Adolf Hedin, det vill säga samme man som arton år tidigare
motionerat om skydd för arbetares liv och hälsa. Enligt ekonomhistorikern
Annika Akerblom, som behandlat den kvinnliga yrkesinspektionen, ut-

42 Jordbruksarbetet kom till viss sortera under lagen i fråga om förebyggandet
av olycksfall orsakade av maskinella hjälpmedel och tryckkärl. Utanför la
gen hamnade däremot helt hemarbete och arbete på sjön.

4] Lag om arbetarskydd, SFS 1912: 206, 4§, 5§, 31§.
44 lmf SFS 1912:206, 53§.
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tryckte Hedin denna gång oro för det ständigt ökande antalet kvinnor i
industrin. Han förfasade sig framför allt över familjens sönderfall genom
den osedlighet och råhet i tal och beteende som dessa kvinnor, mödrar eller
blivande mödrar och uppfostrarinnor skaffade sig i fabrikerna. Tyska, eng
elska och franska undersökningar av kvinnors arbetsförhållanden i indu
strin visade på oroväckande tendenser, enligt Hedin, men här hade det
också markerats att de oönskade effekterna kunde lindras med hjälp aven
kvinnlig yrkesinspektör. Hans uppfattning var att kvinnliga arbetare skulle
ha lättare att anförtro sig åt en kvinna än en man. Dessutom skulle hon
kunna uppmärksamma förhållanden i fabrikerna som inte en manlig in
spektör lade märke till. Enligt Äkerblom utgick argumenten för en inspek
tris framför allt från de speciella behov kvinnor ansågs ha, något som hon
också menar speglar den debatt om kvinnor som fördes och den kvinnosyn
som förmedlades kring sekelskiftet 1900."

Inrättandet aven yrkesinspektris blev en realitet med 1912 års lag om
arbetarskydd. Enligt Äkerblom bestod inspektrisens huvudsakliga uppgift
i att undervisa och tillrättavisa arbetande kvinnor i fråga om exempelvis
barnuppfostran, bildning och sedlighet. Det handlade alltså inte bara om
förebyggande råd mot ohälsa och sjukdom på arbetsplasten, utan även om
hur arbeterskorna skulle vårda hem, familj, ekonomi och fritid och därige
nom bibehålla och trygga sin och sin familjs hälsa. De arbetande kvin
norna skulle läras in i ett sätt att leva och agera. Arbetarskyddet kom här
med att gå utanför arbetsplatsen, in i arbeterskornas hem. Enligt Äker
blom fick staten en insyn och ett inflytande i de svenska arbetarhemmen
via yrkesinspektrisen.46

Inrättandet av yrkesinspektrisen var inte den enda specialformulerade
åtgärden som riktades mot arbetande kvinnor i 1912 års lag. Här uttryck-

45 Annika Akcrblom, (1998), Arbetarskydd för kvi1lNor. Kvinlllig yrkesinspek
tion i Sverige 1913-1948, 21-24.

46 Äkerblom, (1998), 27-44. Den första yrkesinspektrisen var Kerstin Hesselgren.
Under de första åren utförde hon alla inspektioner själv och biträddes endast
av ett par assistenter (till och med år 1920). Besöken hos de kvinnliga arbc
tarskorna runt om i landet kan därmed inte ha duggat särskilt tätt. Tanken
bakom inspektrisens tillkomst ter sig ändå intressant, även om betydelsen av
hennes verksamhet eller inflytande i arbetarhemmen är omöjlig att upp
skatta.
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tes nämligen också specifika skyddsföreskrifter för kvinnliga arbetare.
Under rubriken "särskilda föreskrifter rörande kvinnors användande i ar
bete" sägs det bland annat att sysselsättningar som kunde uppfattas "med
föra särskild fara för olycksfall eller vara för kvinna synnerligen ansträng
ande eller hälsofarligt eller kunna för kvinna medföra synnerlig våda i sed
ligt afseende" kunde föreskrivas särskilda regler eller förbnd av Konung
en.47 Det var alltså inte bara kvinnornas fysiska hälsa som skulle säkras,
utan även deras moraliska. Några liknande skyddsföreskrifter återfinns
inte i 1889 års yrkesfarelag. Under perioden mellan 1889 års yrkesfarelag
och 1912 års lag kom kvinnors arbete att närgranskas och regleras. Två
speciella skyddsföreskrifter för kvinnor stadgades under loppet av denna
tid.

SPECIFIKA SKYDDSLAGAR FÖR KVINNOR

De speciallagstiftningar för kvinnor som formulerades vid 1800-talets slut
utgick från internationella överenskommelser. År 1890 inbjöd den tyske
kejsaren Vilhelm II enropeiska regeringsombud till en internationell arbe
tarskyddskonferens i Berlin. Syftet var att utforma likartad skyddslag
stiftning för alla länder. Den ekonomiska konkurrensen mellan länderna
förefaller ha uppfattats som ett hinder för att införa skyddsåtgärder efter
som de kunde störa produktionen. Om däremot alla länder följde samma
regler, sknlle skyddsföreskrifterna bli lättare att acceptera. Vid konferen
sen diskuterades reglering av barns arbete i gruvor, sändagsarbete samt
minderårigas och kvinnors sysselsättning inom industrin.48 Detta interna

tionella intresse för skyddslagstiftning kan ha bidragit till 1900 års lag an
gående minderårigas och kvinnors användande till industriellt yrke. Här
förbjöds kvinnorna att arbeta fyra veckor efter barnsbörd och minderårig
hetsförordningens förbnd om att arbeta nnder jord ntsträcktes till att även
gälla kvinnor!' I slutet av 1800-talet blev konkurrensen allt starkare mel
lan de europeiska länderna och nya försök till gemensamma överenskom
melser gjordes. Vid det nya seklets inträde bildades Internationella fören-

47 SFS, 1912:206, 21§.
48 Sellberg, (1950),126-128.
49 Lag angående minderårigas och kvin110rs användallde till industriellt yrke,

SFS 1900: 8.
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ingen för lagstadgat arbetarskydd som år 1906 arrangerade ytterligare en
internationell arbetsskyddskonferens, denna gång i Bern.50 Här fattades en
överenskommelse om att de deltagande länderna (samtliga europeiska län
der förutom Ryssland, Norge och Balkanstaterna) inom två år skulle in
föra förbud mot kvinnors nattarbete. De diskussioner som ledde fram till
detta beslut genomsyrades av uppfattningen att kvinnornas hälsa var min
dre motståndskraftig än männens och att nattarbetet därför kunde skada
dem. Att många arbetande kvinnor dessutom var både arbeterskor och
husmödrar ansågs skapa ytterligare belastning. Men man nttryckte inte
bara oro för kvinnornas hälsa, utan även för att barnen skulle ta skada av
att deras hem och uppfostran försummades."

I Sverige kom yrkesfarekommitten att utreda frågan. Arbetet resulte
rade i en lag år 1909 vilken innebar förbud mot nattligt kvinnoarbete i vissa
industriella företag. Här sades också att kvinnor skulle ha minst elva tim
mar sammanhängande ledighet för nattvila." Regleringen av kvinnornas
arbete kom att bli en häftigt debatterad fråga i Sverige. Från kvinnorörel
sen riktades bland annat skarp kritik mot att kvinnornas möjlighet att ar
beta beskars.53

LAGEN OM ARBETSTIDSFÖRKORTNING

Utöver denna omfattande arbetarskyddslagstiftning antogs under perio
den 1884-1919 ytterligare en lag med ett uttalat hälsopreventivt syfte, näm
ligen 1919 års lag om arbetstidsförkortning. Diskussioner om arbetstiden
fördes i riksdagen under perioden 1886-1895, men frågan väckte föga in
tresse. Frågan stod på socialdemokraternas partiprogram sedan år 1890
och syntes årligen på förstamajdemonstranternas plakat. Ett välkänt slag
ord lydde: "Åtta timmar verka för åtta kronors päng - åtta timmar fritt
och åtta timmar uti säng." Att dessa påtryckningar inte ledde till några

so Sund, (1993), 20.
51 SelIberg, (1950), 171-173.
52 Lag angående förbud mot kvimlOrs al1vändande till arbete nattetid i vissa ill~

dustriella företag, (SFS), 1909;131, lj.
53 Christina Carlsson, (1986), Kvinnosyn och kvinl1opolitik. En studie av svensk

socialdemokrati 1880-1910, 217-248.
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vidare åtgärder för att korta arbetstiden handlade enligt Hjalmar Sellberg
om att kraven på arbetstidsförkortning inte ansågs behövas tas på allvar.
De uppfattades främst vara grundade på välvilja från förlagsställarnas
sida.54

Under perioden 1908-1919 blev frågan om förkorrad arbetsdag årer
akruell i riksdagsdebatten. De motioner som väcktes i ärendet handlade
främst om att industriarbetarnas långa arbetsdagar med mekaniska arbe
ten var tröttande och kunde orsaka såväl ohälsa som olycksfall. Till detta
kunde komma att arbetarnas ohälsa verkade degenerativt på deras barn,
det vill säga samhällets framtida arbetskraft. Ytterligare en konsekvens
som framhölls var att arbetarna genom sina långa arbetsdagar inte fick tid
över till sitt hem och till sin intellektuella utveckling. En förkortning av
arbetstiden skulle kort och gott skapa en mer vaken och effektiv arbetar
stam.55

År 1918 rillsatte den liberala-socialdemokratiska koalitionsregeringen
en kornmitte, Arbetstidskommitten, vars uppgift var att utreda frågan och
arbeta fram ett lagförslag. Kommitten undersökte bland annat den genom
snittliga arbetstidens längd inom olika yrken, arbetstidens inverkan på ar
betarna i hygieniskt avseende liksom dess inverkan på produktiviteten.56

Året därpå var utredningen klar. Med lagen om arbetstidens begränsning
år 1919 infördes åtta timmars arbetsdag eller fyrtioåtta timmars arbets
vecka. lagen kom främst att inkludera industri- och byggnadsarbetare och
kontrollen av dess efterlevnad tilldelades yrkesinspektörerna.57

Denna korta genomgång av det svenska arbetarskyddets historia visar
hur olika arbetsfaror uppmärksammats, reglerats och övervakats under
den svenska industrialiseringens första decennier. Staten tog successivt ett

grepp om arbetarskyddsfrågorna. lagarna som tillkom under denna pe
riod hade många och olika motiv. Gemensamt var dock att de handlade om
att förebygga ohälsa och olycksfall för arbetarna, främst fabriksarbetarna.

54 Sellberg, (1950),226.
55 Se t ex Motioner i Andra kammaren, 1908:245, 1910:190, 1913:239, 1918:2.

Motioner i Första kammaren 1913:94.
56 SOU, Betänkande med färslag till lag om begränsning av arbetstiden, Arbets~

tidskommitten, 1919, Hans Hellström, (1992), Struktur, aktör eller kultur?
Arbetstidspolitik i det industrialiserade Sverige, 60-62.

57 Lag om arbetstidens begränsning, SFS 1919:652, 1§,10§.
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Hälsovårdsnämndernas roll i frågor rörande fabrikernas hälsofaror
försvann i och med 1912 års lag om arbetarskydd och övertogs av yrkesin
spektörerna. Deras uppgift bestod av att övervaka lagarnas efterlevnad,
definiera vad på arbetsplatserna som var hälsofarligt samt föreslå åtgärder
mot dessa faror. En annan grupp som fick ökad betydelse vid denna tid var
läkarna. De tillhörde också den nya tidens experter. I takt med den indu
striella utvecklingens uppmärksammades en tilltagande sjuklighet, inte
minst bland.den arbetande befolkningen i städerna. I nästa kapitel skall jag
diskutera läkarnas roll i arbetarskyddets framväxt och utformning.
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MEDICINEN OCH
ARBETARSKYDDET

Det här kapitlet handlar om de svenska läkarnas delaktighet i arbetar
skyddslagstiftningens utformning, utveckling och övervakning. I syfte att
ge en fond för analysen av läkarnas förmodade medverkan, beskrivs medi
cinens utveckling under 1800-talet samt dess relation till staten. Materia
let utgörs huvudsakligen av riksdagstryck, populärmedicinsk litteratur samt
tidigare forskning.

LÄKARNA SOM STATENS REDSKAP

Sedan slutet av 1600-talet och under 1700-talet kom merkantilismen att
genomsyra de europeiska länderna. Det var en ekonomisk politik som
inbegrep tanken om att ett lands främsta rikedom var en stor och arbets
för befolkning. Genom en produktivarbetarstam skulle importen begrän
sas genom att så mycket som möjligt producerades inom landet.

Med inrättandet av Tabellverket år 1749 fick de styrande i Sverige en
god överblick av nativitet, mortalitet samt migrations- och emigrationsmön
ster. Statistiken visade också var insatser borde sättas in för att förebygga
sjukdom och ohälsa. Ett stegrat intresse väcktes för bland annat den upp
växande generationens hälsa, för att bota sjuka och skadade samt för att
motverka spridning av smittosamma sjukdomar. I detta arbete kom staten
att ge läkarna en betydelsefull roll.'

1 Att staten vände sig till läkarna för öka att förbättra befolkningens hälsa och
på så sätt höja dess mängd, har förklarats med den samhällsuppfattning
som spreds under 17aD-talet och Som var nära förknippad med samtida ve
tenskap och upplysningsfilosofi. Enligt denna syn skulle det vara möjligt att
kontrollera och styra samhället precis som naturen. Sjukdomar och andra
svagheter i samhällskroppen skulle likt naturen karteras och bemästras. Ro
ger Qvarsell, (1991), Vårdens idehistoria, 36f.
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Den första centrala hälsomyndigheten var Collegium Medicum, som
startade år 1663.' Vid sidan av denna fanns andra myndigheter som syss
lade med hälso- och sjukvårdsfrågor. Ett fullständigt ämbetsverk etablera
des år 1813 då Sundhetskollegiet inrättades och blev högsta instans för
landets hälso- och sjukvård (från 1877 Medicinalstyrelsen).' Under denna
period av tilltagande statlig intervenering i hälso- och sjukvården tillkom
också nya uppgifter för läkarkåren. Stads- och provinsialläkare hade in
rättats med 1688 års medicinaiförordning och under 1800-talet utökades
antalet tjänster. Nya läkarbefattningar inrättades också under seklets an
dra hälft, exempelvis förste provinsialläkartjänsten år 1891. Likaså utö
kades antalet lasarett och därmed skapades fler läkartjänster. År 1800 fanns
det cirka tvåhundra läkare i landet. Vid sekelskiftet 1900 hade antalet
stigit till elvahundra. Det ökade antalet bör också ses mot bakgrund av att
utbildningsmöjligheterna för läkare blev större under 1800-talets gång.
Läkarutbildning fanns till en början bara i Uppsala, men startade vid Ka
rolinska institutet i Stockholm år 1810. En anledning till institutets till
komst var att krigen visat att behovet fanns aven förbättrad sjukvårdsappa
rat och inte minst av ett större antal läkare med kirurgisk utbildning.'

Enligt idehistorikern Gunnar Eriksson fanns det flera anledningar till
att hälso- och sjukvårdssystemet byggdes ut under 1800-talet. För det för
sta en humanitär sida; befolkningen skulle skyddas från sjukdom och li
dande. Tuberkulosen var en av de stora farsoter som härjade, koleran var
en annan. Men bakom utbyggnaden fanns också en ekonomisk drivkraft,
menar Eriksson. Med emigrationen hade en stor del av den unga, arbets
föra befolkningen försvunnit. De som var kvar måste hållas friska för att
främja en sund nationalekonomisk utveckling och därmed samhällets fram
åtskridande.'

2 Collegium Medicim var först en sammanslutning för läkare, men kom snart
att bli ett statligt organ.

3 Åf 1859 blev Sunclhetskollegiet även högsta instans för lasaretten. Hans Nils
son, (1994), Mot bättre hälsa. Dödlighet och hälsoarbete i Linköping 1860
1894,581.

4 Nilsson, (1994), 55-60, Lisa Öberg, (1996), Barnmorskan och läkaren. Kompe
tens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920, 84, Gunnar Eriksson,
(1978), Kartläggama. Naturvetenskapens tillväxt och tillämpningar i det in
dustriella genombrottets Sverige, 174.

5 Eriksson, (1978), 174f.

58 KAPITEL 3



MEDICINEN OCH ARBETSFARORNA

Det var först under 1900-talet som yrkesmedicinen institutionaliserades i
Europa. I Sverige öppnades den första yrkesmedicinska kliniken vid Karo
linska sjukhuset så sent som på 1940-talet.' Redan långt tidigare hade
läkare börjat uppmärksamma sambandet mellan arbete och sjukdom. En
av dessa var den italienska läkaren Bernadino Ramazzini. År 1700 redovi
sade han sina iakttagelser om olika yrkens negativa inflytande på männis
kans hälsa i avhandlingen De Morbis Artificum. Han diskuterade även
vad som kunde göras i förebyggande syfte. Ramazzinis huvudtes var att
det inte gick att ställa en riktig diagnos på en patient utan att ha kunskap
om dennes yrke. Enligt hans mening kunde arbetsförhållanden som arbets
ställningar, rörelsemönster, förorenad luft och arbetsmaterial inverka ne

gativt på den arbetandes hälsa. På grund av sina tidiga och utförliga utta
landen på området brukar Ramazzini kallas yrkesmedicinens fader. 7 Hans
skrift spreds och översattes ganska snart i flera europeiska länder. I Sverige
inspirerades Carl von Linne av verket och hans lärjunge Nils Skragge skrev
år 1765 Morbi Artificum eller. Hantverkarnas sjukdomar vilken till stor
del var en översättning av Ramazzini. Hä'r betonades att yrket kunde ha
en negativ inverkan på människans hälsa och livslängd och att hon därför,
likt silkesmasken, kunde använda uttrycket: "Genom min konst jag för
gås, min grav jag själv mig bereder,,,g

Linne skrev också om arbetets inverkan på hälsan under sina landskaps
resor. Här skildrade han bland annat den speciella lungsjukdom som han
påträffat i Grsa under sin resa i Dalarna. Linne satte sjukdomen i sam

band med det damm som arbetarna inandades under huggning och beate

betning av sandsten.

6 Christer Edling, Gunnar Nordberg & lvfonica Nordberg, (2000), Rälsa och
miljö. En lärobok i arbets- och miljömedicin, 14.

7 Bernadino Ramazzini, (1713; 1991), De Morbis Artificwn, (Om arbetares sjuk
domar), övers. Gideon Gerharclsson & Bertil Deiin, 8, 18.

s Carl von Linne, (1765; 1955), Hantverkarnas sjukdomar (..Morbi Artificum),
övers. Ejnar Haglund, 4, Hans Nilsson, (1996), "Arbete och ohälsa i ett his
toriskt perspektiv", i Arbetsvillkor, yrke och ohälsa i Östergötland - en an
tologi, l2f.
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Notabelt är ihågkomma, det eländiga folkets miserabla condition,
som då de bäst tänkt conservera livet, snarast destruera detsamma.
Dc alla, som söka sitt förnämsta uppehälle i slipstenshandtering,
hinna sällan öfver 20, 30 el 40 år [... ] Ty stenmjölet, ehuru mesta
delen drages upp genom skorstenen, kommer dock en stor kvanti w

tet genom de alltid väderdragande lungorna in uti bronchiis och
cellulis pulmonalibus, där det vidfästes af den slem och vätska som
de alltid äro befuktade med, af värmen bakas tillsammans; och
som det ej kan smälta, växer det till tophos, som obstruera blåw

sorna, hvaraf bli bölder och rätt phtisis. Häraf dömer folk strax,
när någon rosslar i halsen och rycker på axlarna, att han redan
intagit den kalk, af vilken han går i det tysta. De mena ock själfva,
att deras fatum ej dependerar så mycket af slipstensmjölet, som af
det vatten de dricka under arbetandet i grufvan och tagit med sig
skadliga particlar. Än mer då de svettiga och varma dricka det kalla
höstvattnet.9

Linnes kommentar rymmer föga tvivel om sambandet mellan arbete och
sjukdom. Han döpte den uppmärksammade bröstsjukdomen till "Orsa
sjukan". Hundra år efter Linnes iakttagelser skrev läkaren Magnus Huss
ner sin uppfattning om Orsasjukans orsak och uppträdande. Även Huss
var övertygad om att det var arbetsmaterialet som var den uppmärksam
made sjukdomens orsak och han beklagade sig över att så lite gjorts för
att förhindra dess uppkomst. Han efterlyste statliga insatser för att upp
lysa arbetarna om hur de skulle skydda sig mot arbetets faror. 10 Sjukdo
men Linne och Huss noterade i Dalarna var förmodligen den yrkessjuk
dom som idag benämns silikos, vars orsak förklarats vara inhalering av
kvarrsdamm eller annan fri kristallin kiseldioxid i större mängd under en
längre tid."

Den medicinhistoriska forskningen har inte i nämnvärd omfattning
intresserat sig för hur svenska läkare fäste avseende vid arbetets hälsofaror

9 Carl von Linne, (1734;1929), UJlgdomsresor, 35f.
10 .rAagnus Huss, (1852), Om Sveriges endemiska sjukdomar, 25-30.
Il Annette Thörnquist, (2001), "The Silicosis Problem in the Swedich Iron and

Steel Industry during the 20th Century", i Annette Thörnquist, (ed), Work
Life, \Vork Environment and \Vork Safety in TraJlsition. Historical and
Sociological Perspectives 011 the Developmel1t in SUNden during the 20th

Celltury, 70-101.

60 KAPITEL 3



innan yrkesmedicinen etablerades som en egen disciplin. l2 Den internatio
nella forskningen har dock uppmärksammat läkare som ägnade sig åt
detta område och hur de medverkade i arbetarskyddsfrågor. Detta gäller
framför allt engelska, franska och tyska läkareY

En närmare undersökning av medicinsk och populärmedicinsk littera
tur och tidskrifter visar dock att ett antal svenska läkare decennierna kring
sekelskiftet 1900 uttalade sig om arbetarskyddsfrågor. Sådana uttalanden
återfinns främst i populärmedicinska skrifter.

I vetenskapliga skrifter hände det att läkare omnämnde att ett sam
band förelåg, men detta skildrades i korthet och i termer av att det var
vedertagen kunskap. Så här stod det exempelvis i Svenska läkaresällskapets
förhandlingar år 1887:

Hr Bruzelius förevisade 2 patienter, båda till yrket strykerskor, båda li
dande af muske1atrofi i högra handen, en atrofi, som uppkommit snart
efter det patienterna börjat med sitt yrke. 14

Först på 1910-talet startade medicinsk forskning på området. Vid denna
tid började också området uppmärksammas i de medicinska publikatione
rna, framför allt i Allmänna svenska läkaretidningen.

OLYCKSFALLENS ÖVERTAG

I likhet med de flesta länder i Europa handlade den tidiga svenska
arbetarskyddslagstiftningen framför allt om att förebygga olycksfall. För
övervakning av lagens efterlevnad anlitades, som vi sett, nästan uteslu
tande ingenjörer. Olycksfallen var ofta orsakade av fabrikernas maskiner
och verktyg. I yrkesinspektörernas verksamhetsberättelser finns upprepa-

12 Till undantagen hör historikern Annette Thörnquist som behandlat läkarnas
roll i silikosfrågan. Enligt Thörnquist fanns det ett antal företagsläkare som
redan från sekelskiftet 1900 och framåt gjorde systematiska undersökningar
om sambandet mellan stendamm och lungsjukdomar. Thörnquist, (2001),
73-76. Även läkaren Johan Panten har skrivit om läkares uppmärksamman
de av yrkesfaror i Stora Kopparberg under fyra sekel (1600-1900-talen). Jo
han Panten, (1973), Fran Kronobarberare till företagsläkare. Bergslagsfolk
och gruvläkare i Falun genom fyra sekler.

13 För en översiktlig bakgrundsteckning till det yrkesmedicinska engagemanget i
England, Tyskland och Frankrike, se appendix 1.

14 Svenska läkaresällskapets förhandlingar, i Hygiea, bd 2, 1887:7, 194f.
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de historier om hur arbetarna fastnat med kläder och lemmar i trans
missionsremmar eller hur de klämt eller krossat armar och händer i kugg
hjul och pressar. Det var olyckor som kunde orsaka såväl invalidisering
som död." Olycksfallens ofta dramatiska förlopp väckte uppmärksamhet
och dagspressen var inte sen med att snappa upp och rapportera om det
inträffade. Så här rapporterade Norrköpings tidningar om en i staden in
träffad händelse år 1890:

Skadad i maskin. I Lördags kl 9-10 på förmiddagen inträffade vid
Drags fabrik, att en färgeriarbetare vid namn \Vigrcn bIet i en ull
tvättningsmaskin mycket illa skadad i ena sidan och armen. Han
bIef förbunden af en i fabriken anstäld person samt fördes sedan
till sjukhusct. 16

Flera av de läkare som intresserade sig för arbetsförhållanden opponerade
sig mot den uppmärksamhet olycksfallen fick av press, allmänhet och inte
minst i lagstiftningen. Istället lyfte de fram sjukdomar som de bedömde
stod i samband med vissa yrken och arbetsformer. Genom dessa insatser
omdefinierades arbetets faror till ett medicinskt problemområde. Den prak
tiserande norrköpingsläkaren Johan Peter Hellström tillhörde denna grupp
av läkare. Han vände sig mot att olycksfallen fick stor uppmärksamhet
medan man bortsåg från långvariga och ofta livshotande sjukdomar som
drabbade många människor via arbetet och satte dem ur stånd att för
sörja sig.

Genom sitt plötsliga uppträdande hafva också olycksfallen någon·
ting mycket mera skräckinjagande hos sig än en smygande yrkes
sjukdom. Om en arbetare fastnar med kläderna i en igångvarande
maskin och ryckes med och krossas, så väcker detta mycket mera
uppseende och medlidande, än att en annan genom sitt arbete ådra
git sig lungsot och långsamt, men icke säkert går sin undergång till
mötes. Det i ögonen fallande och upprörande med olycksfallen är
det också, som gjort, att de delar af yrkeshygienen, som sträfva att
förebygga olyckshändelser, framför andra tilldragit sig uppmärk
samheten, och ett af de främsta motiven för vår nu gällande lag af
1889 angående skydd mot yrkesfara var just den sträfvan att minska

15 Se t ex Yrkesinspektionens verksamhet år 1899-1900,121-123,157-161,250
252, 301-304.

16 Norrköpings tidningar, 3/2 1890.
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olycksfallen. - I förhållande till dödligheten i yrkessjukdomarna
utgör dödligheten på grund af olycksfall emellertid en försvinnande
bråkdel."

Att det fanns annat än olycksfall som kunde verka negativt på de arbetan
des hälsa ansågs alltså ha ägnats för lite intresse, inte minst av staten. Den
tidiga lagstiftningen rymde endast ett fåtal vagt formulerade hygieniska
riktlinjer för att förebygga yrkessjukdomar. Så såg det även ut andra euro
peiska länder fram till sekelskiftet 1900.1&

Curt Wallis, professor i patologisk anatomi vid Karolinska institutet,
uttryckte i ett anförande år 1894 i riksdagens andra kammare sitt missnöje
över den bristande uppmärksamhet förebyggandet av yrkessjukdomar fick:

Den svenska litteraturen angående yrkessjukdomarne är beklag
ligtvis mycket ringa. Den rent medicinska litteraturen inskränker
sig till några obetydliga meddelanden. Detta beror i främsta rum
met derpå, att den svenska inclustricrlär en jemförelsevis ung planta,
men det synes mig också bero derpå, att statsmagterna hittills visat
ett så ringa intresse för denna del af hygienen. Genom de föregå
ende arbetarekomrnitteerna har emellertid vunnits ett statistiskt
material, som visar, att vi lika litet kunna undandraga oss skydds
åtgärder mot dessa yrkessjukdomar, som man kunnat göra det i
utlandet, äfvensom att vi lida af dem i högst beaktansvärd grad.
[...] Hvad som återstår att göra är att vidtaga alla de skyddsåtgär
der, som den moderna tekniken framkallat och hvilka, såsom rigtigt
anmärkts, till icke oväsentlig! del kunna minska dessa faror ... 19

Efter sekelskiftet 1900 tilldrog sig yrkessjukdomar successivt ökat intresse
runt om i Europa, och lagar infördes om försäkring mot dessa. England
var först ut och inrättade försäkring mot ett antal yrkessjukdomar år 1906.
I Sverige dröjde det ytterligare tjugotre år innan yrkessjukdomarna fick
juridiskt erkännande.lO Här, som i många andra europeiska länder, var

17 Johan Peter Hellström, (1896), Om yrkess;ukdomar och industriell hygien,
44.

18 George Rosen, (1958; 1993), A History of Public Health, 248.
19 Andra kammarens protokoll, 1894:34.
20 I andra europeiska länder infördes försäkring mot vissa yrkessjukdomar suc

cessivt under 1900-talets första tre decennier. I Schweiz infördes till exempel
försäkring år 1911, i Bulgarien år 1924, i Tyskland år 1925, i Norge, Holland
och Ungern år 1928. Ferenc de Kazinczy, (1996), Yrkesinspektionen 1890
1948,422.
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lagstiftningen inte främst ett svar på nationella reformsträvanden, utan
snarare en följd aven internationell konvention som antogs år 1925.21

Vilken delaktighet hade läkarna i arbetarskyddslagstiftningens utform
ning? Staten hade som sagt länge använt sig av läkarna som en resurs för
att avhjälpa hälsoproblem. Var även faran för arbetarnas liv och hälsa på
arbetsplatserna något som staten vände sig till läkarna för att komma
tillrätta med?

MEDICINEN OCH ARBETARSKYDDSLAGSTIFTNINGEN

I 1870 års förordning om fosfornekros tilldelades läkarna uppgiften att
undersöka alla tändsticksarbetare minst en gång var tredje månad. De
skulle bedöma om arbetarnas hälsa påverkats negativt av yrket och om
arbetaren på grund av sitt hälsotillstånd skulle byta arbetsuppgift eller
sluta arbeta. Dessutom skulle de lämna upplysningar om vilka övriga åtgär
der som behövdes för att skydda arbetarnas hälsa på arbetsplatsen. I 1896
års revision av lagen hade den sistnämnda uppgiften tagits borr. Läkarna
skulle alltså inte längre komma med några synpunkter om hälsofarliga
faktorer på arbetsplatsen. Denna uppgift tilldelades nu istället yrkes
inspektörerna, som också fick uppgiften att övervaka lagens efterlevnad.n

En liknande reducering av läkarnas medverkan märks vid en jämfö
relse mellan 1889 års yrkesfarelag och 1912 års lag om arbetarskydd. I
yrkesfarelagen tillskrevs kommunal- och hälsovårdsnämnderna samt stads-,
pl'Ovinsial- och distriktsläkarna uppgiften att biträda yrkesinspektörerna
vid behov. I 1912 års lag hade denna obligatoriska skyldighet plockats
bort. I den nya lagen tilldelades statligt och kommunalt anställda läkare
skyldigheten att anmäla missförhållanden som de fått kännedom om till
yrkesinspektörerna."

21 Konventionen om ersättning vid yrkessjukdom antogs vid en konferens ar
rangerad av International Labour Organisation (ILO). Här gjordes också en
förteckning över vilka sjukdomar som skulle ersättas. Dessa var: blyförgift
ning, kvicksilverfölgiftning och mjältbrand. Bill Sund, (1993},The safety
Movement. En historisk analys av den svenska modelleus amerikanska röt
ter, 60.

22 SFS, 1870:12, 8§, SFS 1896:93, 5§, 6§.
23 SFS, 1889:19, 5§, 1912:206, 27§.
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En förändring gällande läkarnas medverkan synliggörs även vid en
närmare granskning av skyddslagstiftningarnas förarbeten och utformande.
l arbetareförsäkringskommittens ntredning åren 1884-1888 inhämtades
uppgifter från landets hälsovårds- och kommunalnämnder samt distrikts
och provinsialläkare om hygieniska förhållanden i fabriker, verkstäder och
andra indystriella rörelser. Här efterfrågades läkarnas erfarenheter av
arbetsplatsers hygieniska missförhållanden och den eventuella påverkan
de kunde ha på arbetarnas hälsa. De uppgifter som inrapporterades peka
de på en mängd hälsomenliga faktorer, bland annat på hur bristande ven
tilation, hög temperatur, dammalstring, arbetsmaterial, arbetsställning och

belysning inverkat negativt på hälsan.24 Trots att uppgifterna vittnade om
en hel del hälsofaror för arbetarna, innehöll yrkesfarelagen få hygieniska
direktiv för att motverka dessa. Läkarnas iakttagelser fick med andra ord
ingen prioritet i lagstiftningen. l förarbetet till 1912 års lag tillfrågades
läkare endast angående deras uppfattning om faran med kvinnors nattar
bete samt om åldersgränsen för minderåriga skulle ändras. 25

Läkarna var också sparsamt representerade i de kommitteer som till
sattes att utreda olika skyddslagstiftningar. I arbetareförsäkringskommitten
var läkarkåren inte representerad. Först i 1912 års yrkesfarekommitte var
den företrädd genom Ivar Andersson, stadsläkare i Stockholm." l 1918
års arbetstidskommitte fanns också en läkare representerad genom förste
provinsialläkaren Charles Johan Fredrik Lundberg. Som ensam läkare var

24 Arbetarefärsäkringskommittens betänkande, III. Statistiska undersökningar.
2. Arbetstid, hygieniska förhållanden och skyddsåtgärder i fabriker m. m.,
11-15,27-29,31-32.

25 Yrkesfarekommittel1. Betänkande afgifvct den 9 december af den af Kungl.
.Maj:t den 20 januari 1905 tillsatta kommittenför revision af lagarna angå
ende skydd mot yrkesfara och angående minderårigas och kvinnors använ
dande till arbete i industriellt yrke m.m., de12, 145-148, 189-211.

26 Ivar Andersson var en av sex kommitteledamöter. Övriga deltagare var f d
generaldirektören i kommerskollegium Richard Åkerman (ordf), bruksäga
ren och vice häradshövdingen Carl Alexandersson, landssekreterare Daniel
Ekelund, bleckslagaremästare S H Kvarnzelius och kommerserådet Johan
Pihlgren. Hjalmar Sellberg, (1950), StatelI och arbetarskyddet 1850-1919,185.
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han en av de tio ledamöterna. l
? Någon större medicinsk representation

fanns alltså inte i lagntredningarna. Kommitteerna bestod i huvudsak av
tekniskt skolade personer. Att läkarnas inflytande i dessa sammanhang
var begränsat är därmed ingen överdrift att påstå.

Läkarna hade alltså till en början ett visst inflytande ifråga om att
definiera och övervaka arbetets hälsofaror. Detta förefaller däremot att
försvinna i takt med tiden. Efter det nya seklets inträde tilldelades de en
ny, men begränsad, roll med att utreda och bestämma skyddslagstiftning
ens utformning. Till skillnad mot läkarnas minskade delaktighet ökade
yrkesinspektörernas, ingenjörernas, ansvarsområde. Några av de nya upp
gifter de tilldelades hade, som ovan visats, tidigare varit läkarnas.

Det fanns däremot ett intresse från statens sida att få läkarnas uppfatt
ning om arbetets hälsofaror. Då förste provinsialläkartjänsten inrättades
år 1890 stadgades det att dessa läkare årligen skulle rapportera sina iaktta
gelser och uppfattningar på detta område till Medicinalstyrelsen. I 1890
års läkarinstruktion sägs nämlig"en att förste provinsialläkaren "vid indu
striella anläggningar med större arbetsstyrka; börande han vinnlägga sig
om att utröna de orsaker, som nedsätta befolkningens lifskraft... ,,"

I riksdagsmotioner och politiska diskussioner om nya skyddslagstift
ningar eller revision av gamla användes också läkares erfarenheter och
uttalanden som argument för förbättrad hälsosäkerhet på arbetsplatserna.
Läkarnas uppfattningar på området hämtade motionärerna främst från
utländska undersökningar samt från landet provinsial- och förste provin
sialläkares inspektionsberättelser." År 1913 motionerade exempelvis libe
ralen August Ljunggren i första kammaren om att det borde göras en
undersökning av hälsotillståndet hos arbetare som var sysselsatta i sär-

27 De övriga i arbetstidskommitten var: landshövdingen Louis de Geer (orf),
disponenterna JL Ekman, C \Vahren och B E \'V'ijkander, förtroendeman i
metall· och industriarbetarförbundet K \VI Holmström, sekreteraren i grov
och fabriksarbetarförbundet C Michaeisson, förtroendemannen i sägverks
industriförbundet A Svensson, yrkesinspektör B O V Hellström, ingenjör E
L Magnus, byråchefen i socialstyrelsen] A E Mohlin. Sellberg, (1950), 239.

28 Kongl. Maj:ts nådiga instruktion för läkare som åro för helso- och sjukvår
den inom visst område anståIde, åfvensom för andre som Htöfva /åkare
konsten, SFS, 1890:58, 9§.

29 Se t ex Motioner i Andra kammareN, 1893:251) 1908:144, 1908:245, Motio~
ner i Första kammaren 1913:65-66.
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skilt hälsovådliga industrier. 3D Ljuuggrens efterlysning skapade debatt i
kammaren och för att underbygga sina argument citerade han en
provinsialläkares utlåtande om arbetets farlighet:

...då jag varit hans läkare i ungefär 15 år, var det ju ej svårt för mig
att veta, huru arbetet inverkat på hans hälsa. För övrigt visade väl
det, att sedan han alldeles upphörde med arbetet, som förorsakat
sjukdomen och så nedbrutit honom, att hans tillstånd synts mig
helt och hållet hopplöst.J!

Hänvisningar till läkares utsagor tyder på att deras kuuskap på området
uppfattades som betydelsefull att använda som argument. I politiska sam
manhang förefaller dock inte någon läkare aktivt ha fört frågan på tal.
Några motion~r i ärendet skrivna av medicinare har inte påträffats för
den nndersökta perioden 1884-1919. I popnlärt profilerade tidskrifter, och
i synnerhet populärmedicinska, och hälsovårdsläror uttalade sig som sagt
läkarna kontinuerligt om detta område decennierna kring sekelskiftet 1900.
Varför använde de denua kanal för att förmedla sina åsikter i frågan?
Historikern Jacquline Karnell Corn har påpekat att populärt profilerade
tidningar och tidskrifter spelade en betydelsefull roll för uppmärksam
mandet och spridningen av intresset för hälsa och säkerhet i Amerika.
Tillväxten av dylika publikationer under 1800-talets andra hälft bidrog,
enligt Karnell Corn, till att meGvetenheten om hälsofaror i arbetet ökade
bland befolkningen."

Att svenska läkare valde att publicera sin uppfattning om arbetets häls
ofaror i populärt profilerade publikationer bör alltså inte betraktas som
eu slump. Läkarna tilldelades ett mycket begräusat utrymme i fråga om
att utforma och övervakna arbetarskyddslagstiftningen. Genom andra ka
naler kunde de nå ut till en bred krets läsare och därmed sprida sina kunska
per och uppfattniugar på området." Och i synnerhet skrev de om ett område
som var sparsamt representerat i lagstiftningen, nämligen yrkessjukdomar.

30 Motioner i Första kammaren, 1913:66.
31 Första kammarens protokoll, 1913:12,60. Ljunggrens motion fick dock inget

gehör och motionen avslogs.
32 Jacqueline Karnell Carn, (1992), Response to OccupatioJtal Hea/th Hazards.

A Historical Perspective, 4f.
33 Nu menar jag inte att alla människor vid denna tid hade möjlighet att köpa

och läsa vare sig tidningar, tidskrifter eller böcker. Däremot kunde informa
tionen successivt vandra vidare munledes.
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KUNSKAPSFORMER INOM MEDICINEN

Fram till 1900-talets början stod läkarna relativt maktlösa ifråga om att
bota sjukdomar. Deras förtjänst låg snarare inom det preventiva arbetet,
att förekomma sjukdom och ohälsa bland befolkningen. Hygien och häl
sovård kom att beteckna detta profylaktiska arbete. Sjukdomar antogs
orsakas av dålig luft, miasma, och/eller av smittostoff, kontagium. Preven
tionen innefattade undanröjande av illaluktande fenomen och av isolering
eller karantän av redan sjuka människor.34 1800-talets medicinska utveck
ling kom att präglas aven tilltagande specialisering. Bland annat etablera
des den patologiska anatomin som ett särskilt kunskapsområde inom
medicinen under seklets början. Inom denna del av medicinen söktes sjuk
liga förändringar i kroppens organ och sjukdomarnas placering kom häri
genom att lokaliseras och preciseras.35 Den medicinska tekniken utveckla

des i takt med tiden och härigenom öppnades nya vägar att närmare gran
ska kroppens olika delar och funktioner. En förfining av mikroskopet
möjliggjorde nya upptäckter av mindre organismer i kroppen. Det stora
genombrotten för medicinen brukar tillskrivas Robert Kochs och Louis
Pasteurs presentationer av bakteriologin på 1870- och 1880-talet. Här iden
tifierades patogena mikroorganismer som orsak till smittsamma sjukdo
mar. Upptäckten kom att revolutionera medicinen på flera sätt. Den fick
en mer naturvetenskaplig prägel och dess anseende som vetenskap tilltog."

Vem som drabbades av sjukdom eller varför vissa klarade sig bättre än
andra var en fråga som ägnades alltmer uppmärksamhet då teorin om
bakterier började etableras. Förklaringar till mottaglighet, disposition, för

J4 Lars-Henrik Schmidt & Jens Erik Kristensen, (1986), Lys, 111ft og relllighed.
Den moderne socialhygiejnes fodset, 41-44, Ulrika Graninger, (1997), Från
osynligt till synligt. BakteriologiNs etablering i sekelskiftets svenska medicin,
24-26.

J5 Russel! C Mulitz, (1993), "The Pathological Tradition", i W F Bynum & Roy
Porter (eds), Companion Encyklopedia of the History of Medicine, 169-191.

36 Ulrika Graninger, som studerat bakteriologins etablering i Sverige, menar att
det tog lång tid innan läkarna fullständigt accepterade den nya tcorin som
förklaring till infektionssjukdomarnas uppträdande. Processen var i flera
avseenden trög menar hon och gamla uppfattningar om smittsamma sjuk
domars orsak harmoniserades länge med den nya teorin om bakterier. Det
var först vid det nya seklets inträde som bakteriologin på allvar vann ter
räng inom den svenska medicinen. Graninger, (1997), 23-33, 220~227, 243-247.
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sjukdom diskuterades av läkarna i termer av svaghet. Svagheten ansågs
kunna vara förvärvad, exempelvis genom ogynnsamma levnadsförhållan
den, dålig luft eller tidigare sjukdomar. Den kunde också vara ärvd. Män
niskan ansågs kunna bli predisponerad genom föregående generationers
sjuklighet. Det innebar inte att hon föddes med en sjukdom, exempelvis
tuberkulos, men med en ökad mottaglighet för den. Att sjukdomar kunde
ärvas var en tanke som sedan länge funnits hos såväl läkare som i folk
tro. 37 Arvets betydelse för människans möjligheter att bibehålla hälsan
fick ytterligare belägg och därmed ett ökat uppmärksammande i takt med
att nya teorier om människans evolution introducerades.

Under 1800-talets andra hälft presenterades ett antal biologiska teorier
om människans uppkomst och utveckling. Bakom en av de mest upp
märksammade teorierna stod Charles Darwin. År 1859 publicerades hans
The Origin ofSpecies och här hävdade han att människan var en art bland
andra arter och liksom dessa hade hon förändrats, förädlats, med tiden.
Kampen för tillvaron krävde anpassning till omgivningen. Endast den bäst
lämpade klarade sig. Svagare element gick under. Arternas utveckling pe
kade på att arvet inte var något konstant. Darwins kusin Francis Galton
spann vidare på dessa teorier. År 1869 publicerades hans Hereditary Ge
nius där arvet kom att lyftas fram och tillskrivas ytterligare betydelse för
utvecklingen. Galton framhöll att både karaktärsegenskaper och moral
kunde ärvas och att de därmed var betydelsefulla komponenter att beakta
för utvecklingen. Två år efter Galton publicerat sina teorier, kom Darwins
The Descent of Man and Se/eetion in Re/ation to Sex. I denna bok fort
satte han sitt resonemang om människans utveckling. Arv och miljö fram
hölls som betydelsefulla faktorer för utfallet. Darwin beskrev också att
det inom arten fanns rasmässiga variationer i fråga om exempelvis kropps
byggnad och karaktärsdrag. Här målades bland annat skiljelinjer upp
mellan könen. Mannen beskrevs vara artens prototyp, ~t vill säga den
mest utvecklade. Kvinnan framställdes snarare som en ofullgången vari
ant av honom och representerade en svag och känslig ras. Hennes kropps
karaktärer sades ha likheter med barnets. Och efter olikheterna mellan

37 Bengt Erik, Eriksson, (1994) "Naturvetenskap som stratifikationsteori", i
Bengt Richt (red.), Öppl1ingar och farhågor. Fjortoll hummtister om hälsa,
sjukdom och hälsofrämja11de, 175.
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könen skulle tillvaron ordnas, menade Darwin. Den starke mannen skulle
svara för produktion och försörjning. Kvinnans roll handlade snarare om
reproduktion och omvårdnad. Könens olikheter och uppgifter var redan
vedertagna uppfattningar vid 1800-talets slut, men med nylanserade bio
logiska teorier fick de vetenskaplig legitimitet och tyngd."

Darwins teorier översattes och spreds. I Sverige kom hans båda böcker

ut i svensk översättning år 1871 och 1872. Hans teser plockades snabbt
upp i den svenska kulturdebatten." Enligt många forskare, exempelvis
Karin ]ohannisson, kom teorierna om det naturliga urvalet och de bäst
anpassades överlevnad att bli en grundprincip inom många vetenskaper
under 18aD-talets sista decennium, inte minst de medicinska.40

Teorier om sambandet mellan arv och sjuklighet var en av utgångspunk
terna i den degenerationsteori som presenterades samtidigt som Darwins

utvecklingslära. Bland de första som framförde dessa tankegångar var
Wien-läkaren Benedict Auguste Morel. Degenerationsteorin handlade inte
om människans utveckling utan snarare om hennes förfall. Tätbefolkade
städer med fattigdom, alkohol och allmänt dåliga sociala förhållanden
sades kunna leda till sociala sjukdomar som alkoholism och kriminalitet
men också till psykiska och fysiska defekter. På sikt skulle de orsaka ras
försämring och slutligen totalt fördärv. Moral ansågs vara ett viktigt före
byggande verktyg mot degeneration. I Sverige kom degenerationstanken
att breda ut sig från och med 1880-talet.41

38 Hertha Hansson, (1993), "Kvinnan och rasbiologin", i Lyclmos, 14f, Eriks
son, (1994), 168-174.

39 Den svenska översättningen av The Origill of Species gjordes av provinsiallä
karen Alfred 1\1aurtitz SeIIing år 1971 (Om arternas uppkomst genom natur
ligt urval eller De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron).
Åf 1872 översatte zoologen Rudolf Sundström The Descent of Man and
Seleetioll in Relation to Sex (Memliskans härledning och könsurvalet).

40 Karin ]ohannisson, (1994), Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och
fin-de-siecle, 24f.

41 Eriksson, (1994), 167-179, Karin]ohannisson, (1991), "Folkhälsa. Det svens
ka projektet från 1900 till2:a världskriget", i Lyc!mos, 146, Daniel Pick,
(1989; 1996), Faces ofDegeneratioll. A European Disorder, c.1848-c.1918,
2-17,176-203.
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Med detta vidgade och vetenskapligt förankrade perspektiv på män
niskan fick hon ett allt större ansvar för sin hälsas bevarande. Kön, arv
och vanor gjorde henne mer eller mindre känslig för yttre påverkan. Och
i preventivt syfte skulle hon anpassa sig efter de egenskaper hon besatt.
Men det handlade inte bara om att tänka på sig själv, utan även att skapa
goda förutsättningar för nästa generation. Med kännedom om varför
människan försämrades formulerades också förebyggande åtgärder. Dessa
inbegrep, som vi senare ska se, det mesta av det sociala livet, exempelvis
civilstånd, hem, arbete och fritidssysslor. Under 1800-talets sista decennier
började befolkningens kvalite alltmer att synas i sömmarna. Nu startade,
på såväl privata som statliga initiativ, en inventering och kartering av bland
annat befolkningens sociala förhållanden och åtgärdsförslag mot uppfat
tade missförhållanden började formuleras och vidtas." De sociala pro
blem som kunde vara hinder för nationens utveckling skulle helt enkelt
avlägsnas.

SOCIALHYGIENENS INTRÄDE

Genom bakteriologins successiva etablering kom medicinen mer att inrik
tas på sjukdomar äu på hälsa och mediciueu och hälsovårdsrörelsen kom
härmed att glida isär. Mediciueu fick en mer biologisk prägel med labora
toriet som central plats medan hälsovården, hygienen, förflyttades till en
mer samhällelig nivå där den förespråkade läran om det goda livet med en
mer moralisk underton.43

Under 1800-talets sista decennier utvidgades hygienen successivt till att
även inlemma ett socialt perspektiv påhälsa och sjukdom. Det handlade i
stora drag Om att vissa beteenden och vanor började uppmärksammas
och beskrivas som farliga för folkhälsans utveckling och att de därför
skulle justeras.44 Hälsofarorna lurade såväl i människornas omgivande miljö
som i deras inre liv och förhållningssätt. Hälsoväl1l1el1s redaktör, den i
Stockholm praktiserande läkaren Ernst Wilhelm Wretlind, uttalade sig om
hygienens vittomfattande innebörd i tidskriftens första nummer år 1899:

42 Per \Visselgren, (2000), Samhällets kartläggare. Lorel1ska stiftelsen, den SO~

dala (rågan och samhäIlsvetellskapemas (ormering 1830-1920, 206-209.
43 Nilsson, (1994), 73.
44 Palmblad, (1990), Medichlen som samhä/islära, 20t.
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Hygienen är läran om alla villkor för människans hälsa. Det är
därföre att förtränga begreppet, då man under namnet hygien för
står blott de yttre s.k. naturliga lifsvillkoren. Det finns äfven inre
Iifsvillkor, sådana som komma ej blott från mage och lungor utan
äfven från tankar, känslor och vilja, d.ä. från själslifvet.4s

Den tyske professorn Alfred Grotjahn har i tidigare forskning beskrivits
som socialhygienens förgrundsgestalt. Grotjahn var professor i socialhygien
i Berlin och internationellt en socialpolitisk auktoritet fram till 1930-talet.
Även Sverige nåddes av Grotjahns socialhygieniska vision om hur tillva
rons oordning skulle åtgärdas och han kom att bli en förebild för den
svenska socialmedicinen. Vad var det då han ansåg borde göras? Grotjahn
vände sig bland annat mot att så mycket uppmärksamhet ägnats omgiv
ningssanering och att föga intresse riktats mot befolkningens sociala för
hållanden och i synnerhet de beteenden och vanor som utkristalliserats
bland den. Detta var nämligen något som borde beaktas, eftersom det
kunde verka med förödande effekt på befolkningens hälsa och livskraft.
Och inte nog med det. Ohälsa och sjukdom skadade iute bara individen
själv, utan i hög grad även samhället. En degenererad, det vill säga psy
kiskt och fysiskt försvagad, befolkning innebar inte framsteg och utveck
ling. Människornas hälsa var beroende av det samhälle de levde i och
omvänt var samhället beroende av friska och arbetsdugliga människor för
sitt fortskridande, menade Grotjahn. Detta symbiotiska förhållande krävde
ett ökat ansvarstagande från båda parter. Samhället borde se över befolk
ningens sociala förhållanden och ändra kurs i hälsofrämjande riktning.
Här ansågs läkarna vara de rätta att upplysa, fostra och forma människorna
till en önskad livsföring. Att vara mån om sin hälsa och inlemma hälso
budskapen i sitt levnadssätt var den enskildes ansvar. Detta skulle göras
både för sitt eget och för samhällets bästa. Degeneration skulle förhindras
och befolkningen skulle bli frisk, stark och arbetsduglig.46

45 Ernst \Vilhelm \Vretlind, "Hygienens och moralens sammanhang med
hvaranclra", i Hiilsovä1tnell, 1899: 1} 4.

46 George Rosen, (1974)} From Medical Police to Social Medicine. Essays on the
History ofHealth Care, 99ff} Alfons Labisch} "Doctors, \Vorkers and the
Scientific Cosmology of the Industrial World: The social Construction of
'Health' and the 'Homo Hygienicus"', i Journal of Contemporary History}
1985: 20, 599-612, Johannisson, (1991), 142-144.
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Varför var det just läkarna som skulle tilldelas denna fostrande upp
gift? Enligt sociologen Eva Palmblad, som studerat hygienens utveckling
och kulturella genomslag kring sekelskiftet 1900, uppfattades läkarna som
lämpliga på grund av sin vetenskapliga förankring och sin ständiga kon
takt med de sociala problemen. Under hygienisk flagg kunde också efter
strävade sociala förhållanden neutraliseras och framstå som närmast själv
klara. Det socialhygieniska perspektivet kom att vidga läkarnas verksam
hetsfält från hälso- och sjukvårdsfrågor till att även inkludera diagnosti
sering och ordination av bot av hela samhället." Det sociala livet i sin
helhet skulle med andra ord ordnas efter hygieniska principer. Enligt Palm
blad kom hygienen att bli något aven rörelse i sekelskiftets Sverige. Denna
"hygienism" kom också att lämna ett ordentligt avtryck i den svenska
kulturen. l veckotidningen lduns hjälpreda för hemmet från år 1902 be
skrivs den metamorfos hygienen genomgått under 1800-talets andra hälft.
Här skildras den som nyckeln till framsteg och utveckling för livets alla
situationer.

Hygienen är i sig själf en uråldrig vetenskap, men först under de
senaste årtiondena har den blifvit modern. Under dess flagga anbe
fallas numera i tidningar, tidskrifter och broschyrer nödvändighcts
och lyxartiklar af allehanda slag. Hygieuen behärskar bostad och
klädedräkt, föda och sjukvård. Den spelar en roll vid arbete och
hvila, och det finnes snart sagdt intet område af mänsklig verksam
het, där icke hygienen griper in, undervisande och förbättrande,
gillande eller ogillande. Hygienen är af aktuellt intresse: den är alltså
modern.4S

Under 1800-talets andra hälft etablerades hygienen som vetenskaplig dis
ciplin i Europa, vilket kan ses som ett tecken på dess ökade betydelse i
samhällslivet. Att hygienen fick vetenskaplig legitimitet bidrog i sin tur
också till att dess genomslagskraft blev så stor. Hygienen blev ett veten
skapligt verktyg som ställdes till det allmäunas förfogande. Med dess hjälp
skulle det sociala livet ordnas så att hälsan bibehölls.

Den första professuren i hygien inrättades i Miinchen år 1865. Motsva
rande tjänst inrättades vid Karolinska institutet år 1876 med benämningen

47 Palmblad, (1990), 12-15.
48 "!vladet och hygienen", i fduns hjälpreda (ör hemmet, 1902:7.
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llallmän hälsovårdslärall. Hygieniska rön spreds som ringar på vattnet

och runt om i Europa ordnades hygieniska konferenser och utställningar
från slutet av 1870-talet. Ett hygieniskt museum öppnades också vid Ka
rolinska institutet i maj år 1887. Museet var öppet för både medicinsk
undervisning och för allmänheten.49 Hygienens rön skulle med andra ord
inte bara förbehållas en medicinsk krets utan även, eller kanske snarare i
högre grad, nå ut till det allmänna medvetandet. Med läkaren som lots
skulle allmänheten lära sig hur livet skulle hanteras för att undvika sjuk
dom, för tidig död och försämrig av den kommande generationen.

Under 1800-talets sista decennier började en omfattande hygienisk upp
lysningsverksamhet ta form. Den yttrade sig ibland annat i utställningar,
föreläsningar och inte minst i den mängd populärmedicinska böcker och
tidskrifter som började komma ut vid denna tid. Läkarna hade sedan länge
meddelat hälsoregler, det var alltså inget nytt. Det nya handlade snarare
om mångfalden och i viss mån även om innehållet. Hygienen framställdes
som en sorts lösning på alla möjliga problem och begreppet kom att läg
gas likt ett raster på en mängd olika företeelser som ansågs vara i behov

av justering. Tyskland uppfattades som det stora föregångslandet inom
hygienen och det var främst till tyska medicinare de svenska läkarna hän
visade då de talade om hygienens evangelium.50

Flera av de områden som tillskrevs hygieniska råd var högaktuella och
sorterade under den sociala frågan eller arbetarefrågan; bostadshygien,
skolhygien, sexuallivets hygien, yrkeshygien etcetera. Föreskrifterna inne
höll riktlinjer om var och hur livet skulle levas och skötas. Hygienen kan
därmed beskrivas som en terapeutisk strategi för att komma tillrätta med
de sociala problem som uppmärksammades i samtiden. Enligt arbetsvetaren
Hans GlimelI skulle hygienen lära människan att anordna sitt liv och sitt
uppträdande efter det industrisamhälle som höll på att ta form. Det skulle
hjälpa till att forma en ny människotyp och en ny samhällsmoraI.51

49 Ernst Almquist, (1910), "Hygieniska institutionen", i Karolinska Medikoki
rurgiska institutets historia, del 3, 454-458, Nilsson, (1994), 73.

50 Motzi Eklöf har i sir. avhandling (2000) Läkarens ethos. Studier i den svenska
läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890 - 1960 närmare behandlat
det tyska inflytande på sekelskiftets svenska medicin. Se 27-92.

51 Hans GlimeIl, (1997), Den produktiva kroppen. En studie om arbetsveten
skap som ide, praktik och politik, 218.
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Även i den svenska lagstiftningen märks socialhygieniska tankegångar
vid 1800-talets slut. Det tog sig bland annat uttryck i formuleringarna för
inrättandet av förste provinsialläkare år 1890. Dessa läkare skulle enligt
läkarinstruktionen ntöva en övergripande tillsyn över länens allmänna
hälso- och sjnkvård, inspektera sundhetsförhållanden samt utröna orsa
ker till vanligt förekommande sjukdomar. I inspektionen av sundhetsför
hållanden ingick också att "söka motarbeta för helsan skadliga vanor och
fördomar."" Detta skulle årligen rapporteras till Medicinalstyrelsen.

LÄKARNAS STATUS I SEKELSKIFTETS SVERIGE

I sekelskiftets skönlitteratur framträder bilden av läkaren som en klar
synt, progressiv sanningsägare vars vetenskapliga skolning gav honom
legitimitet att ge lösningar på diverse problem. Så framställs bland annat
August Strindbergs doktor Borg, Henrik Ibsens doktor Stockman och Hjal
mar Söderbergs doktor Glas.53 Läkaren blir i dessa litterära verk en hjälte
som ser till att tillvaron inte präglas av onda krafter. Söderbergs doktor
Glas tar exempelvis på eget bevåg verklighetens lldall i sina händer. Som
läkare har han lagat i ordning cyankaliumpiller och med list och utan
egentlig egen vinning, förutom sinnesro, förgiftar han den unga fru Gre
gorins make, pastor Gregorius, då han kommer nnderfund med att denne
plågar henne till förtvivlan. Ingen skugga faller på doktor Glas eftersom
han är en omtyckt och aktad man, något som han också är väl medveten
om då han begår sitt dåd."

Hur kom det sig att läkarna tilldelades detta höga anseende i litteratu
ren? Vilken roll eller ställning hade de egentligen i Sverige vid sekelskiftet
1900? Någon uttömmande forskning om detta har ännu inte gjorts. Däre
mot har flera forskare som berört området betonat att läkarna successivt
ökade sitt anseende och inflytande i samhället under 180D-talets senare
del och att de vid seklets slut just kom att framstå som något av den nya
tidens prästerskap och hjältar. Denna roll delade de med ingenjörer och

52 SFS, 1890:58, 9§.
53 Gunnar Ahlström, (1973), Det modema genombrottet i nordens litteratur,

247-249.
54 Hjalmar Söderberg, (1905), Doktor Glas.
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naturforskare vilka framställdes som symboler för nationens utveckling
och framtid. 55

Bakgrunden till den ansedda roll som läkarna fått vid sekelskiftet 1900
bör sökas i en mängd olika faktorer. Min ambition är inte ge en heltäck
ande bild av dessa. Med hjälp av tidigare forskning avser jag snarare att
beskriva några medverkande faktorer. För det första hade antalet läkare
ökat i och med ntbyggnaden av medicinalväsendet och förbättrade utbild
ningsmöjligheter. I takt med tillväxten hade läkarna i allt högre grad också
börjat att organisera sig och successivt ta form aven enad kår. Ett första
drag i denna organiseringsprocess var bildandet av Svenska läkaresällskapet
år 1808. Under 1800-talets andra hälft kom ett föreningsbildande igång,
exempelvis Provinsialläkarföreningen (1880) och Allmänna läkareförening
en (1893).56 Läkarna var med andra ord en grupp som själva började sluta
sig samman och med gemensamma krafter strävade efter att bli delaktiga
i lösandet av samhällslivets spörsmål. Denna konsolidering och gemensam
ma kraftansats hade förmodligen också betydelse för deras anseende. För
det andra hade de svenska läkarna, i synnerhet professorerna, inhämtat
de nya revolutionerande forskningsrön som presenterats utomlands. Upp
täckten av bakteriernas betydelse för smittosamma sjukdomar och infek
tioner gjorde det möjligt att bevisa och förklara hur vissa sjukdomar upp
stod och därmed hur dessa kunde förebyggas, bland annat den i tiden
frekventa och fruktade tuberkulosen. Medicinens nya kunskaper och dess
naturvetenskapliga transformering har beskrivits som en betydelsefull
anledning till att medicinens anseende höjdes och därmed också till att
tilltron till läkarna som folkmaterialets vårdare förbättrades.57

Läkarna fick också ett politiskt inflytande genom att deras representa
tion i riksdagen ökade. Enligt historikern Lisa Öberg satt sammanlagt
trettio läkare i riksdagen under perioden 1870-1920, de flesta i andra kam
maren. Öberg menar att som politiker hade läkarna möjlighet att auktori
tativt propagera för medicinens stora betydelse." Palmblad har även fram-

55 Roger Qvarsell, "Medicinen som samhällsvetenskap", i Socialmedicinsk tid
skrift, 1988:7-8,295, Eklöl, (2000), 36, Palmblad, (1990), 29, ]ohannisson,
(1991), 150.

56 Eklöl, (2000), 199f.
57 Eriksson, (1978), 174f,]ohannisson, (1991), 151.
58 Öberg, (1996), 901.
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hållit att läkarnas politiska delaktighet möjliggjorde att de kunde föra
fram krav och delta i beslut som gick i linje med deras sociala och poli
tiska ambitioner och som stärkte deras professionella intressen.59

Det stora antal populärmedicinska tidskrifter och böcker som började
ges ut kring sekelskiftet 1900 vittnar om att det fanns såväl engagerade
läkare som ett antagande om en stor och sökande publik.60 Att läkarna
tog sig rätten att tala om hur vardagen skulle ordnas och skötas för häl
sans bibehållande är tecken på att de hade en god tillförsikt till att medici
nen som verktyg kunde definiera och lösa problem av olika slag. Och det
var i synnerhet i denna populärmedicinska genre som läkarna förde fram
sina uppfattningar om arbetets hälsofaror och hur de kunde förebyggas.
Arbetets hälsofaror var inget område som engagerade ett större antal lä
kare. Sammantaget handlade det om ett tiotal läkare som publicerade
sina uppfattningar och åsikter i de tidskrifter och böcker jag valt. Dessa
uttalanden ligger också väl i linje med de som förste provinsialläkarna
gjorde i sina årliga inspektionsberättelser till Medicinalstyrelsen.

lag vill redan här poängtera att jag inte bortser från att det kan ha
funnits långt fler läkare som engagerade sig på detta område än de som
kommer till tals i denna avhandling. Här handlar det om de läkare vars
uttalanden pnblicerades. Det handlar också om läkare som i sin förste
provinsialläkartjänst hade ett åläggande att rapportera om hälsofaror till
Medicinalstyrelsen. Vilka var då dessa läkare som nttalade sig på områ
det? Var kom de ifrån? Och hade de någon koppling till varandra?

59 Palmblad, (1990),31.
60 Tidskrifter: Hälsoväll11en (1886), Hälsoväl111ens flygskrifter (1892), Hygienisk

tidskrift, (1908), Hygiellisk Revy (1912). Under perioden 1880-1920 gavs det
exempelvis ut ca 20 stycken böcker på svenska med en titel som inbegrep
termen helsovårclslära/hälsovårclslära och som riktades till en bred läsekrets.
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..
AKTORER OCH TANKESTIL

Avsikten med detta kapitel är att kortfattat presentera några av de läkare
som skrev om arbetets hälsofaror i Sverige. Dessutom förs ett resonemang
om hur läkarnas uttalanden om området ska analyseras samt varför detta
tillvägagångssätt framstår som rimligt. Bärande begrepp i detta är tanke
kollektiv och tankestil.

BIOGRAFISK RESUME

Några av de läkare som utförligt yttrade sig om arbetets hälsofaror skall
här i korthet presenteras. Jag tar främst upp utbildnings- och erfarenhets
bakgrund, deras engagemang i frågor om arbetets hälsofaror samt deras
kontakter med varandra.

Ernst Bernhard Almquist (1852-1946) var
prästson och uppvuxen i Tibble nära Uppsala. År
1870 började han sina medicinska studier och blev
medicine kandidat år 1875. Åren 1878-1880 deltog
han som läkare i Nordenskiölds expedition med
Vega kring Asien.' Några år efter hemkomsten dis

." puterade han 1882 på en avhandling om tyfoidfe
berns bakterie. Efter disputationen kom Almquist
att specialisera sig på hygien. Han arbetade några

månader som sundhetsinspektör i Stockholm och flyttade sedan till Göte
borg och tjänsten som förste stadsläkare. Här kom han också att vara leda
mot av stadsfullmäktige (1885-91).2

1Utanför Taimyrviken på Sibiriens nordkust, 94 grader östlig bredd, finns några
öar uppkallade efter honom: Alrnquists öar.

2 Nordisk famil;ebok, (1904), bd 1, 682, Svellskt biografiskt lexikolI, (1918), bd
1,506-511.
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Ernst Almquist gjorde studieresor till Frankrike, Tyskland och Dan
mark nnder åren 1882-83 och studerade bland annat bakteriologi hos
Louis Pasteur i Paris. Senare (år 1888 och 1903) studerade han hos en an
nan medicinsk auktoritet, nämligen Roben Koch iTyskland. År 1891 efter
trädde han Elias Heyman som professor i allmän hälsovårdslära vid Karo
linska institutet, en tjänst som han innehade i tjugosex år.)

Almquist var också en flitig publicist. Om arbetets hälsofaror skrev han
återkommande i populära tidskrifter, exempelvis Hälsovännen, Arbetar

skyddet, Social tidskrift och Hygienisk tidskrift. Åren 1908-1919 var han
dessntom redaktör för sistnämnda tidskrift.

Även om inte Almquist bedrev någon egen forskning om arbetets inver
kan på hälsan, framstår han som en auktoritet på området bland svenska
läkare. Han refererades och citerades ofta av dem som skrev om arbetets
faror. Hans syn på hygieniska missförhållanden och hur dessa kunde av
hjälpas förmedlades också via den kurs för förste provinsialläkare som han
årligen höll vid Karolinska institutet från och med 1892. Till utbildningen
av dessa ämbetsläkare skrev Almquist läroboken Allmän hälsovårdslära

som publicerades år 1897.4I boken, som främst handlade om hygien, rik
tade han sig till läkare, medicine studerande, hälsovårdsmyndigheter, tek
niker och andra intresserade. Här ingick bland annat ett omfattande av
snitt om yrkesfaror och dessas förebyggande. Här, liksom i sina artiklar,
stödde han sig på tyska hygieniker som exempelvis Rubner, Roth, Halfon,
Albrecht och Hirt.' Almquists uppfattning om hygien och hur denna skulle
tillämpas i den praktiska verksamheten kom med andra ord att förmedlas
och spridas till landets blivande övervakare av hygienen.

3 Svensk läkare-matrikel, (1886), bd 1, 10-12, Svellskt biografiskt lexikon, (1918),
bd 1,507. "Professor Ernst B. Almqvist", i Hälsovä11Jlen, 1895:9, 128.

4 Germuncl \Virgin, "Förste provinsialläkarkursen i allmän hälsovårdslära vid
Karolinska institutet", i Hygienisk tidskrift 1912:1, 43-47, Ernst Almquist,
(1897), Allmän hälsovårds/ära med särskildt afseellde på svellska förhållanden
för läkare, medicine studerande, hälsovårdsmyndigheter, tekniker m.fl., 13.

5 Almquist publicerade sig också i ett flertal tyska hygieniska tidskrifter, t ex
"Zurn Programm Jer .Nlässigkeitsbewegung", i Hygiellische RUllJschau
1904,- "Unrersuchungen iiber einige Bactericngattungen mit Mycelien" ) i
Zeitschnft (iir Hygiene, 1890, bd 8, "Studien liber das Yerhalten einigcr
pathogenen .Mikroorganismen bei niedriger Temperatur", i Celltra/bJalt (iir
Bakteri%gie, Parasitel1kunde uud In(ektionskral1kheitell, 1908, bd 48.
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En av Almquists lärjungar var Germund Wirgin
(1868-1939). Han föddes i Eslöv som son till en må
larmästare. Wirgin började sin studiebana i Uppsala
i ämnet teologi, men efter avlagd filosofie kandidat
examen bytte han över till den medicinska banan.
1902 och trettiofyra år gammal disputerade han vid
Karolinska institutet med avhandlingen 2ur Wirkung
des Aethylalkoholos aufMicroorgmzismen. 6

Även Wirgin var en hängiven hygieniker. Är 1899
läste han till förste provinsialläkare under Ernst Almquist vid Karolinska
institutet och arbetade sedan som tillförordnad förste provinsialläkare i
Södermanlands län under några månader. Ären 1899-1904 arbetade han
som amanuens vid Karolinska institutets hygieniska avdelning och under
dessa år blev han docent i allmän hälsovårdslära vid institutet. Wirgin un
dervisade en hel del i hygien, bland annat i allmän hälsovårdslära (1905)
och teknisk hygien (1920) vid tekniska högskolan i Stockholm och vid kur
ser för Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Sina hygieniska kunska
per praktiserade han även som bostadsinspektör i Stockholm åren 1906
1914. I huvudstaden arbetade han också som sundhetsinspektör, skollä
kare och marinläkare i perioder fram till år 1914 då han tillträdde profes
suren i hygien och bakteriologi vid Uppsala universitet. Wirgin förefaller i
mångt och mycket ha gått i Ernst Almquist fotspår. Bland annat bistod han
honom i den hygieniska undervisningen, under åren 1901, 1902, 1905 och
1913 vikarierade han kortare tider på dennes professur. År 1919 efterträdde
Wirgin också Almquist som redaktör för Hygiel1isk tidskrift.?

Liksom Almquist företog Germund Wirgin många utländska studiere
sor, bland annat till Tyskland, England och Frankrike. Han var likt denne
en flitig publicist inom området hygien. Ett sjuttiotal tryckta skrifter, däri
bland ett antal inom arbetets hälsofaror och förebygganete, bär Wirgins
namn. Är 1908 och 1925 skrev han om arbetets faror i Social handbok, och
1922 stod han bakom beskrivningen av begreppen yrkeshygien och yrkes-

6 Svenska män och kvin11or. Biografisk uppslagsbok, (1955), bd 8, 4osf, Nordisk
famil;ebok, (1921),767.

7 Sveriges läkarehistoria ifrån konung Gustaf den l:s till l1ärvaral1de tid, (1935),
bd 5, 219f.
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sjukdom i Nordisk familjebok. Aret därpå utgavs Yrkeshygien med sär

skild hänsyn till tuberkulosen såsom yrkessjukdom i Nationalföreningen
mot tuberkulos skriftserie. Sistnämnda verk skrev han efter studieresor i
ämnet i Tyskland och Österrike. Att Wirgin var engagerad och även upp
märksammad i frågor rörande arbetets hälsofaror och dess förebyggande
märks också i att han år 1921 blev ledamot av rådgivande kommitten för
industriell hygien vid internationella arbetsbyrån iGeneve."

En annan läkare som uppmärksammade arbe
tets hälsofaror åren kring sekelskiftet 1900 och
som Wirgin arbetade med i olika sammanhang och
dessutom skrev dödsruna över, var Fredrik Gott
lieb Bissmark (1862-1929). Han föddes i Halmstad
och var son till en köpman. Bissmark läste medicin i
Uppsala och Stockholm och avlade tjugosju år
gammal medicine licentiatexamen vid Karolinska
institutet. Fem år senare läste han även till förste
provinsialläkare under Ernst Almquist vid nämn

da institut. Efter några år som tillförordnad förste provinsialläkare i
Halmstad tillträdde Bissmark år 1898 tjänsten som förste provinsialläkare
i Östergötlands län samt befattningen som provinsialläkare i Linköpings
distrikt. Dessa tjänster innehade han sedan fram till år 1909 då han flyttade
till Stockholm för att arbeta som förste provinsialläkare.

Fredrik Bissmark var även han en flitig resenär i hygien. Bland annat
deltog han vid hälsovårdskongressen i Glasgow år 1904 och vid internatio
nella hygienkongressen i Washington år 1912. Ar 1913 lämnade han den
praktiska hygieniska verksamheten för att bli tillförordnat medicinalråd i
Medicinalstyrelsen. Två år senare fick han fast tjänst vid Medicinalstyrel
sen och han blev då också chef för dess hälsovårdsbyrå. Genom denna
tjänst blev Bissmark delaktig i de flesta nya hälsovårdsförfattningar. Han
blev också en känd hygieniker utanför landets gränser.'

8 Germuncl Wirgin, (1923), Yrkeshygien. Med särskild hänsyn till tuberkulosen
såsom yrkessjukdorn,5, Svenska män och-kvinnor, (1955), bd 8, 405f, Sve
riges läkarehistoria, (1935), bd 5, 219-222.

9 Sveriges läkarehistoria, (1930), bd 1,248, Svenskt biografiskt lexikolt, (1924),
bd 4, 462, Germuncl \Virgin, "Fredrik Gottlieb Bissmark" , i Nordisk medi
cinsk tidskrift, 1929:48, 757f.
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Bissmark var engagerad i frågor om arbetets hälsofaror. I de inspek
tionsberättelser han skrev som förste provinsialläkare, skildras ingående
hur och varför arbetet kunde skada de arbetandes hälsa samt hur detta
borde förebyggas. I jämförelse med samtida förste provinsialläkare är hans
detaljerade och utförliga uttalanden originella. to Han publicerade dock
ingenting på området.

Som först provinsialläkare i Östergötland och
övervakare .av länets hälsovårdsarbete kom Biss
mark förmodligen i kontakt med den i Norrköping
praktiserande läkare Johan Peter Hellström (1859

1941). Han föddes i Ölme i Värmland och var son
till en folkskolelärare. Hellström studerade medicin
iLund och Stockholm och år 1887 avlade han medi
cine licentiatexamen vid Karolinska institutet. Ef
ter avslutad utbildning läste han vidare till gyneko
log och arbetade bland annat som amanuens vid Karolinska institutets
gynekologiska klinik på Sabbatsbergs sjukhus." Hellström gjorde också
ett antal studieresor till Tyskland, Frankrike, Danmark och England för att
samla nya kunskaper."

År 1888 och tjugonio år gammal flyttade Johan Hellström till Östergöt
land och Norrköping för att arbe'" som praktiserande läkare med inrikt-

10 Att Fredrik Bissmarks utförliga beskrivningar om fabriksmiljöernas hälso
faror var exceptionella för sin tid visar en genomgång av förste provinsialIä~

karnas inspektionsberättelser åren 1891-1919. Ytterst få av förste provinsial
läkarna ägnade fabriksmiljöerna och deras arbetare ett sådant gediget intres
se som Bissmark. Ytterligare läkare som uppmärksammade och utförligt
skildrade de hälsofaror de uppfattat i landets fabriker var Henning Norden
ström (förste provinsialläkare i Östergötland 1890-1896), Carl Lortentz
Dahlberg (tf förste provinsialläkare i Östergötland 1897-1891t) och August
Goldkuhl (tf förste provinsialläkare i Kronobergs län 1891-1899). Ett före
nande drag hos Bissmark, Nordenström och Dahlberg var att deras utförliga
beskrivningar handlade om hälsofaror i fabrikerna i Norrköping. Liknande
redogörelser från andra städer och deras industrier har inte påträffats.

11 Svensk läkare - matrikel, (1886), bd 1, 364f.
12 Constant Brock, (1997), "Tidsbilder kring en läkargeneration för 100 år

sedan. Ett föredrag av Johan Peter Hellström 1935", i Svensk medicinhisto
risk tidskrift, 152.
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ning mot obstetrisk gynekologi (för1ossningsläkare). I staden fick han flera
förtroendeuppdrag i dess hälsovårdsnämnd, folkskolestyrelse, kyrkoråd
och museistyrelse. Aren 1901-06 tillhörde han även stadsfullmäktige. Des
sa uppdrag vittnar om att Hellström var en aktad man i staden. Han var en
av de drivande krafterna bakom att bygga ett barnbördshus i Norrköping
och med hjälp av donationsmedel kom detta att stå klart år 1894. Han blev
dess förste och ende läkare fram till år 1926 då han pensionerade sig. 13

Ar 1895 höll Hellström tre föreläsningar för arbetare vid stadens Arbe
tareinstitut. Föreläsningarna handlade om yrkessjukdomar och industriell
hygien." Aret därpå publicerades föreläsningstexterna i Helsovämle1lS
flygskrifter under titeln Om yrkessjukdomar och industriell hygien. Denna
fyrtiosju sidor långa skrift byggde enligt egen utsago på den tyske läkaren
Henirich Albrechts Handbuch der praktischen Gewerbehygiene, officiell
statistik, arbetareförsäkringskommittens betänkande, riksdagsförhand
!ingar samt på egna iakttagelser och erfarenheter från Norrköping. Som
boende i fabriksstaden och via hembesök hos b!ivandemödrar var han för
modligen väl insatt i arbetarnas hemförhållanden och hälsotillstånd.

Hellström förefaller inte ha publicerat något mer på detta område och
han höll inte heller några fler föredrag i ämnet vid Norrköpings Arbetare
institut. Däremot framstår hans arbete som något av ett standardverk för
de svenska läkare som senare skrev om arbetets hälsofaror och deras före-·
byggande. Flera decennier efter det att boken kom ut, hänvisades den till
som en av de få svenska medicinska verken på området. IS

13 Briick, (1997), 141f, 152, Pieree Buder, "Johan Hellström", i Svenska läkartid
ningen, 1941:49,2675-2680.

14 Om Hellström var initiativtagare till föreiäsningsämnct förtäljer inte institu
tets protokoll eller verksamhetsberättelser. Däremot anges att Hellströms fö
redrag tillhördenågra de mest besökta föreläsningar institutet anordnade
detta år. Red6görel~e för Norrköpings Arbetareinstituts verksamhet år 1895,
(NSA).

15 När Germund \Virgin skrev om yrkessjukdomar i Nordisk familjebok år 1922
hänvisade han till exempel till Hellströms skrift som då var nästan trettio år
gammal.
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Ytterligare en läkare som återkommande be
handlade arbetets hälsofaror var militärläkaren
Emil Nathael Nilsson (1844-1927). Han föddes i
Göteborg och flyttade så småningom till Uppsala
där han började läsa medicin under 1870-talet. Åren
1877-78 följde Nilsson med som medicine kandidat
på kanonbåten Blendas expedition på turkiska vat
ten under det rysk-turkiska kriget. Vid hemkomsten
avlade han medicine licentiatexamen i Uppsala och
fortsatte sedan sin läkarbana som militärläkare i Ystad. Nilsson lär ha äg
nat sig mycket åt statistiska studier över sjuklighet och dödsorsaker bland
värnpliktiga och några av dessa undersökningar lät han publicera. 16

Emil Nilsson ägnade sitt liv åt att undersöka och skriva om medicinska
och folkhygieniska frågor. Under åren som militärläkare hann han med
några studieresor i hygien (1891 och 1895) till Tyskland. Nykterhet och
hälsa var återkommande teman i hans artiklar, liksom olika skildringar
över arbetets hälsofaror och dessas förebyggande. Han var en produktiv
publicist och en populär författare och föteläsare inom medicinen. Bland
annat skrev han återkommande i svenska nykterhetssäUskapets skriftserie
och i populärmedicinska tidskrifter som Hälsovännelt och Hygienisk tid
skrift. Nilsson var också en aktiv författare i frågor som handlade om
lungsotens bekämpande. År 1900 fick han ett pris av läkaresäUskapet för
boken Om lungsot och han var också ledamot för Association internatio
nal contre la tuhereulose och huvudman i Oscar denII:s jubileumsfond för
tuberkulosens bekämpande. Bakom Nilssons engagemang i tuberkulosens
bekämpande dolde sig en tragisk historia. Han hade förlorat aUa sina sys
kon och dessutom sina tre barn i sjukdomen. För sina insatser som läkare
promoverades han till hedersdoktor i Uppsala år 1900.17

En samtida nykterhetskämpe och aktiv skribent om tuberkulosens före
komst och förebyggande var Lars Johan Henrik Berg (1858-1936). Han

16 Adolf Drougge, "Emil Nathael Nilsson", i Tidskrift för militär hälsovård,
1927,213.

17 O Hult,"Emil Nathael Nilsson", i Hygiea, 1927:21, 838-841, Adolf Drougge,
"Emil Nathael Nilsson", Tidskrift i militär hälsovård, 1927, 213-215, Sveri
ges läkarehistoria, (1933), bd 3, 539-540.
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föddes i Skatelövs socken, Kronobergs län och var
son till en kapten. Stndiebanan började vid Lunds
universitet och tjugofem år gammal doktorerade
han i organisk kemi. Berg lär sedan ha genomgått
en religiös väckelsekris och "tyckte sig bättre knnna
tjäna mänskligheten som en kristen läkare" vilket
bidrog till att han bytte yrkesbana och började stn
dera medicin. År 1899 och fyrtioett år gammal blev
han medicine doktor vid Karolinska institutet. Berg
var en energisk nykterhetsvän och initiativtagare
till alkoholistkuranstalten Eolshäll i Huvudsta, där han sedan själv arbe
tade som läkare. Det gjorde han även vid Frälsningsarmens vårdhem för
alkoholister på Kurön, Mälaren. Henrik Berg var djupt inspirerad av vat
tenläkekonsten och praktiserade sina kunskaper vid flera badorter, bland
annat Visby och Skagersbrunn. Han reste runt i Europa för att inhämta
nya kunskaper och erfarenheter. Resorna gick bland annat till Danmark,
Finland och Tyskland där han främst besökte bad- och kuranstalter. Hen
rik Berg var också en flitig författare och som sådan var han mycket om
tyckt. I populärmedicinska sammanhang skrev han kontinuerligt om häl
sovårdsfrågor. År 1903 publicerades hans Läkarebok som sedan gavs ut i
fem upplagor (senast 1936) och år 1897 kom Om lungsot, dess orsaker,
kännetecken, förebyggande och botande ut i förstaupplaga. I dessa be
handlade han bland annat arbetets hälsofaror. År 1905 övertog Henrik
Berg redaktörskapet för tidskriften Hälsovännen efter Erik Wilhelm
Wretlind.18

Ovannämnda läkare deltog med varierande omfattning och kontinuitet
i det offentliga samtal om arbetets faror som går att följa under decennier
na kring sekelskiftet 1900.

18 Sveriges iäkarehistoria, (1930), bd 1, 174, Svenska män och kvinnor, (1942), bd
1,231.
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TANKEKOLLEKTIV OCH TANKESTIL

Vid I800-talets slut var läkarna en kår på frammarsch. Inom denna yrkes
grupp förekom en hel del tvister om hur olika hälsoproblem skulle betrak
tas och lösas, men kring vissa frågor rådde enighet. Arbetets hälsofaror
förefaller ha varit ett sådant område.Som tidigare nämnts var populärme
dicinsk litteratur och tidskrifter, samt även andra populärt inriktade publi
kationer, en kommunikativ arena där läkarna yttrade sina uppfattningar

om arbetets hälsofaror. J' I deras uttalanden om detta framträder ingen po
lemik, utan snarare en markant samstämmighet. Här råder också en enad

ton ifråga om hur de uttryckte sin uppfattning. Läkarna förefaller ha varit
väl medvetna om varandras uttalanden, iakttagelser, åsikter och källor. De
hänvisade ofta till varandra och det hände till och med att de ordagrant
kopierade varandras uttalanden. 20 Denna medvetenhet skapar möjlighet
att betrakta läkarnas uttalanden som ett fortlöpande samtal där tankar om
hälsofarornas varande och åtgärdande förmedlades och utbyttes. Det sätt
varpå arbetets faror framställdes och diskuterades i populärt profilerade
publikationer rimmar också väl med hur förste provinsialläkarna uttalade
sig på området i sina rapporter.

För att närma mig den samstämmighet som framträder i läkarnas utta

landen på området, har iag låtit mig inspireras av den polske kunskaps
teoretikern och läkaren Ludwik Fleck och hans resonemang om tanke
kollektiv och tankestiI. Enligt Fleck är ett tankekollektiv "en gemenskap av
människor, som utbyter ideer och tankar och står i tankemässig växelver
kan-med varandra ... "2J Genom intellektuellt utbyte och ett gemensamt

19 Inom medicinen bedrevs, som jag tidigare nämnt, inte någon forskning på
området före 191O-talet. Jag har heller inte funnit någon intern diskussion av
läkarna på detta område före denna tid i publikationer som var skrivna av
läkare för läkare eller några uttalanden vid föredrag vid läkarsällskapets mö
ten.

ID Så gör exempelvis Henrik Berg i Läkarebok från år 1903. Här kopierade han
ett omfattande stycke ordagrant från Ernst Almquists Allmän helsovårdslära
som utkommit sex år tidigare.

21 Ludwik F1eck, (1935;1997), Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt
faktum. Iuledning till läran och tallkestil och tankekollektiv, övers Bengt
Liliequist, 48.
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tankemässigt förfIntet utkristalliseras med tiden ett sätt att tänka kring ett
fenomen och en så kallad tankestil formas. För Fleck karaktäriseras tanke
stilen av "gemensamma kännetecken på de problem som är intressanta för
ett tankekollektiv, de omdömen som tankestilen finner vara adekvata, de
kunskapsmetoder som kommer till användning.l)22 Tankestilen kan med
andra ord sägas innefatta ett sätt att uppfatta ett problem och hur det skall
lösas. Den ramar in det enskilda tänkandet, ger det mening och riktning,
sätter gränser för vad som kan och inte kan sägas om en företeelse och utö

var därmed en sorts tvång över tanken. Fleck poängterar att tankestilen
inte är fristående från omgivande sociala och knlmrella omständigheter.
Dessa utgör snarare ett grundläggande inflytande för den producerade
knnskapen. Kunskapen är därmed ett uttryck för sociala krafter. Ett speci
fikt drag för en tankestil är att den är överindividuell. Den kan inte reduce
ras till en person eftersom den är ett resultat aven kollektiv kunskaps
process som medvetet eller omedvetet förhandlas fram mellan ingåeude
aktörer.23

De läkare som formulerade sig på området levde inte geografiskt nära
varandra, även om majoriteten av dem bodde och verkade i Stockholm. De
var heller inte tjänstemässigt i paritet med varandra. Några av dem var
praktiserande läkare, andra var docenter eller professorer. Den gemen
samma grunden för den framträdande tankestilen är främst att söka i deras
medicinska utbildning." Denna lärlingstid skapade en medicinsk kun
skapsgrund som också innebar en styrning av tänkandet." I egenskap av
läkare hade de också en gemensam social tillhörighet i en borgerlig sfär.

Efter ovangivna resonemang kommer begreppet 'läkarna' att användas

för att beteckna detta tankekollektiv. Enskilda läkare kommer att fram
träda emellanåt och ge röst åt en kollektiv uppfattning.

I följande fyra kapitel följer en analys av läkarnas uttalanden om arbe
tets hälsofaror, vilket innebär att en del av den tankestil som utkristallise
rades pa detta område också beskrivs. Deras sätt att tänka kring vad som
kunde orsaka ohälsa och sjukdom i arbetet, vilka åtgärder som borde vid-

22 F1eck, (1935;1997), 100, 52.
23 Fleck, (1935;1997), 35, 50f, 55.
24 Majoriteten läkare hadeclessutom utbildat sig vid Karolinska institut...
25 lmf Fleck, (1935;1997), 104.
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tas samt vem/vilka som uppfattades bära ansvar för dessa är analyskate
gorier som jag kommer att använda för att ge uttryck för en gemensam
tankestiI. Analyskategorierna använder jag som redskap för att skapa ord
ning och följdriktighet. Det är alltså inte en strukturering som användes
explicit av läkarna själva.
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ARBETE SOM ORSAK TILL..
OHALSA OCH SJUKDOM

I det här kapitel beskrivs de på området engagerade läkarnas tankestil uti
från orsak. Jag lyfter fram de faktorer i arbetet som läkarna ansåg vara
hälsofarliga och hur detta yttrade sig hos arbetaren. Likaså för jag ett reso
nemang om hur hälsa och sjukdom kan förstås utifrån läkarnas perspektiv.
Kapitlet är indelat i avsnitten arbetets tid och arbetets rum och källmate
rialet utgörs huvudsakligen av läkares texter i populärmedicinska och me
dicinskt profilerade tidskrifter och böcker.

HÄLSA OCH SJUKDOM

I läkarnas texter om sambandet mellan arbete och sjukdom framträder
fabriksarbetet som det mest farofyllda. De faror som förknippades med
denna sorts arbete inbegrep inte bara faktorer i fabrikerna utan, som vi
senare ska se, var fa brikerna var lokaliserade och vilka det var som arbe
tade i dessa. Hälsa framstår i detta sammanhang som nära förknippat med
handlingsförmåga i form av arbetsförmåga. Perspektivet på hälsa framstår
med andra ord att snarare vara socialt än biologiskt fokuserat.! Att ha
hälsa innebar alltså att ha förmågan att uppfylla ett bärande livsvillkor; att
arbeta. Sjukdom ter sig i sammanhanget att vara hälsans motsats. Det var
ett tillstånd som omedelbart eller på sikt oundvikligen slog ut kraften att
arbeta. Men mellan hälsa och sjukdom kan ytterligare en nivå utläsas. Be
grepp som ohälsa, allmän svaghet och försvagade krafter var återkom
mande benämningar som användes för att beteckna tillstå~ där männis
kans hälsa inte var fullständig. Det nedsatte hennes förmåga att arbeta och
gjorde henne dessutom mer mottaglig för sjukdom.' Jag kommer fortsätt-

l jmf Lennart Nordenfelt, (2001L Health, Science alld Ordil1ary Language, 8-10.
1 Se t ex Curt \'\Tallis, (1894), Hälsovårds!ära, 34-36, Germund \Virgin, (1908),

"Yrkessjukdomar och fabrikshygien" l i Gerard Halfred von Koch (red), So
cial handbok, 332, Torsten Thunberg, (1909), Hygien och kultur, 3-12.
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ningsvis ~f?rirända begreppet ohälsa för att beteckna detta tillstånd av
ofullständIgAil'ilsa.

I den J~8lJrmedicinska litteraturen kring sekelskiftet 1900 beskrevs
sjukdomsorsakerna vara av två slag; direkta och predisponerande. Den i
Stockholm praktiserande läkaren Martin Asplund talade exempelvis om
att de direkta sjukdomsorsakerna val' de som oförmedlat vållade sjuk
dom.' Hit räknades främst de nyupptäckta bakterierna men också gifter av
olika slag. De indirekta, predisponerande orsakerna sades snarare vara
faktorer som miuskade kroppens motståndskraft mot de direkta orsaker
na. De faktorer som gav upphov till ohälsa kan med andra ord ses ha till
hört den sistnämnda kategorin.

Den hälsoåverkan som arbetet på olika sätt kunde orsaka benämnde
läkarna yrkessjukdom. Begreppet användes för att tala om tillstånd av så
väl sjukdom som ohälsa. Det var med andra ord en sorts samlingsbeteck
ning som möjliggjorde att en rad olika tillstånd, vars orsak val' att söka i
arbetet, kunde integreras och avhandlas. Enligt bland andra vetenskaps
historikern Charles Rosenberg blir sjukdom ett socialt och kulturellt feno
men när den tilldelas ett namn, en symptombild, förklaringar och terapeu
tiska lösningar samt inlemmats i en medicinsk begreppsvärld. Sjukdomen
är då inte bara ett individuellt lidande utan även ett gemensamt problem
som ägnas uppmärksamhet och får därmed en sorts legitimitet. Det ntfor
made grundas inte bara på medicinsk kunskap, menar Rosenberg, utan
även på attityder och värderingar som är rådande inom den kultur som
läkarna delar.' Så kan det även ha förhållit sig i fråga om de svenska läkar
nas användning av begreppet yrkessjukdom. Det var först under 1800-ta
lets sista decennier som begreppet började dyka upp i publika samman
hang och läkarna tillhörde de första att använda det.' Detta utesluter inte

3 Se t ex Martin Asplund, (1894-95L Helsa och sjukdom. Läkarebok för hem
met, 475.

4 Charles E Rosenberg & Janet Golden (eds), (1992), Framil1g Disease. Studies in
Cu/tural History, xiii-xxiii.

5 Enligt SAOB arkiv an länds begreppet i ett brev skrivet av August Strindberg år
1883. Strindberg nämner det också i sin bok Giftas, (1886), 68. Jag har hittat
ett törsta belägg i medicinska sammanhang år 1886. Då används begreppet
yrkessjukdom i en kort notis, förmodligen skriven av redaktör Ernst Wil
helm \Vretlind, i Hälsovä1l11en, 1886:14, 289. År 1889 skriver Curt \'<fallis,
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att det funnits kunskap om samband mellan yrke och sjukdom tidigare.
Som jag ser det använde sekelskiftets läkare begreppet yrkessjukdom för
att på ett pregnant och välavgränsat sätt kunna uttala sig om och vinna
uppmärksamhet för den ohälsa och sjukdom som de nppfattade vara orsa
kad av arbete. Det handlade inte om en sjukdom utan snarare en mängd
olika tillstånd som skrevs in under ett nytt strukturerande begrepp. Yrkes
sjukdomar var av allt att döma något läkarna ansåg ha mångfaldigats i och
med industrialiseringen. Kunskaperna om dessa hämtades främst från tysk
medicinsk forskning samt från egna och andra läkares iakttagelser och er
farenheter.

I slutet av det häl' kapitlet presenteras en analys av hur läkarna tänkte
kring yrkessjukdomarnas orsaker, det vill säga vilka orsakskriterier som
fick dem att insortera olika tillstånd under begreppet.

Enligt de läkare som yttrade sig på området fanns det ett påtagligt ka u
salförhållande mellan arbete och sjukdom. Men det ansågs också finnas ett
antal faktorer som hade avgörande betydelse för om, eller kanske snarare
i vilken grad, arbetet skadade hälsan och dessa handlade huvudsakligen
om vem arbetaren var.

BETYDELSEN AV INDIVIDUELL BESKAFFENHET

De läkare som uttalade sig om yrkessjukdomar förmedlade uppfattniugen
om att faran för att drabbas stod i nära relation till vem den arbetande
individen var. Det innebar att människornas motståndskraft knnde skilja
sig åt och vissa personer därför hade lättare att få sin hälsa fördärvad. Dis
positionen förklarades kunna vara medfödd. Kvinnor, unga personer, klent
byggda och/eller av sjukdom ärftligt belastade personer tillhörde denna
grupp. De framställdes genomgående ha svag motståndskraft mot sjuk
dom. I detta synsätt framträder ett biologistiskt tänkande där arv och grad

professor i patologisk anatomi vid Karolinska sjukhuset, om yrkessjuk
domar i "Läran om sjukdomsorsakerna" l i Robert Tigerstedt (red), Illustre
rad hes/ovårds!ära, 599f. Under 1890-talet förefaller användningen av be
greppet ha ökat, inte minst bland läkare. Curt \X'allis använder det exempel
vis i en riksdagsdebatt år 1894 (se Andra kammarens protokoll 1894:34) och
år 1896 publiceras den praktiserande norrköpingsläkarcn]ohan Peter Hell
ströms skrift Om yrkessjukdomar och industriell hygien, HälsovällIlens
flygskrifter nr 26.
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av utveckling uppfattas som betydelsefulla för hälsans vidmakthållande.
Enligt detta tänkesätt uppfattades, som tidigare nämnts, kvinnan som en
outvecklad variant av mannen och därför svagare och mer känslig än ho~

nom. Barnens ofullständiga utveckling och därmed svaghet handlade sna
rare om deras ringa ålder. Var människan ärftligt belastad av sjukdom an
sågs hon ha lättare att drabbas äu andra. Hon föddes inte sjuk, men mer
mottaglig, predisponerad.

Men mottagligheten för sjukdom beskrevs också kunua vara förvär
vad. Det handlade i stort sett om att hälsan blivit nedsatt, det vill säga för
satt i ett tillstånd av ohälsa, genom individens levnadsförhållanden i fråga
om bland annat boende, civilstånd, vanor och kroppslig hygien. Till detta
återkommer vi längre fram.

För de individer med medfödd och förvärvad disposition för sjukdom
uppfattade läkarna inte att fabrikernas värld var den rätta om hälsa och
kraft sknlle bibehållas. Arbetet i dessa beskrevs, som vi ska se, genomgå
ende vara fyllt av faror som kunde hota liv och hälsa. Ett exempel på läkar
nas syn på individens betydelse för arbetets hälsofarlighet är hämtat från
Kronobergs förste provinsialläkareAugust Goldkuhls inspektionsberättel
se från Lessebo pappersbruk år 1891. Enligt Goldknhl var ett arbetes hälso
farlighet beroende av vilken sorts arbete det var fråga om men också vem
som utförde det.

Hvad fabriksarbetets inverkan på arbetarnas helsotilIstånd angår,
så är detta naturligtvis mycket olika, dels efter arbetets beskaffen
het och dels efter arbetarnes kön, ålder och lefnadsv.ilkor i öfrigt.6

Yrkessjukdomarna ansågs kunna orsakas aven mängd olika faktorer och
dessa var på många sätt spatialt och temporalt förknippade. Därför har
följande kapitel indelats i avsnitten arbetets tid och arbetets rum. De orsa
ker som diskuterades var inte enbart förknippade med fabriksarbete och
därför kommer kapitlet även att behandla andra arbetsformer. Betoningen
ligger dock på de faror som förknippades med fabrikerna.

6 l:e provinsialläkarens il1spektiollsberättelse, Kronobergs län år 1891, RA.
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ARBETETS TI D

Att arbeta var en dygd och ett måste enligt Luthersk tradition. Människan
skulle arbeta för sitt levebröd och inte ligga någon till last. Utan arbete
hade hon svårt att försörja sig och därmed överleva. Vid 1800-talets slut
framhöll läkare i hygienisk anda att arbete även kunde främja hälsan på
annat sätt. Arbetet förklarades vara viktigt eftersom det utvecklade krop
pens organ: muskler vid kroppsarbete, hjärna och nerver vid andligt arbe
te. Då organen inte användes förklarades de snarare stanna i utvecklingen

och så småningom bli obrukbara.' Arbete beskrevs kort och gott som en
förutsättning för människans fnllständiga utveckling och överlevnad.

Arbete är för organismen en nödvändighet, för att densamme skall
kunna utveckla sig så fullkomligt som möjligt [...1Arbetet l teore
tiskt taget, är således godt och lämnar därför också i hygieniskt
hänseende, då det förståndigt skötes, icke annat än goda resultat. 8

För lite eller inget arbete förklarades därmed vara hälsofarligt. Den arbets
löse beskrevs lätt bli sjnk och dessutom moraliskt förfallen på grund av den
ringa aktivitet han företog och de förkastliga utsvävningar han ansågs
ägna sig åt istället, exempelvis dricka alkohol.' Att arbeta var en förutsätt
ning för hälsans bibehållande. Men läkarna resonerade inte särskilt
mycket om hälsokonsekvenserna av för lite arbete. I varje fall inte i relation
till den uppmärksamhet som de ägnade följderna av för mycket arbete.
Från och med 1890-talet, det vill säga i takt med att den industriella utveck
lingen tilltog, accentuerades också talet om arbetstiden som fara.

Om således ganska ofta förekomma sjukliga tillstånd till följd af
förminskadt arbete, speciellt förminskad rörelse, kan icke nekas att
ännu större kvantiteter sjukdomar under våra närvarande sociala
förhållanden åstadkommas genom för mycket arbete eller genom
ett arbete, som genom sin art är af sådan beskaffenhet, att hälso·
fientliga förhållanden göra sig gällande. lO

7 Se t ex Robert Tigerstedl', (1884), Helsovårdslära för alia, 303f, Wallis, (1894),
34, Henrik Berg, (1918), Läkarebok, 104f.

'Wallis, (1894), 34.
9 Se t ex Wallis, (1894), 34, Carl Dahlborg, (1901), Bokell om hälsal/. Lättfattlig

hälsolära, 134, Henrik Berg, (1903), Läkarebok, 57.
10 Wallis, (1894), 34f.
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Arbetet hade sina gränser. Det var läkarnas allmänna hållning. Men för att
arbetet skulle verka gott skulle det utföras med måtta. Med måtta avsågs
att lyssna på sin kropp och känna efter när den var trött och behövde vila.
Enligt exempelvis Curt Wallis skapade det måttliga arbetet välbefinnande
och kraft vilket i sin tur byggde på motståndskraften mot sjukdomar. l1

Men måttan beskrevs i hög grad vara individuell, det vill säga alla männis
kor hade olika gränser för när kroppen eller själen blev trött. Det var där
med upp till var och en att känna efter när gränsen var nådd. Även när det

gällde tid var det fabrikerna som tilldrog sig läkarnas uppmärksamhet.
Arbetet i dessa ansågs inte skapa några förutsättningar för måttan. Det var
bestämt i fråga om arbetstid, arbetsmetoder och arbetstakt. Det stod för en
ny sorts arbete som i flera avseenden skiljde sig från tidigare lantbruk och
hantverk där arbetet hade en friare form. I fabrikerna samlades många
människor under ett och samma tak för att utföra det arbete som skulle
betala deras levnadsomkostnader. Den långa, fastlagda tiden och arbetsin
tensiteten bestämdes av när den centrala kraftkällan till maskinerna slogs
på och av. Detta innebar att arbetaren inte själv kunde avgöra när det be
hövdes en stunds vila. De långa arbetsdagarna lämnade inte heller mycket
utrymme över till vila."

Att fabriksarbetarnas arbetsdagar ofta var långa visar ~rbetareförsäk

ringskommittens undersökning från år 1888. Enligt utredningen var den
genomsnittliga arbetstiden för svenska industriarbetare lite drygt elva tim
mar per dag, exklusive raster på cirka en till två timmar samt gångväg till
och från arbetet. J3 Sammantaget ägnades cirka tretton till fjorton timmar

åt arbete, det vill säga mer än halva dygnet, sex dagar i veckan. Och med
denna långa arbetstid kunde hälsan inte bibehållas, enligt läkarna. Arbe
tarnas trötthet var helt enkelt inget som togs hänsyn till i denna produk
tionsform. Professorn i fysiologi vid Karolinska institutet, Robert Tiger
stedt, uttryckte det exempelvis så här:

11 Curt \\7al1is, (1906), Hemmets hetsolära, 245.
12 Se t ex Tigerstedt, (1884), 31Sf.
13 Arbetarefärsäkringskommitten. III Statistiska tmdersöknil1gar, 2. Arbetstid,

hygieniska förhållanden och skyddsåtgärder i fabriker m. m., 5.
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Arbetsdagens maximum betingas af gränsen för arbetskraften: der
arbetaren på grund af trötthet icke kan göra något mer, der har, som
man säger, kejsaren förlorat sin rätt. I sjeIfva verket varierar
arbetsdagens längd fram och tillbaka mellan dessa begge värden, i
hvilka arbetstagarens och arbetsgifvarens intressen likasom taga
kroppslig gestalt. 14

Tt D OCH HÄLSA

Vår tid är en brådskans tid, och sölkorvarna kunna icke gärna på
räkna någon större framgång numera. 15

I det förindustriella samhället var tiden, för att använda historikern Ed
ward Palmer Thompson, uppgiftsorienterad. Arbetsdagens längd bestäm
des efter hur mycket som skulle göras inom en viss period. Här gick arbete
och social samvaro ihop. Det industriella samhället kallar Thompson däre
mot "klockslagsinrutat". Arbetskraften skulle användas till max under ett
bestämt antal timmar. Och nu blev också tid till pengar och arbete och
social samvaro dessutom skilda sfärer.16

Thompsons beskrivning rimmar väl med den kritik mot den nya arbets
formen som uttrycktes från läkarhåll. Lantbrukarens lugna arbete uppmå
lades ofta som kontrast till städernas jäktiga tillvaro och arbetet i mörka,
trånga, dammiga och hetsiga fabriker där arbetstid och raster var bestäm
da. Han kunde trots sina många gånger långa arbetsdagar ändå ta en pa us
när det behövdes."

Läkarna påpekade att såväl arbetstid som arbetstakt ökat med den in
dustriella utvecklingen under 1800-talets sista decennier." Den jäkt som

14 Tigcrstcdt, (1884), 340.
15 Berg, (1903),57.
16 Edward Palmer Thompson, (1983), "Tid, arbetsdisciplin och industri

kapitalism" ,i Herremakt och folklig kultur, 14-16.
17 Se t ex Tigerstedt, (1884), 318f, Emil Nilsson, "Orsakerna till den höga dödlig

heten inom dc lifskraftigastc och förvärfsdugligaste åldrarna i de större stä
derna", i Hygienisk tidskrift, 1910:1,6-21, Henrik Berg, "Om pauser i arbe
tet", Hälsovämlen, 1911: 2, 26.

18 Konjunkturerna i landet gick uppåt i mitten av 1890-talet och höl! i sig fram
till första världskrigets slut. Under denna period utvecklades också den in
dustriella produktionen avsevärt. Se t ex Lars .Magnusson, (1996), Sveriges
ekonomiska historia, 359-370.
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uppfattades ha följt, sammankopplades med samhällets förändring i sin
helhet. Allt fler människor lämnade landsbygden och begav sig in till de
expanderande städerna för att söka arbete. I Norrköping fördubblades
nära nog folkmängden mellan åren 1880 och 1900. En betydelsefull anled
ning till denna ökning var just inflyttningen från bland annat den kring
gärdande landsbygden.!9 Under samma period ökade också antalet fabri
ker i staden från 67 år 1880 till17S år 1900.20

Det patriarkala förhållandet mellan arbetare och arbetsgivare som
bland annat funnits vid de tidiga bruken, luckrades upp i takt med fabri
kernas tillväxt i städerna under 1800-talets andra hälft. Det var inte längre
någon självklarhet att arbetsgivarna skulle sörja för exempelvis bostäder
för sina arbetare. Naturaförmåner ersattes av reda pengar. Det är också i
samband med denna förändring som arbetarna började benämnas 'lösa',
det vill säga att de fick klara sig helt själva. Lönen kan därmed ses ha blivit
än mer betydelsefull för arbetarens överlevnad. Däremot var den inte alltid
självklar. Lönen kunde utebli helt om arbetet gick förlorat, exempelvis vid
sjukdom, eller då det blev ont om arbetstillfällen under tider av försämrade
konjunkturer. Vid förbättrade konjunkturer drevs arbetsintensiteten upp.
Det gällde att producera mycket, bra och snabbt. I bland annat dessa inslag
i arbetarnas tillvaro fann läkarna orsaker till att hälsan kunde försättas i
fara. I dramatiska ordalag uttryckte Martin Asplund sin syn på den för
ändrade tillvaron och de konsekvenser den medfört.

Och så rusar man in i kampen för framgång och njutning, knuffad
och jäktad af alla, som rusa i samma syfte, ciöcisängslig för alla de
svårigheter och kriser som kunna ställa sig hindrande i vägen. Till
kommer nu under denna nervretancle jakt sjukdom i familjen,
näringsbekymmec, äktenskapliga tvistigheter, sorg öfver vanartade
barn, försämringar i konjunkturerna o. s. V., kan den starkaste

19 Åf 1880 bodde 26735 människor innanför stadens gränser och år 1900 var an
talet uppe i 41 008. Lars Nilsson, (1992), Historisk tätortsstatistik. Folk
mängden i administrativa tätorter år 1800-1970, 17, Jörn Svensson, Sven
Godlund & Kerstill Godlund, (1972), "Norrköpings ekonomiska och so
ciala förhållanden 1870-1914", i Björn Helmfrid och Salomon Kraft (red),
Norrköpings historia, dels, 20.

20 Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS), D Fabriker och manufakturer!
hantverk, år 1880 och 1900.
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duka under. Och äfven dct skarpaste hufvud skall trots den trog
naste lycka slutligen taga skada af ett alltför intcnsivt och rastlöst
arbete, brist på hvila och ett dåligt val af njutningar.2 ]

Asplund kallade 1800-talet "det nervösa århundradet", ett århundrade
fyllt av förändringar där alla ville uppåt och framåt och där arbetstakt och
arbetstid accelererade. Ju mer kraven växte på människan, desto mer steg

rades hennes anspråk på livets njutningar. Bland dessa var det främst bruket
av alkohol som underströks. Efter långa slitsamma arbetsdagar beskrevs
arbetaren söka lugn och ro med hjälp av alkohol. Arbetet blev därmed en
indirekt orsak till att arbetarens hälsa blev nedsatt. Det var ingen utväg
som uppfattades vara särskilt positiv för vare sig hälsan eller moralen. Al
kohol sades bland annat förstöra kroppens organ och försvaga motstånds
kraften mot allvarliga sjukdomar. Även barnen till drinkare knnde ta
skada av alkoholen eftersom den ansågs ha en degenererande verkan, det
vill säga ett hot mot utvecklingen." Alkoholens följder framställdes i dras
tiska ordalag av sådana populärmedicinska författare som Henrik Berg.
Enligt hans mening kunde alkoholen försämra såväl befolkningens kvalite
som kvantitet. Den var kort och gott en fara för en gynnsam utveckling.

Långsam men ödesdiger fördumning av individen; fysisk och intel
lektuell sterilisation af rasen med dess sociala konsekvenser; sänk
ning af den intellektuella nivån; folkminskning, sådan är resultatet
af alkoholens verkan.B

Alkoholen var en stor fråga som debatterades på flera nivåer i Sverige
kring sekelskiftet 1900. Och den långa arbetstiden framhölls inte sällan
vara en stor orsak till att arbetarna drack. I en motion i andra kammaren år
1893 uttalade sig exempelvis den liberale folkskoleläraren Fritjuv Berg om
detta samband. Han menade att det inte var så konstigt att arbetaren drack
då hans liv bara bestod av arbete, mat och sömn. Något familjeliv och gott
umgänge blev det ju aldrig tid till då arbetsdagarna var så långa. Med
rusets hjälp fick arbetaren "för en stund känna lifvets sorger lättare och sin

21 Asplund, (1895), 8851.
22 Se t cx Berg, (1903), 58, Thunberg, (1909), 15f, Nilsson, 1910:1, 18.
23 Henrik Berg, (1897), Om lungsot. Dess orsaker, kännetecken, förebyggande

och botallde, 23.

ARBETE SOM ORSAK TILL OHÄLSA OCH SJUKDOM 99



förmåga att bära dem större [...JHvad är då naturligare än att han söker
sin trefnad på krogen och sin vederkvickelse i rusets slöa dvala?"24

Farorna som förknippades med rusdrycker var många och varierande.
En sorts ohälsa som sades kunna följa var försvagade nerver, vilket i sin tur
kunde bana väg för det av läkarna mycket uppmärksammade överan
strängningsproblemet.2S

TRÖTTHETENS GRÄNS - ÖVERANSTRÄNGNING

Decennierna kring sekelskiftet 1900 kom överansträngning att utgöra ett
återkommande inslag i de populärmedicinska tidskrifterna och litteratu
ren. Överansträngning ansågs inte vara en sjukdom utan snarare ett förs
vagande tillstånd och alltså en form av ohälsa. Orsaken till dess uppträ
dande förklarades bland annat med att arbetet pågått längre tid än den
arbetande förmådde, det vill säga måttan hade passerats.26 Kombinerades
detta övermått med otillräcklig vila och sömn så att kraft inte kunde åter
hämtas, var överansträngningen ett faktum.

.. .arbete leder till ohälsa, om det ej hålles inom tillbörliga gränser.
Man plägar med detta öfver tillbörliga gränser fortgående arbete
öfveransträngning. Denna förekommer mycket ofta hos den
kroppsarbetande samhällsklassen, men ivår jäktande tid icke heller
mera sällan hos de mera burgna, och den gäller således ej blott
kroppsarbetet utan äfven själsarbetetP

Överansträngning var inte ett tillstånd som läkarna härledde till ett speci
fikt yrke, inte ens till en särskild yrkeskategori. Det uppfattades snarare
kunna uppstå av vilket arbete som helst som bedrevs för länge. Det innebar
att kroppens organ, exempelvis hjärta, blod, mage, lungor, nerver och
muskler, kunde bli försvagade." Petter Silfverskiöld, sanatorie- och skollä-

24 Motioner i Audra kammareu, 1893:215.
25 Asplund, (1895), 885-888.
26 Se t ex Tigerstedt, (1 b84), 3041, Hellström; (1896), 45, Ernst Almquist, (1919),

Allmäu hälsovårdslära med särskildt afseende på svenska förhållanden för
läkare, mediciue studerande, hälsovårdsmyndigheter, tekniker m.fl., 554f.

27 Wallis, (1906),245.
28 Se t ex Tigerstedt, (1884), 3041, Berg, (1918), 1091.
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kare i Göteborg, förklarade överansträngningen som "en trötthet, driven
till ytterlighet". 29

Denna yrkessjukdom beskrevs som ett tidsfenomen, orsakad av ökad
användning av ångkraft i såväl industri som kommunikation. Arbetet hade
härigenom blivit alltmer ensidigt samtidigt som arbetsfordringarna stigit.
Nattarbete hade blivit allt vanligare i och med den industriella utveck
lingen och bidrog också till överansträngning. Att nattsömnen uteblev var
en skada i sig, även om den togs igen dagtid. Kvinnor och barn sades ta
störst skada av nattarbetet. De uppfattades lätt bli överansträngda på
grund av kön och ringa ålder.JO Läkarnas uttalanden om nattarbetet som
orsak till överansträngning kan tolkas som ett inlägg och ställningsta
gande i frågan om det nattarbetsförbud för kvinnor som internationellt
diskuterades åren kring 1900 och vilket det lagstadgades om år 1909.J1

På det hela taget tecknades överansträngningen som ett ohälsotillstånd
vars orsak i flera avseenden var socialt och kulturellt betingad. Förändrade
levnads- och arbetsförhållanden i städerna och fabrikerna drev på männis
kan tills hon inte orkade längre. Och det var när tröttheten övergick i kon
stant form som överansträngningen infunnit sig och hälsan var därmed
bruten och kunde inte återställas. I målande metaforer beskrev Silfver
skiöld den överansträngde: "Han liknar en ångbåt, som gjort slut på sitt
bränsleförråd och eldar med det trävirke, hvaraf den är byggd."32 Sympto
men för detta tillstånd var många. Det kunde exempelvis yttra sig i allmän

29 Petter Silfverskiöld, "Om trötthet och öfveransträngning" , i Hälsovänl1en,
1896:2,22.

JO Se t ex Hellström, (1896), 81, Ernst Almquist, (1897), Al/mält hälsovårdslära
med särskildt afseel1de på svenska förhållanden för läkare, medicine stude
randej hälsovårdsmyndigheter, tekniker m.fl., 651, Almquist, (1919), 555.

31 Lag angående förbud mot kvimlOrs användande till arbete nattetid i vissa in
dustriella företag, SFS 1909; 131. Lagen tillkom efter en mellan flera Europe
iska stater fattad konvention i Bern år 1906 gällande förbud för kvinnor att
arbeta nattetid i industrien. Se Yrkesfarekommitten. Betänkande afgifvet
den 9 december 1909 af den af Kungl. Maj:t den 20 januari 1905 tillsatta
kommitten för revision av lagarna angående skydd mot yrkesfara och angå~

ende minderårigas och kvinnors användande till arbete i industriellt yrke
m.m., del 1, 34.

32 Sillverskiöld, 1896:2,23.
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svaghet, nervositet, håglöshet och intresselöshet. Överansträngningen
sänkte motståndskraften mot andra yrkesfaror, vilket också underströks
som den stora faran med detta ohälsotillstånd.33 Den kunde nämligen lätt
öppna dörren för sjukliga processer som exempelvis blodbrist (anemi),
lungsot och magkatarr. Detvar också dessa kroniska sjukdomar som enligt
läkares utsago företrädesvis uppmärksammats "blaud dem, som till följd
af sina yrken måste arbeta i instängda lokaler, i osund luft, stillasittande
och ofta till följd af utsträckt arbetstid utan tillräklig hvila."34 Och till
dessa räknades fabriksarbetare.

Ett allvarligt och svårbehandlat tillstånd som sades kunna följa av över
ansträngning var neurasteni eller nervuttörnning. Den beskrevs vara ett
nervöst, svårbehandlat tillstånd som minskade arbetsdugligheten. Mot
tagligheten för neurasteni sades också kunna öka via ärftlighet, dålig nä
ring och/eller blodbrist (anemi).35 Enligt Henrik Berg hade neurasteni re
dan uppmärksammats i den Hippokratiska medicinen, men det var först
vid 1800-talets sista decennium som sjukdomen tilldragit sig något större
intresse, menade han. Berg kallade neurastenin helt enkelt för "vår tids
mest karaktäristiska sjukdom."J' Den sades kunna drabba överansträng
da författare, poeter etcetera, det vill säga människor med andligt arbete,
men även industriarbetare. Likaså kunde den uppträda till följd av jakten
på allt bättre levnadsvillkor och inkomster.J7

Enligt idehistorikern Karin Johannisson var neurastenin en beteckning
som användes av läkarna för en mängd olika och svårbestämda symp
tom.J' Detta förfarande uppmärksammades även av samtida läkare. I en
artikel i Hygienisk tidskrift år 1912 gick laboratorn i experimentell fysio
logi och medicinsk fysik vid Uppsala universitet, Gustaf Fredrik Göthlin,
till attack mot tidens läkare och deras hantering av neurasteni. Han me
nade att symptomen för kvicksilverförgiftning och kännetecknen på neu
rasteni var likartade vilket kunde "locka en mindre samvetsgrann nutida

33 Se t ex Hellström, (1896), 7-11, Almquist, (1897), 641, Wirgin, (1908), 332.
34 F C Kjaer, "Lungsotens utbredning") i Hälsovä1l11en 1887:2, 312.
35 Se t ex Berg, (1903), 68H, Wallis (1906), 245f.
J6 Berg, (1903), 681.
J7 Wallis, (1906), 24Sf.

38 Karin Johannisson, (1994), Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och
fiJl~de-siecle) 141.
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läkare att med åsidosättande af all etiologisk ntredning stämpla den sjnke
kort och gott som "neurastiker". "39 Neurastenin uppfattades med andra

ord kunna skymma andra åkommor och dessas orsaker.
Även de så kallade yrkesneuroserna kunde följa av överansträngning.

l'Därmed menas, såsom namnet antyder, sådana nervsjukdomar, som
framkallas genom ens yrke."4O En långvarig, ensidig spänning av olika
muskler och nerver uppgavs ligga bakom neurosens uppkomst. De hade
överansträngts och kuude i detta skede ha svårt att återhämta sig. Neuro
sen kunde bland annat göra musklerna obrukbara för fortsatt arbete.
Blaud yrkesneuroserna uppgavs skrivaresjukan vara den mest frekventa.
Denna yrkessjukdom yttrade sig i att handens muskler spändes under flera
minuter eller att flera av dess muskler blev förlamade. Ytterligare tecken
var svår darrning "liknaude den vid ålderdomssvaghet, men som påkom
mer blott, då man skall skrifva. "41 Yrkesneuroserna beskrevs som en lång
sam och svårbotlig form av yrkessjukdom. Om inte ett längre uppehåll i
yrket togs, tvingades den drabbade att upphöra med sin sysselsättning.
Däremot omnämndes att få vidtog denna åtgärd, just på grund av försörj
ningen. 42 Hälsan offrades för att klara upp'ehället.

Att arbeta tills överansträngning infann sig beskrevs som en dålig inves
tering för fortsatt hälsa. När kroppen blev trött och hjärnan överansträngd
minskade inte bara arbetarens motståndskraft mot sjukdom utan även
hans koncentratiou. Olyckor kunde därför lätt inträffa. Ja, det sades helt
enkelt vara oklokt att arbeta då man kände sig trött. Så här uttryckte sig
exempelvis Henrik Berg:

Öfvcransträngning är lika förkastligt som lättja. En regel, som kan
förebygga många olyckor, är följande: man bör om möjligt undvika
att arbeta, när man är trött. Att arbeta, när man är trött, är nämli
gen en dålig ekonomi, ett slöseri med arbetskraft.43

39 Gustaf Fredrik Göthlin, "Kvicksilfverhaltig luft och fall af kronisk kvicksil
fvcrförgiftning vid en medicinsk läroanstalt" l i Hygienisk tidskrift 1909:2,
146.

40 Erik \X'ilhelm \'V'retlind, "Om yrkesnevroser", i Hälsovännen 1890:6, 77.
41 \Vretlind, 1890:6, 78.
42 \Vretlind, 1890:6, 79.
43 Berg, (1903), 59.
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En lång arbetstid sammankopplades av medicinarna med faran för olycks
fall. Att ett sådant samband förelåg visades med hjälp av statistik. Johan
Peter Hellström och Ernst Almquist hänvisade till undersökningar som vi
sade att antalet olycksfall ökade vartefter veckan gick. Detta förklarades
med att arbetaren blev trött och fick försämrad koncentration. Lördagen
hade mycket riktigt visat sig vara en av de vanligaste dagarna för olyckor
nas inträffande.44

När på dygnet arbetet utfördes, hur länge det varade och i vilken takt
det utfördes ansågs kunna ha inflytande på hälsan. Men utöver arbetstiden
som orsak, diskuterade läkare även hälsofaror som fanns i arbetsrummen.
De flesta av dessa faror sades också öka i takt med arbetstiden, det vill säga
ju längre tid arbetaren exempelvis hanterade ett hälsofarligt material eller
vistades i ett rum med dammig luft, desto större framställdes dessa faror att
bli. Tid och rum var alltså många gånger oskiljaktliga komponenter då
yrkessjukdomarnas orsaker diskuterades.

ARBETETS RUM

Var arbetet utförs, vilket arbetsmaterial som används samt hur arbetet ut
rättas är komponenter som i detta avsnitt inryms i arbetets rum. De läkare
som i text uttalade sig på området arbete och sjukdom beskrev hur faktorer
som exempelvis maskiner, luft, damm och smuts, arbetsställningar och ar
betsmaterial kunde sätta arbetarens hälsa ur spel.

MASKINER OCH DRIFT

I takt med den industriella utvecklingen kom tekniken att ersätta allt fler
moment av arbetsprocessen i fabrikerna. En övergång av drift från män
niskokraft till ångkraft och vattenkraft innebar mycket positivt ur produk
tionssynpunkt, men det innebar också nya och allvarliga faror för de arbe
tande. I kugghjul, drivremmar och andra rörliga delar hände det nämligen
att arbetarna fastnade med hår eller kläder vilket kunde få allvarliga följ
der. Sådana olyckor omtalades i dramatiska ordalag, inte minst i dagspres-

44 Se t ex Hellström, (1896), 451, Almquist, (1919), 5541.
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sen. I 1889 års yrkesfarelag var det också olyckorna som huvudsakligen
föreskrevs förebyggande åtgärder. Fram till 1900-talets början omtalades
olycksfallen i termer av yrkessjukdom av läkarna." Denna benämning fick
de förmodligen på grund av att de ansågs vara en negativ konsekvens som
uppstod av yrket och som helt eller delvis kunde bryta arbetsförmågau.
Olyckornas orsaker och förebyggande behandlades däremot sparsamt i
såväl mediciuska som populärmedicinska publikationer. Hur kan det kom
ma sig att denna sorts yrkessjukdom inte fångade läkarnas uppmärksam
het?

För det första förklarades olyckorna ofta stå i samband med fabriker
nas tekniska utrustning. Från läkarhåll uttrycktes uppfattningen att detta
helt enkelt inte var hygienikerns område att orda om." Ernst Almquist för
klarade exempelvis att han inte skrev så mycket om olycksfall på arbets
platserna eftersom"det i allmänhet icke är läkaren som anlitas för deras
förekommande."47 Uppgiften hade som tidigare nämnts tilldelats en annan
yrkeskår, nämligen yrkesinspektörerna, ingenjörerna.

En andra anledning till läkarnas sparsamma uttalanden kan förstås
med att de uppfattade andra faror förknippade med arbete som viktigare
att ägna uppmärksamhet. Hellström uttryckte exempelvis missnöje över
att intresset fokuserats så mycket på olycksfallens förekomst och förebyg
gande, inte minst i lagstiftningen. En anledning till denna fokusering antog
han var olyckornas "plötsligainträdande" och "skräckinjagande karaktär".
Däremor hade andra, mer smygande, men än mer frekventa och, vad han
ansåg vara, allvarligare yrkessjukdomar ägnats ringa intresse.48

En tredje anledning rill läkarnas begränsade uttalanden är att söka i
deras syn på vad som orsakade olyckor. De förklaringar som omtalades
handlade om att arbetsgivarna inrättat maskinerna fel, exempelvis i trånga
utrymmen, men också att den enskilde arbetaren varit upprinnelse till
olyckan genom trötthet, olämpliga kläder, okynne, oförsiktighet, övermod

45 Wallis, (1894), 36, Hellström, (1896), 44, Berg, (1903),927.
46 Se tex Almquist, (1897),595, Alfred Petneo, "Den nya lagen om arbetar

skydd" l i Allmänna svenska läkartidningen, 1913:11,299.
47 Almquist, (1897), 595.
48 Se t ex Hellström, (1896),441.
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och/eller okunnighet." Dessa orsaker uppfattade läkarna av allt att döma
som möjliga att komma tillrätta med, det vill säga de gick att förebygga.
Däremot var den tredje orsaken, och som dessutom ansågs vara den största
till olycksfall, mer problematisk. Enligt exempelvis Almquist berodde så
mycket som hälften av alla olyckor på rena tillfälligheter.50 Denna fatalisti
ska hållning innebar med andra ord att olyckorna stod utom mänsklig
kontroll och var alltså ingenting som gick att förhindra. Till skillnad från
en stor andel olycksfall uppfattades många andra yrkessjukdomar vara
möjliga att förebygga.

KROPPSSTÄLLNING OCH RÖRLIGHET

I fabrikerna krävdes allt mindre kroppsarbete. Arbetet delades upp i av
gränsade moment och tillsammans med ett ökat användande av maskiner
tenderade det att bli än mer ensidigt och därmed korn också endast vissa
delar av kroppen till användning. Det kunde exempelvis handla om att
hela dagar stå vid en maskin för att till dess rytm utföra vissa enstaka mo
ment. Detta var något som tecknades som en av den tekniska utveckling
ens baksidor.

De till fulländning utvecklade maskinerna ha nämligen mer och
mer utträngt ett mer mångsidigt yrkesarbete och förvandlat detta
till en enformigt tröttande verksamhet, som ingalunda befordrar
den jämna fördelning af kroppsorganens öfning, som är nödvändig
för dess vidmakthållande.51

Brist på kroppsrörelser uppmärksammades alltså som en fara för kropp
och hälsa. Att kroppen inte fick röra på sig tillräckligt ansågs inte bara bero
på det ensidiga arbete som maskinerna förutsatte utan, som Emil Nilsson
påpekade, även på att maskinerna stod för tätt packade i arbetsrummet.52

49 Se t ex Emil Nilsson, "Olika yrkens inflytande på helsa och lifslängd", i
Häisovämlell, 1889:24, 368, Hellström;(1896), 4Sf, Emil Nilsson, "Om faror
och olycksfall vid den elektriska driften", i Hygienisk tidskrift, 1909: 2, 91
103, Ivan Bratt, "Har industrien något intresse av att förbättra de hygie
niska förhållandena vid sina anläggning~r?", i Arbetarskyddet 1913:7/8,
166, Almquist, (1919), 554.

50 Ernst Almquist, "Industrien och hälsovården", i Hälsoväll11en, 1900:7, 116.
51 Nilsson, 1910:1,20.
52 Nilsson, 1889:24, 357.
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För läkarna behövde kroppens alla organ kontinuerlig rörelse för att ut
vecklas. Ja, ctt allsidigt arbete där hela kroppen kom till användning an
sågs helt enkelt vara högst nödvändigt för hälsan.

Hvarje organ inom kroppen, som ej får sin tillbörliga öfning, förlo
faf den spänstighet och den arbetsförmåga, SOm är en nödvändig
förutsättning för hela organismens hälsa och välbefinnande,53

Kritiken riktades inte enbart mot fabriksarbete, utan mot alla sorters ar
bete som tvingade kroppen till långvariga, ensidiga och tvungna ställ
ningar. Vid exempelvis en sittande ställning sades bland annat lungorna
hindras från att utvidga sig och därmed ventileras. Följden blev att inandat
damm fick tillfälle att avlagra sig i dem. Ett stillasittande arbete sades
också hindra tarmrörelser och blodomlopp vilket kunde ge följder som
blodstockning, matsmältningsrubbningar eller problem med nybildning
av blod. Likaså uppfattades en framåtböjd ställning hindra bröstkorgen
från att utvidga sig vilket störde andningsorganen och orsakade kort, ytlig
andning och lungsjukdomar. Ständigt stående sades kunna orsaka miss
bildningar av underben och knäleder, åderbråck, bensår och vatten
svullnader i benen.54

I en artikel av den danske stadsläkaren Axel Hertel i Hälsoväl1l1el1 år
1898 illustrerades hur felaktiga kroppsställningar kunde skada kroppen.
Människokroppen på bilden är genomlyst, förmodligen i syfte att anato
miskt tydliggöra det onaturliga och skadliga.

53 Nilsson, 1910:1, 19.
54 Se t ex Tigerstedt, (1884), 3351, Hellström, (1896),431, Dahlborg, (1901),171,

Wirgin, (1908), 332, Almquist, (1919),431.
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Källa: Axel Hertel, "Om kroppsställningen under arbetet", i Hälsovän
nen 1898:11, 295.

Ensidiga eller förvridna kroppsrörelser och onaturliga kroppsställningar
var hälsofaror som läkare kontinuerligt återkom till då yrkessjukdomar
och dess orsaker behandlades. Den negativa inverkan på hälsan som disku
terades i dessa sammanhang handlade inte främst om att arbetsförmågan
slogs ut, utan snarare om att kroppen försattes i ett tillstånd av ohälsa och
därmed blev mer mottaglig för andra skadliga inflytelser.

LUFT

Att fabriksarbetet utfördes inomhus i ofta snävt begränsat utrymme var
ytterligare ett område som läkarna i hög grad uppmärksammade som far
ligt. Instängd luft i trånga rum omtalades som en vanligt förekommande
sjukdoms- och dödsorsak bland arbetare i fabriker och andra industrier
och dålig luft som orsak omnämndes som "kanske den mest förderf
bringande." 55

Enligt arkitekten Lisa Brunnström, som forskat om fabrikernas form
och funktion, var städernas fabriker många gånger inte ändamålsenligt
byggda. Fabriksverksamheterna förlades istället i redan befintliga utrym
men. Det var dyrt att bygga nytt och expansionsutrymmet i städerna var

55 "Dödlighetens beroende af yrket", i Hälsovänl1ell, 1892:4, 85.
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många gånger begränsat. Arbetslokalernas beskaffenhet var därmed inget
högprioriterat område och förbättringar fick vänta tills marknaden var
etablerad. De tillgångar som fanns investerades snarare i maskiner och
verktyg." Historikerna Christer Lundh och Christer Gunnarsson har ock
så poängterat att då fabriker väl byggdes var det sällan arbetarnas hälsa
och välbefil)nande som avgjorde hur lokalerna skulle vara utformade utan
snarare vad som var bäst ur produktionssynpunkt. En anledning till att
arbetarnas hälsa inte beaktades i detta avseende anser de bland annat ha
varit att det saknades medicinsk kunskap och erfarenhet på området.57

Som jag ser det uttrycktes kontinuerligt en sådan insikt från läkarhåll. Att
detta däremot inte ägnades uppmärksamhetav fabrikörerna är en annan sak.

Att luften i fabrikerna inte alltid var den bästa uppmärksammades
också tidigt i den offentliga diskussionen om arbetets faror för hälsa och
liv. I Arbetareförsäkringskommittens utredning år 1888 redovisades att
hela 46 procent av Stockolms 205 rörelser saknade luftväxling och endast
12 procent av de undersökta hade uppvisat en "nöjaktig ventilation"."
Ernst Almquist kommenterade kommittens resultat med att fabrikerna
överlag var anordnade "mera efter arbetets drift än för arbetarnas bästa."59
För läkarna var luftens mängd och beskaffenhet av allt att döma en högst
betydelsefull faktor för individens hälsa. Fokuseringen hängde förmodli
gen nära samman med en inom medicinen gammal uppfattning om att då
lig lnft, miasma, kunde orsaka sjukdom.

I förste provinsialläkarnas rapporter var lnftens tillräcklighet eller sna
rare otillräcklighet i fabrikerna ett stående inslag, i synnerhet fram till
1910-talet. I förste provinsialläkarrapporterna från Norrköping berättas
det om hur fabriker byggts utan att någon hänsyn till tillräckligt luft
utrymme tagits, att källarlokaler som egentligen var avsedda till förråd el
ler lager utnyttjades för produktion och att fler maskiner än vad arbets
rummen var anpassade till ställts in. Ventilationsanordningarna beskrevs

56 Lisa Brunnström, (1990), Den rationella fabriken. Om fimktionalismens röt
ter, 19.

57 Christer Lundh & Christer Gunnarsson, (1987), Arbetsmiljö, arbetarskydd
och utvärderingsforskning. Ett historiskt perspektiv, 40.

58 Arbetareförsäkringskomittcll. 1885-1888, III Statistiska undersökningar. 2 Ar
betstid, hygieniska förhållanden och skyddsåtgärder i fabriker m nl, 15.

59 Almquist, (1897), 646.
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dessutom överlag som otillfredsställande.60 Från Malmödistriktet rappor
terade förste provinsialläkaren Harald Sörman bland annat om en tobaks
fabrik han besökt. Här delade trettio arbetare på hundrasextio kubikmeter
luft, det vill säga cirka fem kubikmeter per person. Utöver denna knappa
tilldelade luftOlängd hade fabriken dessutom dålig ventilation.61

Men på vilket sätt ansågs luften kunna orsaka den arbetandes hälsa
skada? Och hur yttrade sig denna hälsopåverkan ?I synnerhet framstår det
ha handlat om luftens otillräcklighet. Att luften blev knapp sades bero på
att många personer fick konkurrera om ett begränsat luftutrymme i fab
rikslokalerna. Tillsammans med lukten av maskinolja, hög temperatur och
bristande ventilation blev luften kvav. Från medicinskt håll lämnades ingå
ende beskrivningar av hur det gick till när det inandade syret blev kolsyre
fyllt av arbetarnas utandningar. Och kolsyran sades vara giftig. Blev kol
syrehalten alltför hög sades det till och med vara fara för livet, mäunis
korna förgiftade helt enkelt varandra. Hellström liknade situationen med
slavtransporterna mellan Afrika och Amerika där slavarna packades in i
otillräckliga skeppsutrymmen där de kvävdes av kolsyreförgiftning."

Den dåliga luften verkar inte ha uppfattats kunna orsaka någon speci
fik sjukdom. Bristen på syre och den höga mängden kolsyra ansågs däre
mot kunna störa ämnesomsättningen i kroppen vilket kunde leda till blod
brist (anemi). Blodet hade bildats i en för liten mängd eller blivit för fattigt
för att fylla kroppens behov. Symptom som kunde följa var matthet, blek
het, svindel, huvudvärk, illamående, flimmer för ögonen, hjärtklappning,
susning i öronen, andfåddhet, avmagring, svaghet vid gång och rörelser,
värk och ömhet i armar och ben. Anemi innebar en kraftnedsättning av
kroppen som gjorde den mer mottaglig för en mängd sjukdomar. Tuberku
los omnämndes specifikt. Den dåliga luften kunde med andra ord leda till
olika tillstånd av ohälsa. Mest utsatta sades unga och mindre motstånds
kraftiga personer vara.63

60 Se t ex l:e provinsialläkarens inspektiollsberätte!se, Östergötlands län åren
1891,1894,1897,1900 och 1905, RA.

611:e provinsialläkarens inspektiollsberättelse. Malmö län år 1891, RA.
62 Hellström, (1896), 15.
63 Wallis, (1889), 596, Hellström, (1896), 16, Almquist, (1897), 646.
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De tillstånd av ohälsa som luften ansågs kunna orsaka beskrevs också i
hög grad sätta sin prägel på arbetarnas utseende. Förste provinsialläkare
Henning Nordenström beskrev exempelvis de arbetare som han mött i
dåligt ventilerade fabrikslokaler i Norrköping som "bleka, i förtid åldrade
ansigten ... "64 Under 1890-talet beskriver Östergötlands förste provinsial
läkare detta fenomen vid ett flertal tillfällen. Och i synnerhet var det sta
dens textilarbetarkvinnor som skildrades, med andra ord en grupp som
uppfattades ha svag motståndskraft. Deras hälsa beskrevs sakta men sä
kert brytas ned av den orena och otillräckliga luften i fabrikerna. Samtidigt
framhölls också att detta inte bara var en fara för kvinnornas hälsa, utan
även deras barns, det vill säga den framtida arbetarstammen. Luften an
sågs med andra ord kunna verka degenerativt.

.. .om man sjdf inandas den af fint bomnII och olja blandad luft,
som här dag efter dag insupes, kan man ej längre förvånas öfver den
bild arbetaren här i staden företer. Man kan gå genom sal efter sal i
dessa väldiga byggnader och kanske inte träffa ett ansigtc, som ger
bilden af helsa. Dessa unga flickor på 15, 20 a30 år gamla, magra,
ihopsjunkna, men slankiga, ej utvecklade kroppar, bleka och
glåmiga, blifvande mödrar till ett med sjukdomsanlag behäftadt
släkte.65

Överlag diskuterade läkarna otillräcklig eller dålig luft som hälsofara un
der hela den undersökta perioden, men talet om denna fara tonades ned
åren efter 1912 års arbetarskyddslagstiftning, där kravet på luftutrymme
och ventilation ökade.

DAMM

I allmänhet måste man efter de hittills gjorda erfarenheterna anse
såsom fastslaget, att arbetet i stängda, med damm fyllda rum föror
sakar fler sjukdomsfall och en kortare Iifslängd vid ett ej tillräckligt
försiktigt förfarande än verksamheten i ren, dammfri luft och i syn
nerhet i fria luften. 66

64 l:e provinsialläkarens inspektionsberättelse, Östergötlands län år 1891, RA.
6S l:e provinsialläkarens inspektionsberättelse, Östergötlands län år 1897, RA.
66 Dahlborg, (1901), 178.
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Damm var i hög grad en faktor som diskuterades i samband med fabriks
arbete av olika slag. Den fara med dammet som i synnerhet framhölls var
att det kunde skada andningsvägarna. Väl inne i kroppen sades det kunna
orsaka allvarliga förändringar. Inte minst i lungorna. Ernst Almquist sam
manfattade de sjukdomsformer som kunde uppkomma av inandat damm
med beteckningen "pneumonokoniosis", vilket innebär att lungorna tagit
skada av inhalerat materiaL67 Den stora faran med damm uppfattades in
träda i och med att dammet inandades "hvarvid de fina stoftämnena afsät
ta sig i lungorna, där de kunna alt efter sin art verka mer eller mindre retan
de och sårande."" Dammet uppfattades som en stor och allvarlig hälso
fara i fabrikerna. Johan Peter Hellström uttryckte också att "af alla yrkes
sjukdomar torde ingen grupp vara så stor som de sjukdomar, hvilka uppstå
af inandadt damm. "69 Enligt honom hade sambandet mellan damm och
lungsjukdom observerats sedan länge, men att det var först under 1800
talets sista årtionden som detta ägnats någon större uppmärksamhet. Det
var av allt att döma den ökade industriella verksamheten och arbetets
koncentration till fabriker som åsyftades. Dammets förekomst och farlig
het uppmärksammades förmodligen också för den nära relation det an
sågs ha med lungsot. Tre övergripande kategorier kan urskiljas i fråga om
dammet som hälsofara; dess beskaffenhet, dess mängd och dess förmåga
att bära smitta.

Dammets form, hårdhet och ursprung beskrevs vara av stor betydelse
för om och hur det mekaniskt och/eller kemiskt skadade luftvägar och
lungor. Det spetsiga, kantiga och hårda dammet beskrevs som det farli
gaste, exempelvis damm från mineraler och metaller. Det sades kunna
rispa och såra andningsorganen och orsaka kroniska inflammationer, luft
rörskatarrer, astma och andfåddhet. Det val' också tillstånd som förklara
des försvaga hälsan och öka mottagligheten för lungsotsbakteriens fäste. 70

67 Almquist, (1897),644.
6l:1 Nilsson, 1889:23, 352.
69 Hellström, (1896), 19.
70 Se t ex Wallis, (1889), 599f, Almquist, (1897), 644, Petter Silfverskiöld, (1908),

Hälso/ärans grunder, 150.
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... ty gias-, metaH- och stenpartikiarnas skarpa kanter och spetsar
såra luftrörens och lungblåsornas väggar, hvarigenom ingångspor
tar beredas för inandade sjukdomsfrön,71

Den höga tuberkulosfrekvens som uppmärksammats bland porslinsarbet
are ansågs exempelvis bero på just damm. I porslinsfabrikerna bestod
dammet till stor del av lera och kiselsyra. Det beskrevs vara vasst och re
tande och kunde därför skada luftvägarna och försvåra andningen och på
den vägen förstods arbetarna bli ett lättåtkomligt byte för bakterien.72

I talet om dammets skadliga inverkan användes ibland målande be
skrivningar av hur skadorna yttrade sig inuti kroppen. Så här detaljerat
beskrev exempelvis Johan Peter Hellström hur lungorna kunde se ut på en
porslinsarbetare efter döden:

Kiseldammet åstadkommer i lungorna mycket karaktäristiska
sjukliga förändringar [...] De små stenpartiklarna, som intränga i
själfva lungans väfnad, åstadkomma där små begränsade lungin
flammationer, och på dessa ställen blir den luftförande lungväfna
den förstörd och istället uppstå små hårda knölar och knutar af fast
bindväf. Om man efter döden genomskär en sådan lunga, så knist
rar den för knifven, och vid närmare undersökning finner man ofta
inuti sådana små knutar samlingar af kisc!syrakristaller och små
stenpartikler. [...] Den som någon gång varit i tillfälle att se lung
orna på t. ex. en porslinsarbetare, efter döden glömmer ej lätt, huru
bedröfligt en yrkessjukdom kan nedbryta kroppen.7J

Användningen av dessa, för många abstrakta, bilder av kroppens inre ska
dor var ett av läkarens trumfkort i sin bevisföring. Den patologiska anato
min hade vid 1800-talets slut kommit att bli en framstående vetenskap och
i takt med denna utveckling hade obduktioner blivit allt vanligare inom
medicinen. Genom att undersöka kroppens inre delar kunde sjukdomsor
sakerna lokaliseras till förändringar i organen, exempelvis i deras färg,
form och konsistens. Det sjukliga blev därmed något konkreJ och synligt.74

Och till detta inre rum hade bara läkarna tillträde. Det de beskrev från

71 Dahlborg, (1901), 172.
72 Se t ex Tigerstedt, (1884),330-332, Hellström, (1896),27, Almquist, (1897), 645.
73 Hellström, (1896),27.
74 Karin ]ohannisson, (1997), Kroppens tunna skal. Sex essäer om kropp, histo

ria och kultur, 190.
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kroppens insida kunde därmed inte ifrågasättas. Att Hellström så utförligt
skildrade dammets åverkan på lungorna handlade förmodligen om att
med sin medicinska erfarenhet övertyga de som tvivlade på dammets nega
tiva inverkan i kroppen.

En större mängd avlagrat damm i lungorna beskrevs kunna förstöra
deras elasticitet, täppa till andningsvägar och förstöra lungblåsorna. Följ
der som diskuterades i sammanhanget var kroniska lidanden i form av
försvårad andning och astma.75 Uppmärksamheten som ägnades dammets
mängd som hälsofara var däremot inte alls lika stor som faran av dammets
karaktär. Dammets mängd som fara diskuterades främst fram till det nya
seklets inträde.

Efter sekelskiftet 1900 riktas intresset primärt mot att dammets sårande
karaktär kunde underlätta för tuberkelbacillens fäste. Likaså att dammet
kunde innehålla och sprida smittan. En liknande tendens märktes enligt
historikerna Gerald Markowitz och David Rosner i Amerika vid samma
tid. De menar att förklaringen till att dammet som hälsofara i sig slutade
att ägnas intresse handlade om att bakterieteorin vann ett alltmer allmänt
accepterande vid denna tid. Bakterierna fick därmed så stor uppmärksam
het att andra faktorer som förut ansetts skadliga, exempelvis dammets
mängd, hamnade i skymundan. Markowitz och Rosner menar vidare att
efter bakteriologins alltmer utbredda erkännande kom de flesta lung
åkommor att uppfattas som tuberkulos. Bakterien som orsak blev så själv
klar, att inga andra orsaker söktes. På detta sätt menar de att vissa sjukdo
mar kom att glömmas bort, exempelvis den specifika sjukdom som tidi
gare sammankopplats med stendamm (idag silikos), för att först några de
cennier in på 1900-talet återupptäckas."

Vid sekelslutet började bakteriernas spridning i damm bli ett återkom
mande inslag i de svenska läkarnas uttalanden. Att dammet blev smitt
bärande förklarades med att det spottades på golven och att detta i värsta
fall smittobärande saliv torkade in i dammet och spreds vidare.

75 Se t ex \X'allis, (1894), 35, Hellström, (1896), 20, Emil Nilsson, "Lungsot och
yrkesarbete" i Hälsoväll11en, 1899:14,226.

76 Gerald .Markowitz & David Rasner, (1991), Deadly Dust. Silicosis and the
Polities of Oceupatiol1al Disease in Twentieth-Century America, 15-31.
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Om nu den lungsiktige spottar på golf och mattor eller dylikt, så
torkar slemmet in till fint pulver, som med damm och dylikt röres
upp i luften i rummen. Blifver sedermera dylikt damm inandadt af
en för lungsot mottaglig person, kan dct hända, att denne ådrager
sig denna svåra och farliga sjukdom.77

Smittspridning via damm beskrevs kunna få ödesdigra konsekvenser med
tanke på det stora antal arbetare som ofta vistades i en och samma lokal.
Och större förklarades faran bli om det fanns arbetare i lokalen som redan
var predisponerade för sjukdomen, exempelvis genom arv.n

TEMPERATUR

Arbetslokalens temperatur var ytterligare en faktor som beskrevs kunna
orsaka yrkessjukdomar. Plötsliga temperaturväxlingar kunde till exempel
åstadkomma rubbningar i kroppens organ och orsaka reumatism, hals
fluss, förkylningar, hjärt- och njurlidanden. Som speciellt utsatta för dessa
åkommor omnämndes bland annat smeder, glasblåsare, eldare och maski
nister vara. Om temperaturen däremot var jämn men luften fuktig var det
inte heller bra. Fukten kunde nämligen orsaka reumatism och lungåkom
mor. Fabrikernas luft beskrevs också ofta vara ganska fuktig beroende på
att de ofta uppvärmdes med ånga.79 Enligt arbetareförsäkringskommittens
undersökning var det en stor andel fabriker som uppvärmdes på detta sätt.
Från Norrköping rapporterades exempelvis att av trettionio pappers- och
textilfabriker uppvärmdes hela sextio procent med ångrör och resterande
fyrtio procent med kaminer." En liknande situation beskrev Ernst Alm
quist från Stockholm.81 Fuktig luft förefaller alltså inte ha varit något
ovanligt i fabrikerna.

77 Richard von Post, "Om spottkoppar till skydd mot lungsot mJL sjukdo-
mar", i Hälsovä111tell, 1900:1,10.

n Se t ex Hellström, (1896),21, Nilsson, 1899:14,226, von Post, 1900:1, 10.
79 Se t ex Tigcrstcdt, (1884),3341, \Virgin, (1908), 332, Almquist, (1919), 567.
so "Redogörelse för arbetstid, skyddsåtgärder m.ft. förhållanden" l blan-

kett nr 9, Arbetarefärsäkrings - kommitten 1884, ÅK, RA.
lit "Redogörelse för arbetstid, skyddsåtgärder m.ft. förhållanden", blan

kett nr 9, Arbetarefärsäkrillgs - konzmitten 1884, ÄK, RA. Almquist,
(1897),567.
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Även konstant värme framhölls vara skadligt för de arbetandes hälsa.
Kombinerades detta dessutom med fukt var det extra illa. Värme och fukt
ansågs kunna försvaga kroppskrafterna och orsaka värmeslag, Som exem

pel där dylika förhållanden rådde nämndes sockerfabrikerna. Här var vär
men i arbetslokalerna inte sällan mellan trettiosex och trettionio grader.
Till skillnad från hög värme förklarades höga köldgrader inte vara lika
farliga eftersom själva arbetet kunde skydda mot kölden. Utfördes däre
mot ingen fysisk aktivitet förhöll det sig annorlunda, men detta var inget
som diskuterades i någon större omfattning."

BELYSNING

Arbetslokalernas luft och temperatur var inte oberoende av den belys
ningsform som användes. I de tidiga fabrikerna användes stearinljus, pet
roliumlampor, gasglödljus och öppna gasbrännare som ljuskällor. Dessa
belysningstekniker omtalade läkarna som skadliga för hälsan, bland annat
på grund av de förbränningsprodukter och den värme de utsöndrade, vil
ket försämrade luften i arbetslokalerna. Den starka värmen från dessa sa
des också kunna göra arbetarnas ögon torra och känsliga. Ytterligare en
konsekvens som omnämndes var huvudvärk.83 Men utöver värmen upp
fattades dåliga ljuskällor också avge ett flackande och/eller intensivt och
bländande ljus som kunde inverka negativt på ögonen. Även om arbetsbe
lysningens betydelse för hälsans bevarande uppmärksammades av läkarna
under i800-talet så var det främst under i900-talets första decennier som
sambandet ägnades något större intresse. Tidsmässigt sammanfaller detta
med att elektriciteten började bli en väletablerad belysningsform runt om i
Europas industrier. Enligt etnologen Jan Garnert var det ingen tillfällighet
att det var just i industrin som det elektriska ljuset började användas först.
Industriproduktionen krävde ljus för många olika arbetsmoment och för
stora arbetssalar. Dessutom gjorde den det möjligt att behålla ljus och där
med produktion då nattens mörker föll, något som var viktigt för ekono-

82 Se t ex Almquist, (1897), 623, Tigerstedt, (1884), 334f, Nilsson, 1889:23, 354.
83 Se t ex Almquist, (1897), 646, Carl-Gustaf Eoström, "Några ord om ögon

hygien, ögonskador samt skyddsåtgärder inom industrier och yrken", i
Arbetarskyddet, 1917: 6, 154-156, Almquist, (1919),557.
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min." År 1917 skrev Carl-Gustaf Boström, marinläkare och tillika prakti
serande ögonläkare i Stockholm, en lång och utförlig artikel i Arbetarskyd
det som handlade om ögonskador i olika yrken. Här diskuterades bland
annat hur viktig belysningens kvalitet och kvantitet var för ögonens väl
mående. Dåligt ljus eller ljus som var intensivt och bländande sades på
olika sätt kunna skada ögonen hos den arbetande. Kombinarionen dåligt
ljus och ansträngande arbete kunde exempelvis orsaka närsynthet, i syn
nerhet om individen redan var predisponerad för detta genom arv. Dåligt
l
ljus i kombinarion med ansträngande arbete kunde också orsaka sjukliga
förändringar i ögat som kunde leda till stark synnedsättning eller blindhet.
Likaså beskrev Boström att intensivt ljus kunde orsaka sjukliga föränd
ringar som exempelvis inflammationer och kramper i ögat,SS Det var med

andra ord yrkessjukdomar som helt eller delvis slog ut arbetsförmågan.

GIFTER

Gifter som användes inom den industriella produktionen, inte minst i den
kemiska industrin, var ytterligare en hälsofara som läkarna i hög grad och
under hela den undersökta perioden lyfte fram som något mycket farligt
för de arbetandes hälsa. Flera av de gifter som diskuterades, exempelvis bly,
arsenik och fosfor hade sedan länge ansetts vara farliga. l takt med den indu
striella utvecklingen tilltog bruket av gifterna i produktionen och därmed ten
derade uppmärksamheten av dem att öka, bland annat från läkarhålI.

När läkarna talade om gifterna beskrev de bland annat hur själva för
giftningsprocessen gick till. Vägarna in i kroppen beskrevs gå via inand
ning av damm, ångor och gaser, via huden vid beröring och via nedsvälj
ning av gift vid intagandet av föda med otvättade händer." Förgiftninga
rna sades sällan yttra sig i ett plötsligt uppträdande. Det kunde de göra om
det handlade om gift i gasform. Ett kontinuerligt konfronterande med gif
ter sades kunna framkalla ett kroniskt förgiftningstillstånd ~om sakta men
säkert bröt ned hälsan och motståndskraften. Hur lång tid arbetet med det
giftiga materialet pågått förklarades därmed också ha stor betydelse för

l:l4 Jan Garnert} (1993), Anden i lampa/I. Et1lologiska perspektiv på ljus och
mörker, Ulf.

85 Boström, 1917: 6, 154-156.
" Se t ex Tigerstedt, (1884), 333-335, Wallis, (1894),36, Almquist, (1919), 561-567.
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hur utgången blev." Likaså uttrycktes uppfattningen att giftets verkan
också var beroende av vem som kom i kontakt med det. Iförste provinsial
läkare Herman Peterssons rapport från Konga cellulosafabrik år 1900 be
rättas det om en arbetare som utan att skada sin hälsa arbetat i syrahuset i
sex år. Enligt vad Petersson erfarit av arbetarna var detta något speciellt.
"Annars anses, uppgafs det, 2-3 år vara det längsta, man kan stå ut med. "88

Kvinnor, barn och svaga personer beskrevs vara extra känsliga för gifter.

Denna känslighet sades inte minst yttra sig hos gravida kvinnor som arbe

tade med gifter som bly, anilin och kvicksilver. Det hade nämligen visat sig
att de ofta fick missfall. 89

Ytterligare ett exempel på uppfattningen om den individuella beskaff
enhetens betydelse för giftets farlighet gestaltas i en provinsialläkares utlå
tande om blyförgiftning bland porslinsarbetare.

Olika individer visa en mycket olika motståndsförmåga mot blyets
inverkan, i det somliga under hela sitt lif kunna vara sysselsatta med
glasering och dervid åtnjuta god helsa och uppnå hög ålder, då an
dra deremot redan efter 1-2 månader känna börjande symptom till
blyförgiftning. 90

Blyförgiftning beskrevs vara en kronisk sjukdom som åstadkom föränd
ringar i nästan alla kroppens organ. Ett första symtom var avmagring och
blekhet, därefter följde rubbningar i matsmältningsorganen. En karaktä
ristisk rand på tandköttet, kallad blyrand, uppstod genom en förening av
bly och matrester. I ett längre framskridet stadium kunde förgiftningen
orsaka problem med andningen, något som benämndes blyastma. Särskilt
vanlig uppgavs blyförlamning vara. Händer och underarmar förlorade sin
rörelse och blev hängande obrukbara.'! Bilden nedan är hämtad från en
lärobok i tysk yrkesmedicin och synliggör blyförgiftningens verkan hos
krukmakare. Den drabbades händer är förlamade och ger ett klolikt uttryck.

87 Almquist, (1897), 643.
88 l:e provinsialläkarens inspektionsberättelseJ Kronobergs län år 1900, RA.
89 Tigerstecit, (1884), 3J3, Almquist, (1919),566
90 Arbetarefärsäkringskomitten. III Statistisk undersökningar. 2. Arbetstid, hy

gieniska förhållanden och skyddsåtgärder i fabriker m.m., (1888),29.
91 W'alIis, (1889), 594f, Hellström, (1896), 30-32, \,(!irgin, (1908), 333, Almquist,

(1919),561-536.
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Sex olika stadier av blyförlamning hos krukmakerskor.
Källa: K B Lehmann, (1919), Arbeits und Gewerbehygiene, 209.

Bly användes i framställningen aven mängd produkteJ; exempelvis blyvitt
målarfärg. I de fabriker som tillverkade eller hanterade färgen ansågs för
giftning vara mer vanlig än ovanlig. En annan yrkesgrupp som uppmärk
sammades i det sammanhanget var porslinsarbetare som arbetade med
glasering." En undersökning av förekomsten av blyförgiftning gjordes av
Socialstyrelsen år 1921. Bakom undersökningen låg en internationell över
enskommelse om att skydda kvinnor och minderåriga från arbeten där bly
förgiftning kunde förekomma. Socialstyrelsens hygieniske expert, amanu
ensen vid Karolinska institntets hygieniska avdelning Goltfrid ThoreIl,
fick uppdraget att nndersöka hälsotillståndet hos arbetare som arbetade
med glasyr eller andra blyhaltiga ämnen vid sex porslins- och lervaru
fabriker i Sverige. Av de 71 arbetare som undersöktes, 39 män och 32 kvin
nor, nppvisade en arbetare säkra tecken på blyförgiftning medan 30 styck-

92 Se t ex Hellström, (1896), 31
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en, det vill säga nästan hälften, nppvisade lättare symptom. Undersökning
en visade klart att bly kunde inverka skadligt på hälsan. Enligt ThorelI var
förgiftningens uppträdande beroende av hur lång tid blyupptaget pågått,
blyprodukternas löslighet, arbetsplatsens beskaffenhet men också, eller
rättare sagt vad som benämns "sist men icke minst", arbetarens personliga
förhållanden och kroppsbeskaffenhet. 93 Hållningen var med andra ord
bekräftande. Samtidigt framstår blyets giftiga verkan ha tonats ned genom
atttillskriva individen en betydelsefull roll för förgiftningens uppträdande.

Under 1830-talet startade tillverkning av fosfortändstickor i landet och
vid mitten av seklet hade ett större antal fabriker för sådan tillverkning
etablerat sig, bland annat i]önköping. Tändstickstillverkningen och pack
ningen av stickorna i askar var inte ett fysiskt krävande arbete och därför
kom arbetskraften i huvudsak att bestå av kvinnor och barn." Läkarna
beskrev inte detta yrke som särskilt gynnsamt för hälsan eftersom vit eller
gul fosfor ansågs vara ett mycket farligt gift som kunde orsaka en allvarlig
förgiftningssjukdom kallad fosforförgiftning, fosfornekros eller käkbens
brand. Det kunde uppstå om arbetarna t ex vid askfyllning eller satsbered
ning inandades ångor av giftet eller att de fått det på fingrarna som de se
dan stoppat i munnen. När fosforn väl nådde munhålorna kunde inflam
mation och tandlossning uppstå med tiden. Fortgick hanteringen av giftet
efter tandlossning kunde förödelsen tillta. Fosforn letade sig ner till käk
benet där det kunde orsaka var- och fistelbildningar i kinder och hals. Ofta
följde döden. På grund av denna sjukdom uppgavs tändsticksindustrien ha
dåligt rykte vid sekelskiftet 1900. Från läkarhåll benämndes också fosfor
nekrosen som" en af våra svåraste yrkessjukdomar."95

93 Gottfrid ThoreIl, (1922), Undersökning rörande blyförgiftning inom porslins
och !ervaruindustril1 i Sverige, 2-16.

94 Arne Strå by, (1984), Arbetsmiljö av igår, 2l.
95 Hellström, (1896), 41, Almquist, (1897), 611.
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Kvinna med fosfornekros, I. Kvinna med fosfornekras, II.

Källa: K B Lehmann, (1919), Kurzes Lehrbuch der Arbeits und Gewer
behygiene, 172, Ludwig Wullsten & Max Wilms, (1910), Lehrbuch der
chirurgie, bd 1, 279.

En av de första stora medicinska undersökningarna av förgiftningar i Sve
rige utfördes i slutet av 1800-talet av läkaren och rättskemisten Valter
Lindberger. År 1893 publicerade han en avhandling om förgiftningarna i
landet under åren 1873-1892. Den byggde på rättsmedicinska obduktions
protokoll över personer som dött av förgiftningar. Syftet var att få större
kunskap om förgiftningarna, bland annat i fråga om vilka gifter som bru
kats, antalet förgiftningar som ägt rum samt fördelning över ålder och kön.
Lindbergers efterforskningar visade att antalet förgiftningar tilltog under
1800-talets sista decennier och att de gifter som framför allt orsakade döds
fallen var arsenik och fosfor. Antalet fosforförgiftningar uppvisade en
kraftig ökning under de tjuga år Lindberger undersökte. År 1873 svarade
fosfor för 15 procent av förgiftningarna. År 1892 hade andelen stigit till
hela 71 procent. Av de fosforförgiftade var så mycket som 94 procent kvin
nor. Lindberger förklarade detta med att fosforn i de flesta fall använts som
fosterfördrivningsmedel. Blev fosfordosen för stor dog inte bara fostret
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utan även modem." Tyvätr redovisade inte Lindberger vilket yrke de för
giftade hade haft, vilket gör det omöjligt att länka förgiftningsfallen till
yrkesverksamhet.

Ett annat gift som läkare uppmärksammade var nikotinet. Det omtala

des som ett av de starkaste gift man kände till. Denna förgiftning sades inte
vara ovanlig bland arbetare i tobaksfabriker. Att det var så uppfattades
inte som särskilt märkligt med tanke på de arbetsförhållanden som rådde i
dessa fabriker. Så här beskrevs bland annat en tobaksfabrik i Stockholm:

...arbetslokalerna äro osnygga, ofta illa uppvärmda och dåligt ven
tilerade, att arbetarna i dem måste förvara sina kläder och intaga
sin föda, samt att flerestädes förekommer, att, sedan arbetarnc på
kvällen slutat sitt arbete, utbredes tobak på golfven för att torka.
Följande morgon hopsopas den och arbetarne få sedan omedelbart
börja sitt arbete i de sålunda af tobaksångor och tobaksdamm ännu
mera uppfyllda rummcn.\l7

Nikotinförgiftningen startade med kräkningar, diarre och allmän matthet.
Den sades också kunna yttra sig i svindel, huvudvärk, sömnighet, öronsus

ning, förändrad syn, hjärtklappning, nervsmärtor och darrningar i armar

och händer. Så småningom blev förgiftningen kronisk och arbetarna sades
helt enkelt vänja sig vid tillståndet. För kvinnor hade nikotinet visat sig
knnna orsaka rubbningar i underlivsorganen och även framkalla missfall.
Lungsjukdomar och särskilt lungsot omnämndes vara vanliga inom to
baksindustrin liksom att dödligheten inom ana åldrar inom denna bransch
var hög.n

Kvicksilver var ett gift som också diskuterades som orsak till yrkessjuk
dom, men inte i någon större omfattning. Denna förgiftning yttrade sig en-

96 Valter Lindberger, (1893) Bidrag till kännedomen om färgiftningama i Sverige
under åren 1873-1892, 1-49. Fosterfördrivningen gick många gånger till så
att fosforstickorna skrapades av i ljummen vätska som sedan dracks.
Fostret dog och fördrevs ut ur kroppen. Fosfor som abortmedel var en stor
och omdebatterad fråga i sekelskiftets Sverige och det var också en övervä
gande orsak till att stickorna förbjöds att säljas i landet från och med år
1901. Däremot förbjöds inte tillverkningen av fosforstickor förrän år 1920.
Se Staffan Nilsson, (1998), Inte bara eld, 12-22.

97 Hellström, (1896), 42.
98 Se t ex Tigerstedt) (1884), 334, Hellström, (1896),42, \Virgin, (1908), 333.
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ligt läkarna hos bland annat spegeltillverkare. Ett första symptom för den
na förgiftning beskrevs vara ymnigt spott och inflammation i munnens
slemhinnor. Ytterligare tecken var att kinder och tunga lätt blev såriga.
Efter en tid frättes tänderna sönder och föll ut. Så småningom angrep
kvicksilverförgiftningen nerverna med kramper, ryckningar och darrning
ar i ansikts-, arm- och benmuskler som följd. Även denna förgiftning sades
ha dödlig utgång."

Det gjordes många uttalanden av läkare om gifter och förgiftningar i
industrin, men de var i flera avseenden knappa. Fram till det nya seklets
inträde var beskrivningarna av de skador gifterna kunde medföra relativt
kortfattade och förgiftningarnas förekomst konstaterades snarare än pro
blematiserades. I tidskrifter och litteratur hänvisade läkarna i huvudsak till
förgiftningar som iakttagits i andra länder. 100 Anledningen till detta kan ha
varit att uppgifterna om yrkesförgiftningar i Sverige var få. Det kan också
ha handlat om att läkarna ville tala om dessa faror men att de samtidigt
inte ville dra allt för långtgående jämförelser med förhållanden i Sverige.
En förändring på området sker under 1900-talets första decennier. Nu blev
uttalandena från läkarhåll både fler och mer utförliga. lO! Vid denna tid
började de svenska medicinarna också vidta egna undersökningar om
gifternas negativa inverkan på de arbetare som dagligen konfronterades
med dem. Ett exempel är en undersökning av medicine kandidaten Carl A
Flirst, som år 1914 skrev om haschförgiftning bland arbetare i svenska rep
slagerier. Vid tillverkningen använde en del repslagerier så kallad Bombay
hampa. Det var en sorts hampa som innehöll stora mängder av giftet Can
nabis Sativa. Vid hanteringen fylldes arbetsrummen med det giftiga dam
met och arbetarna inandade följaktligen stora mängder av det. Fiirst hade
besökt några repslagerier och intervjuat arbetarna om eventuella symptom
av detta arbetsmaterial. Han skriver:

99 Se t ex Wa1lis, (1889), 595, Wirgin, (1908), 333, Almqnist, (1919), 563-566.
100 Se t ex Tigerstedt, (1884),3331, Nilsson, 1889:23, 353, Asplund, (1895), 392-802.
101 Ett belysande exempel framträder i en jämförelse mellan Ernst Almquists be-

handling av gifter i olika yrken i Allmän hälsovårdslära år 1897 och 1919. I
den första upplagan diskuterar Almquist området kortfattat på två sidor. I
den senare upplagan behandlas däremot gifterna mer utförligt på nästan tre
gånger så många sidor än tidigare.
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Vid de förhör jag anställt med arbetarna öfverenstämde inf1amma~

to riska symtom från näsa, hals och ögon, yttrande sig i stickningar
i och flytning ur näsan, stark hostretning och sveda i ögonen. Om
kvällarna efter slutat arbete känna de sig slappa och tunga i hela
kroppen, trötta och dåsiga och mycket sömniga. Vidare kännes
som en tyngd hvilande öfver bröstet, tyngd och värk i hufvudet
samt susning för öronen. Om de försökte läsa, var det S0111 en slöja
och flimmer för ögonen, bokstäfverna voro suddiga, och då de an
strängde sig för läsningen, började ögonen rinna, värka och svida,
så att de snart måste uppgifva försöket (pupillutvidgning!). Då de
kom i säng, kändes kroppen het som af feber, och de råkade i stark
svettning; ofta kallsvettades de och hade frossbrytningar. lvIorgo
nen därpå hade de ofta frysningar. 1lll

Giftets verkan uppgavs avta efter några dagar. Oavsett detta ansåg Hirst
att dammet var farligt för arbetarnas andningsorgan. I industrier i Stock
holmhade användningen av Bombayhampan minskat och anledningen till
detta sades vara att den gav varorna sämre kvalitet men också att bearbet
ningen medfört skadlig inverkan på arbetarna. I dessa industrier användes
istället den mindre farliga, mer tåliga men lite dyrare ryska hampan. I indu
strier i mellersta Sverige, bland annat Örebro, Skövde och Åmål, användes
enligt FUrst fortfarande den farliga Bombayhampan.103

FUrst pekade på att det fanns industrier som satte ekonomin före de ar
betandes hälsa. Trots medvetenhet om faran för arbetarnas hälsa priorite
rades vinstintresset. Ett syfte som kan utläsas ur hans artikel är att mana

till åtgärd för att skydda arbetarna från de svåra olägenheter han mött, att
få industrin att sluta använda det giftiga arbetsmaterialet vid tillverkning
en. I sin medicinska bevisföring kring de olika hampasorternas giftighet
använde han sig bland annat av mikroskopiska bilder för att gestalta hur
den giftiga varianten var trådig och lätt söndersmulad till skillnad mot
den mindre giftiga. Han framhöll också att få förgiftningssymtom uppvi
sats bland arbetare som hanterade den ryska hampan och att det alltså i
förlängningen lönade sig att använda den. FUrsts studie framstår som ori
ginell i tiden på grund av att den byggde på egna iakttagelser och inter
vjuer med arbetare.

102 Carl FUrst, "Olägenheter vid bearbetning af s.k. Bombay - hampa", i Hy
gienisk tidskrift, 1914, 117.

103 FUrst, 1914, 113-119.
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Den första svenska systematiska undersökningen av yrkessjukdomar
nas förekomst och orsaker publicerades i Svellska läkaresällskapets halld

/illgar år 1915 under rubriken "Om hudens yrkessjukdomar". Det var allt
så en artikel som direkt riktades till medicinskt skolade läsare. Bakom det
skrivna stod medicine kandidatenjames Strandberg som under fem måna
der undersökt patienter med hudsjukdomar, dermatoser, vid Sot Görans
sjukhus kvinnliga poliklinik. Hans syfte med undersökningarna var att ut
röna om dessa sjukdomar kunde härledas till de drabbades yrke. I synner
het intresserade sig Strandberg för vilka arbetsmaterial som brukats, ex
empelvis gifter och kemikalier. Av de 323 fall som undersökts konstate
rades 17 procent vara så kallade yrkesdermatoseJ; främst i form av eksem
och toxikodermier (hudutslag orsakade av gifter). Bland orsakerna till
dessa nämndes färgade tyger, lut och tvättpulver. 104 Strandberg kommen
terade sin studie med att dessa yrkeshudsjukdomar sällan vare sig hotade
eller förkortade den arbetandes liv, men att de kunde orsaka perioder av
arbetsoförmåga eller tvinga arbetaren till byte av yrke och att de därför var
viktiga att uppmärksamma. los

I beskrivningarna som gjordes av läkare framställdes som sagt gifterna
som mycket farliga för hälsan och att de till och med kunde orsaka så pass
allvarliga sjukdomar att arbetaren dog. Men den stora faran som betona
des med såväl gifter som med de övriga orsakerna till yrkessjukdom som
här beskrivits, var att de ökade arbetarens mottaglighet för tuberkulos, i
synnerhet lungtuberkulos eller lungsot.

DEN YTTERSTA FARAN - LUNGSOT

Lungsot! denna massmördares namn kommer den tappraste att
blekna, då han hör att - han själf är angripen däraf. En verklig
lungsotsskräck är på väg att gripa vårt samhälle. 1IJ6

Det inledande citatet av Henrik Berg andas bestörtning över den mord
ängel som rasade fram. Tuberkulosen var en sedan länge uppmärksammad

104 James Strandberg, )IOm hudens yrkessjukdomar", i Svenska läkaresällska
pets halldlillgar, 1914-15, bd 40-41, 319-375.

105 Strandberg, 1914-15, bd 40-41, 319.
106 Berg, (1897), 1.
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sjukdom, men kring sekelskiftet 1900 förefaller en smärre panik ha brutit
ut kring den. Och i synnerhet gällde det lungtuberkulos, eller som den ofta
kallades lungsot. Oron uttrycktes inte bara av läkare som Berg. Så skrev
exempelvis August Strindberg "att vid seklets slut fann jag stämningen
tryckt. Människorna talade bara om tuberkulos. "107 Lungsoten framställ
des vara det svarta moln som vilade över mänskligheten.

Den populärmedicinska litteraturen om sjukdomens uppkomst och
spridning tilltog märkbart åren före och decenniet efter år 1900. Här om
nämndes lungsoten ofta som en arbetarsjukdom eller industrisjukdom.
Dödlighetsstatistiken visade nämligen att den till övervägande del angrep
arbetarbefolkningen. Ja, bland dessa betraktades sjukdomen vara mer
vanlig än ovanlig. Henrik Berg beskrev sambandet så här: "Lungsotsdöd
ligheten tilltager helt naturhgt med procenten industriell befolkning. "108

Under 1800-talets sista decennium hade Norrköping en ovanligt stor
dödlighet i tuberkulos. År 1894 skriver stadens hälsovårdsnämnd i sin års
berättelse att hela 24 procent av alla dödsfall under året orsakats av tuber
kulos och att Norrköping därmed hade den högsta andelen döda i sjukdo
men av alla landets större städer. 109 Johan Peter Hellström, som vid denna
tid var praktiserande läkare i staden, härledde den höga dödlighetskvoten
framför allt till det smittobärande dammet och smutsen i fabrikerna. 110 Att
lungsoten i så hög utsträckning drabbade arbetare förklarade också läkar
na med att de var hygieniskt vanlottade ifråga om boende och föda. Många
gifte sig tidigt och barnsbörderna var täta. Motståndskraften mot sjukdo
men blev därmed inte särskilt god. Dessutom ansågs arbetarna ha hälso
vådliga ovanor som att utan eftertanke spotta på golv och gator vilket
kunde leda till att lungsotsbakterien spreds vidare med damm och smuts.

En annan ovana som inte sällan lyftes fram var det "ruinerande och
undergräfvande alkoholmissbruket.""1 Alkoholen var en stor fråga i Sve
rige från l800-talets mitt och fram tilll900-talets första decennier. Curt

107 August Strindberg, (1910), Tal till svenska nationen. Om olust j landet, lever
net, litteraturen och lärdomen, 8.

tOll Berg, (1897), 30, Nilsson, 1899:14,225, Georg Henrik Dovertie, "Lungsoten i
Sveriges och några andra länders städer" l i Hälsovämren, 1897:12,44-46.

109 Norrköpings Hälsovårdsnämnds årsberättelse till Kungliga Medicinalstyrel
sen år 1894, bilaga till hälsovårdsnämndens protokoll år 1894, NSA.

110 Hellström, (1896), 20-22.
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\XTallis, Henrik Berg och den i Stockholm praktiserande läkaren Ivan Bratt,
hörde till den krets som engagerade sig såväl nationellt som internationellt
mot alkoholens förekomst. Bland de bärande argument som fördes fram
var att den kunde orsaka sj ukliga förändringar i kroppen hos drinkaren
men också att den knnde öka dennes mottaglighet för Inngsot. 1I2 Läkaren
Israel HolIl1gren använde sig av ordstävet "supen och lungsoten fås vid
krogdisken" då han beskrev hur alkoholen avväpnade kroppen mot bak
terien. t13

Lungsoten talades genomgående om som yrkessjukdomen nnmmer ett.
Förmodligen var det på grund av att den var frekvent bland fabriksarbeta
rna och att faran för att smittas i trånga, dåligt ventilerade och dammiga
fabriker ansågs vara så hög. Dessntom uppfattades det finnas många häl
sofaror i detta arbete som orsakade ohälsa och som därmed minskade mot
ståndskraften mot sjukdomen. Yrket blev på så sätt den indirekta orsaken
till sjukdomens uppträdande. ll4 Den stora uppmärksamhet tuberkulosen,
och särskilt lungtungtuberkulosen, fick kring sekelskiftet 1900 handlade
inte bara om en rädsla för bakteriernas framfart och spridning bland be
folkningen, utan även om en oro för att den skulle försämra efterföljande
generationers kvalit". Barn till föräldrar som gått bort i sjukdomen sades
ha den latent. De föddes med andra ord svaga, predisponerade att falla
offer för sjukdomen. Henrik Berg skrev ingående om lungsotens degenere
rande verkan och att den på sikt kunde försämrade rasen. Den utvecklade
rastypen kallade han Habitus ftisicus. Dess kropp karaktäriserades av ett

osymmetriskt förhållande mellan kro~e.fi.s\ängd och bröstets omfång.
Andra ntmärkande drag var gänglig, s a}A'>rj>stad och muskelsvag. l15

/

111 Nilsson, 1899:14,227.
112 Ulrika Graninger, (1997), Från osynligt till synligt. Bakteriologins etablering i

sekelskiftets svenska medicin, 160-163.
113 Israel Holmgren, (1908), Tuberkulosen. Kort framställning till skolornas

tjänst, 24.
114 }mf t ex Curt \Vallis, (1884), "Bakterierna som sjukdomsorsak", i Elias Hey

man, (rcd), Bibliotek (ör he/sovård, 64-66, Henrik Berg, (1902), Den moder
l1a lrmgsotsbehal1dlingen, 166-195.

115 Henrik Berg, (1897), Om lungsot. Dess orsaker, kännetecken, förebyggande
och botande, 22, 177. Curt \Vallis skriver också om denna "habitus
phtisicus" (lungsiktig kroppsbyggnad) i "Bakterierna som sjukdomsorsak",
i Elias Heyman (red), Bibliotek för helsovård, 671.
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YRKESSJUKDOMARNAS KLASSIFICERING

Begreppet yrkessjukdom användes av läkare under hela den undersökta
perioden utan att någon gång förklaras innebördsmässigt. Begreppet före
faller med andra ord ha varit allmänt vedertaget bland läkarna. En defini
tion dyker upp i Arbetarskyddet år 1920 i en översatt artikel av Franz
Koelsch, tysk docent i yrkeshygien och tillika yrkesinspektör. Koelschs de
finition av yrkessjukdom var:

...en kroppslig skada) framkallad av upprepade långvariga
skadeorsaker, som ha sin grund i arbetssättet eller dc därav föran
ledda omständigheterna och av vilka var och en för sig icke skulle
vara i stånd att framkalIa någon nämnvärd kroppsskada. Dessa
skadeorsaker behöva icke uteslutande vara vållande till sjukdoms
företeelsen, det är nog om de varit verksamma som sådana vid dess
uppkomst resp. utbrott. 116

Och i stora drag är det också detta tänkesätt som framträder hos de svens
ka läkare som nttalade sig om yrkessjnkdomar nnder den valda tidsperio
den. I deras uttalanden har jag knnnat urskilja sju olika orsaker till ohälsa
och sjukdom som föranledde dem att benämna dem som yrkessjukdom:

1. Ohälsa/sjukdom vars orsak härleddes till arbetets rum ifråga om lnft,
belysning, ventilation, rymd och renlighet.

2. Ohälsa/sjnkdom vars orsak sammankopplades med arbetsmaterial.
Kopplingen mellan arbete och sjukdom uppfattades här vara högst på
taglig. Förgiftningssjukdomar av olika slag räknades hit.

3. Ohälsa/sjukdom vars orsak var att söka i de kroppsställningar och rö
relser som yrket förutsatte.

4. Ohälsa/sjukdom vars orsak relaterades till arbetets längd och förläg
gande på dygnet.

5. Olycksfall orsakade i och av yrket.

116 Översättning av den tyske läkaren Franz Koelschs artikel, "Yrkessjukdom
och olycksfall", i Arbetarskyddet, 1920:5,94.
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6. Ohälsa/sjukdom som kunde förekomma i största allmänhet, men som
också var vanligt förekommande bland arbetare ivissa yrken. Frekven
sen pekade på att sambandet med yrke och sjukdom inte kunde uteslu
tas. Benämningen på denna ohälsa/sjukdom kunde därför bära spår av
yrke eller arbetsuppgift.

7. Sjukdom som orsakades av bakteriel; vilken likt föregående kategorier,
kunde förekomma i största allmänhet men som uppträdde med hög
frekvens inom vissa yrkesgrupper. Yrket uppfattades vara den indi
rekta orsaken. Det predisponerande arbetaren, ökade dennes mottag
lighet för mikroorganismerna.

Uppfattningen om yrkessjukdomarnas orsaker förefaller alltså ha varit
komplex. Att arbetet kunde vara en orsak till sjukdom stod klart, men om
eller i vilken grad det påverkade hälsan bedömdes utifrån arbetarens mot
taglighet. Var motståndskraften svag blev också arbetets faror än mer far
liga.
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o ..
ATGARDER MOT

YRKESSJUKDOMAR

Det här kapitlet behandlar de åtgärder som läkare förordade mot yrkes
sjukdomar. För dem handlade det inte bara om att i preventivt syfte åt
gärda vissa farliga faktorer på arbetsplatserna, exempelvis i form av venti
lation och bättre arbetsställningar, utan även om att få den arbetande att
leva ett hälsosamt liv utanför fabrikernas väggar. Betydelsen av vanor och
beteenden, könens ordning och familjens trygghet är områden som be
handlas i samband med detta. I kapitlet diskuteras också läkarnas syn på
varför eller snarare för vems vinning åtgärder skulle vidtas. Källmaterialet
utgörs huvudsakligen av populärmedicinska och medicinskt profilerade
tidskrifter och böcker.

YRKESHYGIEN OCH FOLKHÄLSA

Orsakerna till yrkessjukdomar var enligt läkarna många, men de förefaller
inte ha uppfattas som olösliga problem. Snarare framträder en övertygelse
om att de flesta gick att förhindra. Hur skulle då detta gå till?

De förebyggande åtgärder som framfördes sorterades under benäm
ningen yrkeshygien. I Sverige förefaller Robert Tigerstedt ha varit den för
ste som skrev om detta begrepp. År 1884 använde han det för att tala om
preventiva åtgärder mot de skador på hälsan SOIll olika yrken kunde med
föra i Helsovårdslära för alla.' En definition av begreppet gjordes av Ger
mund \Virgin i Nordisk familjebok år 1922.

Yrkeshygien, vetenskapen om allt i samband med yrket som gagnar
eller skadar arbetares hälsa; äfvcn de praktiska anordningat; som
avser att skydda arbetares hälsa samt liv och lem. Till yrkes
hygienen höra dessutom vetenskapen om de sanitära olägenheter,
som kunna åsamkas dc kringboende genom fabriker och näringar,

, Robert Tigerstedt, (1884), Helsovårdsliira för alla, 338-341.
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äfvcnsom anordningarna till deras förekommande. [... ] Till yrkes
hygienen höra äfven frågor gällande välfärdsinrättningar för arbe
tarna utanför arbetslokalerna. Dessa afse förbättrade förhållanden
i hemmct, höjning af arbetarnas sociala läge, ordnadt familjc1if och
att göra arbetarna friska och nöjda. 2

Wirgins definition av begreppet var bred och täckte i stort sett in allt som
stod i samband med fabriksverksamhet. Åtgärderna handlade inte bara
om farliga faktorer på arbetsplatsen. De sträckte sig även utanför dess väg
gar och in i arbetarnas hem och privatliv. Denna innebörd för yrkeshygien
förefaller även ha gällt under vår undersökta period.

Begreppet yrkeshygien hade alltså en gränsöverskridande karaktär och
täckte in mer än vad det antydde. Läkarnas uttalanden inbegrep mycket
riktigt såväl grundliga ordinationer om hur arbetsplatser skulle anordnas
för att förebygga hälsofaror, som hur arbetarna skulle bete sig i sitt arbete
samt hur livet utanför arbetet skulle arrangeras om hälsan skulle bibehål
las. Enligt Torsten Thunberg, professor i fysiologi vid Lunds universitet,
var yrkeshygienen också "en av den sociala hygienens först utvuxna gre
nar... "3 Läkarna förefaller ha använt begreppet SOlll en sorts neutralise
rande täckmantel och verktyg för att kunna uttala sig och föra fram sina
uppfattningar om vilka åtgärder de ansåg var påkallade i fråga om såväl
arbetsplatser som arbetare och deras levnadssätt.

Från läkarhåll kom yrkeshygienens stora betydelse för befolkningens
hälsa att framhållas alltmer varefter tiden gick. James Strandberg uttryckte
det exempelvis så här i Svenska läkaresällskapets handlingar år 1914:

För bevarandet av folkhälsan har yrkeshygienen en synnerligen
stor uppgift att fylla, en uppgift, som med industrialismens utveck
ling ständigt ökas. Arbetskrafter dragas alltmer från landsbygden
in till städerna och industricentra för att sysselsättas i fabriker och
verkstäder. Genom tcknikens framsteg uppstå nya fabrikationsme
toder och med dessa följa ofta för arbetarnas hälsa nya, förut
okända f'lror. 4

2 Nordisk familjebok, (1922), bd 33.
3 Torsten Thunberg, "Några ord om social hygien", i Hygienisk Revy l 1915: 9,

150.
4 James Strandberg, "Om hudens yrkessjukdomar" l i Svenska läkaresällskapets

handlingar, 1914-15, bd 40-41, 319.
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Folkhälsan skulle säkras från de faror som ansågs ha uppstått i takt med
den industriella utvecklingen och här uppfattade sig läkarna ha en betydel
sefull roll. Läkarnas uttalanden om åtgärder inbegrep inte bara de orsaker
till yrkessjukdomar som de hade identifierat på arbetsplasterna. De upp
fattade att det fanns ett större orsakssamband vilket även innefattade vem
arbetaren var samt dennes levnadssätt och vanor. Det var alltså faktorer
som i sig inte ansågs kunna orsaka yrkessjukdomar men som kunde sänka
motståndskraften mot dem. I och med detta blev arbetaren själv en central
gestalt i det förebyggande arbetet. Många av förslagen till åtgärder hand
lade också om dennes förhållanden utanför arbetsplatsen. Jag har därför
delat in kapitlet i Arbete och Fritid för att renodla de åtgärder läkarna för
ordade.

ARBETE
LUFT OCH RYMD

Läkare har sedan århundraden tillskrivit luften stor betydelse för männis
kans hälsa. Enligt det miasmatiska perspektivet var dålig eller skämd luft
sjukdomarnas huvudsakliga orsak. I takt med att teorin om bakterier vann
acceptans, kom luften att få ytterligare uppmärksamhet från läkarhålI. I
dålig, smutsig och otillräcklig luft kunde nämligen sjukdomsframkallande
bakterier spridas. Åren kring sekelskiftet 1900 var det främst lungsotssmit
tan som ägnades uppmärksamhet och då inte minst dess förekomst och
spridning bland fabriksarbetare. Därmed blev ventilation av bostäder och
lokaler tidens lösen.'

Då läkare uttalade sig om dålig luft som orsak till yrkessjukdomar, kret
sade de huvudsakligen kring förklaringar i fråga om luftens tillräcklighet
och otillräcklighet. Om lokalens storlek inte var proportionerlig mot anta
let arbetare som vistades där, blev luften snabbt dålig av utandningar och
hudutdunstningar. Detta ansågs, som tidigare nämnts, kunna skapa ohälsa
och nedsätta motståndskraften mot allvarligare sjukdomar.

För att åtgärda den dåliga luften förespråkade yrkeshygienens företrä
dare ordentliga ventilationsanordningar som kunde tillföra lokalerna ny
och frisk luft. Ventilation ansågs också kunna avhjälpa besvärande hetta
och fukt som uppstod vid vissa fabrikationer, exempelvis inom textilindu-

s Eva Palmblad, (1990), Medicinen som samhällslära l 112f.
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strin. Vädring genom fönster beskrevs vara en väg att tillföra ny och frisk
lnft, men den var inte tillräcklig. I stället förespråkades genomgående ven
tilation i form av exempelvis lnfttrummor i väggar och tak. Men i de gamla
fabrikerna var det uppenbarligen svårt att på ett tillfredsställande sätt in
stallera denna nya teknik. Och det var dessutom dyrt. I förste provinsial
läkarnas inspektionsberätte!ser klagades det årligen över hur lite energi
som ägnats åt att förbättra Inften i arbetslokalerna trots den stora skada
det kunde åsamka arbetarna. Om Moheda toffelfabrik i Kronobergs län
rapporterade exempelvis förste provinsialläkaren Herman Petersson år
1900 att arbetsrummet var lågt och att inga ventilationsanordningar över

hnvud taget hade installerats i lokalen.'
En av orsakerna till den otillfredsställande luften beskrevs vara fabriks

ägarnas ovilja att, bland annat på grund av kostnader, installera ordentliga
ventilationsanordningar. Flera förste provinsialläkare ställde sig frågande
till varför arbetsgivarna inte ens ansträngde sig så pass att befintliga föns
ter och ventiler öppnades. Då de frågat arbetsgivare om detta hade de fått
Svaret att det helt enkelt inte var någon ide att öppna ventiler eller fönster
eftersom arbetarna avlägsnade sig på grnnd av det drag som nppstod.
Fredrik Bissmark var däremot aven helt annan uppfattning. I sin inspek
tionsberättelse från Norrköping år 1899 skriver han:

Verkliga förklaringsgrunden är väl den, att känslan af eller öfver
tygelsen om vigtcn af ren luft icke vuxit sig fast ens hos dem, som
förklara sig tro derpå; dessutom äro nog våra metoder bristfälliga?

Från läkarhåll uttrycktes en medvetenhet om att det var både svårt och
dyrt att installera ventilationsanordningar i gamla lokaler. De underströk
därför att det var enklare och billigare att ta hänsyn till dylika installa
tioner då nya fabriker skulle byggas. Nybyggda fabriker där dessa åtgärder
genomförts omtalades gärna. Johan Peter Hellström berättade exempelvis
entusiastiskt om de förbättringar han mött vid byggandet av nya fabriks
hus i Norrköping vid 1800-talets slut:

I åtskilliga nya fabriksbyggnader, uppförda i Norrköping under
senare år, äro arbetslokalerna t. ex. ända till 5 meter höga och där-

6 l:e provinsialläkarens inspektiol1sberättelse, Kronobergs län år 1900, RA.
7 l:e provinsialläkarens inspektionsberättelse, Östergötlands län år 1899, RA.
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utöfver, och luftutrymmet beräknadt till 70-100-150 kubikmeter för
hvarje arbetare; ja, i somliga nya spinnerilokaler, där arbetsmaski
nema taga stort utrymme och arbetarnes antal ej behöfver vara
stort, uppgår luftmängden till 200 kubikmeter för hvarje arbetare. ~

En av de fabriker Hellström kan ha haft i åtanke var den år 1894 nyetable
rade yllefabriken Dominicns Brlicks AB. Redan vid slutet av decenniet
hade företaget en ledarställning inom ylleindustrin i staden. Här arbetade
cirka 350 personer, varav de flesta var kvinnor.' Några år efter fabrikens
färdigställande yttrade Bissmark sin förtjusning över detta nya i sin inspek
tionsberättelse. Brlicks beskrevs att ha "godt utrymme, god belysning och
god ordning, äfven är uppvärmningen tillfredsställande och ventilationen
någorlunda." 10

1889 års yrkesfarelag föreskrev enluftmängd på minst sju kubikmeter
per arbetare. Ernst Almquist kommenterade det angivna måttet som till
räckligt om det samtidigt skedde ett luftutbyte av lokalen tre gånger per
timme. Men än bättre ansåg han det vara att luftmängden per arbetare

beräknades efter vilket arbete som bedrevs (dammande, hantering av gifter
etc), hur många arbetare som vistades i lokalen, hur länge arbetet pågick
samt vilken belysningsteknik som användes, det vill säga de faktorer som
ansågs kunna göra luften dålig. l1 I 1912 års lag om arbetarskydd ökades
det rekommenderade luftutrymmet till tio kubikmeter. Förbättringar före
faller redan ha vidtagits i fabrikerna för detta stadgande. Några år inpå det
nya seklet skrev Fredrik Bissmark att såväl luft som ventilation blivit bättre
i Norrköping och att höga, ljusa och välventilerade fabrikslokaler nu hade
börjat byggas." En förändring till det bättre uppfattades med andra ord

8 Johan Peter Hellström, (1896), Om yrkessjukdomar och industriell hygien, 17.
9Jörn Svensson, Sven Godlund & Kerstin Godlund, (1972), "Norrköpings eko

nomiska och sociala historia", i Björn Hemfrid & Salomon Kraft (rcd),
Norrköpings historia, dels, 191f.

10 l:e provinsialläkarens inspektionsberättelse, Ostergötlands läH år 1902, RA.
11 Se t ex Ernst Almquist, (1897), Allmän hälsovårdslära med särskildt afseende

på svenska förhållanden för läkare, medicine st~{derande, hälsovårds
myndigheter, tekniker m.fI., 653, Ernst Almquist, "Industrien och häls(dår
den", i Hälsoväwlell, 1900:7, 116.

12 Se t ex l:e provi11sialläkarens inspektiol1sberättelse, Ostergötlands län årell
1906, 1907 och 1909, RA.
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vara på gång. I förste provinsialläkarberättelserna avtog kritiken generellt
om luft och rymd under 1900-talets första decennium. År 1913 påpekade
också förste provinsialläkare George Henrik Dovertie i Allmänna svenska
läkaretidnillgen att den nya lagstiftningen snarare uttryckte redan genom

förda förbättringar än nya riktlinjer för detta område. 13

I samband med talet om luft och luftväxling diskuterades ytterligare ett
hälsoproblem, nämligen drag. Och det var av allt att döma ett smått para
doxalt problem. Det uppstod nämligen i samband med luftväxling av ar
betslokalerna. !försöket att avhjälpa en hälsofara i form av dålig luft, upp
stod alltså en ny. En förklaring till draget i arbetslokalerna sades vara att
ventilationen inte inrättats på ett lämpligt sätt. I smått raljant ton beskrev
Dovertie hur ventilationen anordnats i fabrikerna .

...man har helt enkelt upptagit ett eller annat hål i väggen eller, där
man trott sig göra riktigt fint, insatt en fläkt i väggen, varigenom
uppkommit ett ofta olidligt drag med resultat att ventilationen hål
las avstängd. H

Dovertie, med flera, ansåg inte att arbetsgivarna ägnat speciellt mycket
energi år att anordna bra och dragfria ventilationsanordningar. Upprepade
historier skrevs också om hur arbetarna så fort de fick möjlighet stängde
eller till och med spikade igen ventilationsgluggar för att slippa det fruk
tade draget. År 1897 rapporterade förste provinsialläkare Lorentz Dahl
berg om fenomenet:

Jag har en varm sommardag räknat bortåt 70 väldiga fönster på
framsidan af en fabriksbyggnad, och af dessa ventilerades med två,
i bcgge fallen med ett par små rutor, och detta oaktadt aHa fönstren
i sin helhet kunna öppnas. Också öfverensstämma alla, förmän och
ingeniörer, i samma klagolåt: vi öppna fönster och ventiler, men
komma vi tillbaka minuten derpå, äro de stängda. Det hjälper var
ken förklaringar eller befallningar. Ja, på ett par ställen der fabriks
innehafvaren låtit anbringa lufttrummor i väggarna, hade hand
tagen till luckorna blifvit sönderslagna och luckorna sje1fva till
spikade. H

13 Georg Henrik Dovertie, "Reflexioner över lagen om arbetarskydd", i All
mämw svenska läkartidningen, 1913:14,373.

14 Dovertie, 1913:14,374.
15 l:e provinsialläkarens inspektioflsberättelse, Östergötlands län år 1897, RA.
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En läkare kunde alltså förstå varför arbetarna handlade som de gjorde.
Däremot ansågs tillförseln av ny luft vara av så pass stor betydelse att der
inte fanns utrymme för att ta hänsyn till arbetarnas missnöje. Fredrik Biss
mark menade att det inte fanns någon annan utväg än att anordna en cen
tralt styrd ventilationsanorcining som inte arbetarna kunde komma åt.

Den friska luften skulle alltså tillföras arberarna vare sig de ville eller inte,
en form av hälsovård under tvång. 16

VENTILATION OCH RENHÅLLNING

Det var inte bara luftens mängd och tillräcklighet som beskrevs vara bety
delsefull för hälsan, utan även dess renhet. Och ren luft förutsatte en ,en
arbetslokal. I en smutsig och dammig lokal hjälpte det inte att bara venti
lera. Johan Peter Hellström menade att orsaken till de smutsiga arbetsloka
lerna bland annat berodde på bristande kunskaper hos arbetsgivarna. De
verkade tro att det räckte med att vädra bort dålig lukt, men inte upprin
nelsen till den. Hellström hänvisade till den tyske hygienikern Pettenkoffer
som lär ha sagt: "Om jag hade en gödselhög i mitt rum, så gjorde jag klo
kare att aflägsna gödselhögen än att lufta rummet starkare."17Det var allt
så inte lukten som ansågs kunna orsaka sjukdom, utan smutsen och de
bakterier den kunde rymma. Medicinen befann sig i en brytningstid gällan
de synen på vad som orsakade sj ukdom. Hellström ställde den gamla mias
matiska sjukdomsförklaringen mot den nya bakterieteorin. Arbetsgivarna
uppfattades helt enkelt inte hänga med i den medicinska utvecklingen.

I läkarnas uttalanden lämnades utförliga skildringar över hur smutsiga
och ostädade arbetslokaler kunde se ut. Det hela framstod för läkarna som
både motbjudande och ohälsosamt. Så här beskrev Hellström hur det hm
de se ut i fabrikslokalerna.

På väggar och tak, på maskiner och på hvarje utsprång i arbetsrum
met får damm och smuts ligga i tjocka lager; på golf och i trappor är
damm blandadt med affall från arbetet, olja från maskinerna och
gatsmuts, som medföljer de talrika arbetarne, i synnerhet under

16 l:e provinsialläkarens illspektiollsberättelse; Östergötlands län år 1899, RA.
17 Hellström, (1896), 18.
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regniga dagar, samladt till en totalverkan, som obehagligt berör
både lukt- och synorganen hos den, som ej fått den alldeles förslö
ande vanan. J~

Beträffande renhållningen fanns det uppenbarligen mycket kvar att önska.
Missnöjet tog sig inte bara uttryck i utförliga skildringar av smutsiga och
dammiga arbetslokaler, utan också i detaljerade beskrivningar av hur städ
ningen av lokalerna borde skötas. Det ideala beskrevs vara att städningen
utfördes varje dag efter arbetets slut. Det damm och smuts som revs upp i
samband med städningen kom på så sätt inte i kontakt med de arbetande.
Ytterligare förslag var att fukta golv och väggar med exempelvis snö eller
sågspån så att damm och smuts blev lättare att sopa. En annan metod som
rekommenderades var att regelbundet bestryka golven med linolja så att
dammet klibbade fast. Men bäst sades det vara om dammet redan då det
bildades fångades av skyddshuvar eller sugfläktar och att dammalstrande
material, exempelvis ull och sandsten, fuktades innan det bearbetades. 19

Då läkarna uttalade sig om renhållningens och dammutsugningens bety
delse för de arbetande hänvisade de, liksom i de flesta åtgärdssamman
hang, till yrkesinspektörernas rapporter och föredrag. Inspektörernas in
satser och påpekanden på området beskrevs i positiva ordalag och någon
kritik av deras arbete har inte påträffats. Likaså hyllades den nya tekniken
för att ha avhjälpt många problem med damm och smuts. Bland annat sa
des sugfläktar ha utfört "storverk" på området. lO Tilltron till tekniken fö
refaller också ha tilltagit i takt med mekaniseringen. År 1913 skrev bland
annat Ivan Bratt, att en ökad mekanisering av arbetet undanröjt många

faror för arbetaren, exempelvis tunga lyft. 21

Dammet var en av de faktorer som fanns med i arbetareförsäkrings

kommittens undersökning av ohälsosamma faktorer som kunde finnas i

18 Hellström, (1896), 18.
19 Se t ex Emil Nilsson, "Lungsot och yrkesarbete" l i Hälsavännen 1899:14, 228,

Gennund \Virgin, (1908), "Yrkessjukdomar och fabrikshygien" , i Gerald
Halfred von Koch (rcd), Social handbok, 335, Ernst Almquist, (1919), All
män hälsavårdslära med särskildt afseende på svenska förhållanden för lä
kare, medicine studerande, hälsovårdsmYNdigheter, tekniker m.f1., 558.

20 \'\firgin, (1908), 335, Almquist, (1919),558.
21 Ivan Bratt, "Har industrien något intresse av att förbättra de hygieniska för

hållandena vid sina anläggningar?", i Arbetarskyddet, 1913:8,201-204.
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industrin. Däremot föreskrevs inte dammet några förebyggande åtgärder i
1889 års yrkesfarelag. En förändring märks i och med den reviderade lagen
år 1912. Här anbefalldes anordningar som hindrade spridning av damm "i
en för arbetarnas hälsa skadlig mängd."" Lagen talade med andra ord om
att dammets mängd kunde skada den arbetandes hälsa, men inte vilken
mängd som var farlig. Detta lämnades fritt för arbetsgivarna och yrkesin
spektörerna att tolka.

LJUS OCH MÖRKER

Det rena arbetsrummet sades ha många föredelar. Förutom att smuts och
smitta blev undanröjt, beskrevs det även ha en positiv inverkan på ljuset i
arbetslokalen. Omvänt sades ett ljust rum underlätta renhållningen. Bättre
ljus menades bland annat kunna erhållas genom att kalkstryka väggarna i
arbetslokalen. Det förklarades dessutom inge en känsla av renhet, bland
annat då kalken ansågs ha en desinficerande verkan, det vill säga väggarna
blev inte bara fria från Sillllts utan även eventuell smitta.l3

Belysningens betydelse för seendet var ett återkommande område som
diskuterades av medicinare. Ljuset beskrevs verka upplivande och öka
människans välbefinnande. Dagsljuset framhölls genomgående som den
bästa belysningsformen. Inte minst betonades dess konstanta karaktär och
dess förmåga att kunna lysa upp hela arbetsrummet. Ernst Almquist fram
höll också solljusets förmåga att döda sjukdomsalstrande organismel:24

Men fabrikslokalerna var inte sällan stora och dagsljuset förmådde inte att
tränga in genom fönstren och nå ända fram till alla arbetsplatser. I elektri
citeten fann läkarna en god lösning. Elektriciteten kom att tillta som belys
ningsform i industrin under iSaD-talets sista decennier och ersatte bland

anmt gas- och petroliumlampor. Etnologen Jan Garnen har påpekat att
elektricitetens införande inta bara innebar bättre belysning i lokalerna. Det
minskade även brandfaran,25 Det var dock inget som uppmärksammades

från läkarhåll under den undersökta tiden.

22 Lag om arbetarskydd, SFS 1912:206, 5§.
23 Se t ex Tigerstcdr, (1884), 338, Henrik Berg, (1897), Om lungsot, dess orsaker,

kännetecken, förebyggande och botande, 216, Almquist, (1919), 250.
24 Almquist, (1919), 20, 250.
15 Jan Garnert, (1993), Anden i lampan. Et1lologiska perspektiv på ljus och mör

ker, 131-133.
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De läkare som skrev om arbetets hälsofaror hade bara gott att säga om
den nya belysningstekniken. Deras positiva uttalanden handlade inte minst
om den goda verkan som det elektriska ljuset hade på arbetarnas syn. Lik
som dagsljuset var det elektriska ljuset konstant och avgav relativt lite
värme. Dessa egenskaper ansågs därmed medverka till att förebygga ögon
sjukdomar som ~atts i samband med heta och fladdrande gaslågor." CarI
Gustaf Boström hänvisade till tyska undersökningar som visat att använ
dandet av elektrisk belysning på arbetsplatser medfört att antalet ögon
sjukdomar hos arbetarna minskat. Förebyggandet av dessa sjukdomar
innebar enligt Boström inte bara att lidande reducerats. Det hade även
medfört besparingar i och med att arbetsinsatser räddats. l

? Här användes

alltså bibehållandet av arbetarnas hälsa som ett viktigt argument för att
vidta förebyggande åtgärder mot faror. Under 1910-talet förefaller läkarna
alltmer använda dessa lönsamhetsargument för att framföra sina åtgärds
förslag. Detta kommer att diskuteras vidare i slutet av kapitlet.

Till skillnad mot läkarnas positiva uppfattning om den ökade använd
ningen av elektricitet inom industrin, fanns det även, som alltid, kritiker
mot det nya. Bland dessa finner vi författaren August Strindberg. Enligt
hans åsikt förstörde det elektriska ljuset snarare ögonen på arbetarna och
dessutom förlängde det deras arbetsdag." Där Strindberg såg ett utnytt
jande av arbetare såg läkarna, med sitt hälsoperspektiv, snarare individu
ella vinster.

RENA ARBETARE

Att lokalerna hölls ljusa och rena omtalades alltså som en viktig åtgärd
mot yrkessjukdomar. Men minst lika viktig beskrevs arbetarnas personliga
hygien vara. Denna framställdes dock genomgående som allt annat än väl
skött. Snarare beskrevs arbetarna som smutsiga, illaluktande och ovår
dade och dessutom ovilliga att hålla sig rena.

26 Se t ex "Det elektriska ljusets inverkan på synen", i Hälsovä1tl1en 1889:15,219.
27 Carl-Gustaf Boström, "Några ord om ögonhygien, ögonskador samt skydds

åtgärder inom industrier och yrken", i Arbetarskyddet, 1917:6, 153-158.
III Garnen, (1993), 131.
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Äro arbetslokalerna ofta smutsiga, så äro arbetarne och dcras ar
betskläder ofta nog ej heller mycket renare. De smutsigaste klädes
plagg få tjänstgöra, så länge de ej kunna bäras på kroppcn, och de
kvinnliga arbetarne, som eljes äro mycket nogräknade, åtminstone
med ytterdräkten, äro härvidlag ej de minst vårdslösa. Om de i stäl
let för att nedlägga onödigt mycket penningar på helgdagskläder
na, som användes en dag i veckan, offrade något mera på arbets
dräkten; om denna gjordes af sådant tyg, att ytterdräkten lätt kun
de tvättas och verkligen också blefve tvättad en gång hvar eller
hvarannan vecka, så skulle vinsten både i hälsa och trefnad inga
lunda bli liten.19

Läkarna förutsatte att en hygienisk medvetenhet inte skulle växa fram av
sig själv. Istället vände de sig till landets arbetsgivare för att få förbätt
ringar till stånd. Om arbetsgivarna tillhandahöll omklädningsrum, tvätt
ställ och badanordningar skulle möjligheterna öka att arbetarna tvättade
sig och bytte kläder vid arbetets början och slut. Dessutom förespråkades
att dessa anordningar skulle få nyttjas på arbetstid eftersom det visat sig att
även mil baden var gratis, utnyttjades de inte efter arbetets slut.3o

Bad och tvättmöjligheter var däremot något som saknades i de Norrkö
pingsfabriker som förste provinsialläkare Lorentz Dahlberg besökte år
1898. Dahlberg uttryckte skarpt sitt ogillande över de bristande hygienin
rättningarna han mött i stadens fabriker och manade till bättring:

Tvättställ finnas här och hvar men äro de i regel placerade inne i
fabrikslokalerna, der de ej kunna hållas i snyggt och inbjudande
skick. Duschinrättningar finnas på några ställen; de hvilka jag hade
tillfälle att sc, vora emellertid ytterst otref1iga, mörka och snaskiga
och alltför små. Nej, gör snygga och rymliga duschinrättningar, så
blifva de till nytta och blifva anlitade,'!

29 Hellström, (1896), 18.
30 Se t ex Hellström, (1896),19, Almquist, (1919),573. Vid denna tid förespråka

des även billiga och lättillgängliga bad för befolkningen i allmänhet. Syftet
var att lära dem att inse den betydelse badet hade för att förekomma sjuk
domar och förbli vid god hälsa. Eva Palmblad, (1990)) Medicinen som sam
hällslära, 41f. Se även Ann-Charlotte :Miinger) (2000), Stadens bam på lall
det: Stockholms sommarlovskolonier och den modema välfärden och Lena
Hammarberg, (2001), En sund själ i en sund kropp. Hälsopolitik i Stock
holms folkskolor 1880-1930.

31 l:e provinsialläkarens inspekti011sberättelse, Östergötlands län år 1898, RA.
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I sekelskiftets Sverige uppfattades badet i mångt och mycket som högst
betydelsefullt föt att förebygga sjukdom och den 'rena vanan' var ett stå
ende tema i den populärmedicinska litteraturen. 32 Samtida satirticiningar
som NaggelI raljerade också över tideus renlighetsmani. I tidningens första
nummer år 1913 står det exempelvis under rubriken "Tillägnat renlighets
profeterna":

Det är nog pinsamt att smutsen se,
Men erfarenheten visar,
Att det inte alls är ide
Att sätta haklapp på grisar.-H

Det renlighetsidealläkarna företrädde märks genomgående i fötste pro
vinsialläkarerapporterna under de sista åren av 1800-talet och 1900-talets
första decennium. Bad och renlighet upptog en stor del av dessa läkares
intresse. Vilket utbud fabrikerna hade av dusch- och badanordningar och
vad det kostade kommenteras nästan årligen i inspektionsberättelserna.
Förste provinsialläkaren Gustaf Sjödahi berättade exempelvis om den
varmbadsinrättning för karbad, dusch och bastu som fanns vid Delary
cellulosafabrik i Göteryd socken. Badet kostade tio öre och beskrevs ha en
"omfattande sanitär betydelse för arbetarna. "34 Där bad eller tvättmöjlig
heter saknades ombad förste provinsialläkarna fabrikernas ledare att in
rätta sådana.35

Förebyggande i form av renlighet dyker också upp i 1912 års lag om
arbetarskydd där större fabriker tillråddes att anordna tvättmöjligheter,
omklädningsrum och matrum för sina arbetare.36 Från läkarhåll uppfatta
des inte dessa åtgärder som tillräckliga. I en artikel i Allmämla sVeIIska
läkartidllillgell år 1913 uttryckte Georg Henrik Dovertie sin besvikelse

32 Se t ex Nils Englund, (1898), Om hudens vård och om folkbad ,Rikard von
Post, (1903), Bad är hälsa, Anders Wide, (1906), Bad och kroppsö(llillgar.

33 Naggen, 1913:1, 1.
34 l:e provinsialläkarens inspektiollsberättelse, Kronobergs län år 1902, RA.
35 Se t ex l:e provinsialläkarens illspektio1lsberättelse, E/fsborgs län år 1900, l:e

provinsialläkarens illspektiollsberättelse, Östergötlands läll år 1903, l:e
provinsialläkarens inspektio1lsberättelse. Kro1lobergs län i år 1903, RA.

36 Lag om arbetarskydd, SFS 1912:206, S§.



över att lagen inte stadgat om att det skulle finnas bad, badstuga eller dy
likt i större fabriker."

Renlighetens betydelse inbegrep mer än arbetarens egen hälsa. Tvätt
och byte av kläder efter arbetsdagens slut var även ett första steg för att
förhindra att smuts, smitta, gift och lukt fördes vidare till hem och familj.
De rena kropparna uppfattades även vara en förutsättning för förbättrad
luft i såväl fabrikslokaler som hem. Dessutom framfördes åsikten om att
ett kontinuerligt tvagande av kroppen kunde väcka en renlighetskänsla
hos arbetaren som gjorde att smuts och orenligheter tedde sig motbjudan
de. 38 I formuleringarna kring den kroppsliga tvagningens betydelse åter
speglas i flera avseenden både medicinska och socialhygieniska motiv. Det
var inte bara sjukdom som skulle förebyggas. I detta rymdes också en strä
van efter ett förändrat beteende och nya vanOJ; Enligt idehistorikern Kjell
Jonsson strävade det hygieniska programmet mot en förändring av hela
kulturen, vari arbetarna var en del. Det rena skulle framstå som en naturlig
del av livet. För ett förverkligande behövdes en förändring av såväl befolk
ningens beteenden som attityder." Det räckte exempelvis inte med, som
Hellström skrev, att arbeterskorna bar rena kläder på helgerna. På den
vägen blev de bara ulvar i fårakläder, ohygieniska individer i rena klän
ningar. Förändringen skulle även komma inifrån och genomsyra hela livet.
Alla dagar, alla tillfällen.

SPOTT I KOPP

Arbetarnas ovana att inte tvätta sig uppfattades som sagt vara ett allvarligt
problem. Det fanns ytterligare beteenden och vanor som uppmärksamma
des och manades till förändring. I slutet av 1890-talet blev arbetarnas spot
tande på gator och golv något som korn att uppfattas som ett allvarligt

37 Dovertie, 1913:14, 374.
Jg Se t ex l:e provi1lsialläkarens illspektiollsberättelse, Östergötlands län år

1902, RA, Hellström, {1896}, 19, "Badhus för arbetare och barn", i Hälso
vännen, 1890:10, 150.

39 Kjell Jonsson, (1986), "En nybadad renrasig svensk på ett blankpolerat furu
golv i ett hus utan löss i ett genomskinligt samhälle där vetenskapen ser till
att fabrikerna tillverkar fotråta skor och ingen är så dum att han på fotboll
glor", i Roger Qvarsell (red), I framtidens tjänst. Ur folkhemmets idehisto
ria, losf.
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problem av medicinens företrädare. Detvar ett beteende som beskrevs som
stötande och dessutom farligt eftersom spottet bland annat kunde innehål
la tuberkniassmitta. Uppmärksammandet av det farliga spottandet sam
manfaller i tid med ett tilltagande nationellt engagemang för att förebygga
uppkomsten och spridningen av tuberkulos. Vid firandet av Oscar den II:s
tjngofemåriga regentskap år 1897 donerades 2,2 miljoner kronor för att
bygga folksanatorier i landet. År 1904 bildades även Nationalföreningen
mot tuberkulos vars syfte var att samla och sprida information om sjukdo
mens uppträdande och förebyggande. Bakom tillkomsten stod Allmänna
svenska läkarföreningen.4o Tuberkulosen var också ett stående tema i se
kelskiftets tidskrifter och litteratur. Speciella skrifter om sjukdomen utkom
nära nog explosionsartat nnder 1900-talets första decennier. Bland skri
benterna märktes i synnerhet läkare.41 I deras skildringar av sjukdomen
och de konsekvenser som kunde följa var fabriksarbetaren inte sällan hn
vudperson. Hos Henrik Berg fick exempelvis läsaren möta en arbetarfa
miljs förfall till följd av att mannen drabbats av tuberknIas. I takt med att
sjukdomen ntvecklades, förlorade mannen sin arbetskraft och familjen
därmed sin försörjning. Hustrun fick istället ta arbete vid fabriken. Och på
grund av hennes svagare motståndskraft} tog det inte lång tid innan även
hon insjuknade i sjnkdomen. Vid föräldrarnas bortgång tvingades barnen
till fattighuset eftersom ingen ville riskera att anställa dessa sjukdoms
märkta små." Det var med andra ord inte bara tragiska levnadsöden som
skildrades, utan också berättelser om hur sjukdomen söndrade familjer
och bidrog till ökade fattigvårdsutgifter för samhället.

De åtgärder som läkarna förespråkade mot tuberkulosen bland fabrik
sarbetarna handlade intressant nog inte om att förbjuda sjuka arbetare att
arbeta. Förmodligen hängde det samman med en medvetenhet om den
knappa försörjning som väntade den arbetslöse då fattigvården slutligen
fick träda in. Att ligga samhället till last var en skada i sig. Det kan mycket
väl ha handlat om att läkarna ansåg att det fanns goda möjligheter att för-

40 Britt Inger Puranen, (1984), Tuberkulos. En sjukdoms förekomst och dess or
saker. Sverige 1750-1980, 316.

41 Se t ex Hugo Östen Leonard Holst, (1906), Om lungsot och andra tuberkulösa
sjukdomar. Emil Nilsson, (1900), Om lungsot, Victor Berglund, (1915), Den
vita pesten. Hur lungsot uppkommer. sprides, utvecklas och motarbetas.

42 Henrik Berg, (1902), Den moderna ltmgsotsbehandlingen, 13ff.
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hindra smittspridningen. Detta framgår bland annat i de åtgärder som for
mulerades mot sjukdomens spridning. De hygieniska riktlinjer som lä
karna gav uttryck för handlade i stora drag om att reglera arbetet i fabri
kerna och dessutom förse arbetarna med nya vanor. För det första skulle,
om möjlighet och utrymme fanns, friska och sjuka arbetare placeras i
skilda rum, alternativt stå med ett par meters mellanrum så att de friska
arbetarna inte nåddes av de sjukas hostningar!) För det andra skulle vad
som beskrevs vara en farlig osed och ful vana vänjas bort, nämligen
spottandet på golvet. Det skulle kort och gott förbjudas. Detta förbud
skulle gälla alla arbetare, vare sig de var sjuka eller ej. Spottandet kunde få
allvarliga konsekvenser och ansågs därför betydelsefullt att få bort. Och
var någon tvungen att spotta, så skulle det göras i särskilda koppar och
absolut inte på golvet. För att uppnå detta skulle lämpliga spottkoppar,
innehållande desinficerande vätska, placeras ut i fabrikslokalerna. 44

·Om blott den notoriskt sjuke förses med spottkoppar, ligger faran
nära till hands, att den, som misstänker sig vara lungsjuk) hemlig
håller sin åkomma för omgifningen för att ej utpekas och skys så
som smittofarlig. Lika litet har man rätt att utestänga från arbetet
en tuberkelsjuk, som redan har passerat det stadium, då hopp om
vederfående finnes, särskildt när fabriksarbetet är föga. ansträng
ande och risken att sprida smittan kan så god! som eliminerasY

Då läkare talade om spottkoppar betonades särskilt att de skulle vara este
tiskt och praktiskt utformande. Kopparna fick exempelvis inte misspryda
väggarna, utan snarare skulle de smälta in som en naturlig del i lokalen.
Vägen till förändring skulle gå via det tillgängliga och tilltalande.

Spottkoppar böra se trefliga och snygga ut. De måste vara försedda
med själfstängande lock, så att de ej stå och vanpryda genom att
uppvisa sitt obehagliga innehåll och så att de ej tillåta flugor och
dylikt att komma ned och släpa-med sig ut i-rummet af innehållet.46

4) Se t ex \Virgin (1908), 336, Almquist, (1919), 573,
44 Se t ex Nilsson, 1899:14,228, Richard von Post, "Om spottkoppat till skydd

mot lungsot m.fl. sjukdomar", i Hälsovä1l11el1, 1900:1, lO-B, Henrik Allard,
"Om anordnanclet af spottkoppar för samtliga arbetare vid fabrik", i Eira,
1900:17,523-526.

45 Allard, 1900:17,523.
46 von Post, 1900:1, 11.
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Extra provinsialläkare och bataljonsläkare Richard von Post rekommen
derade exempelvis en handspottkopp för arbetsbordet som lätt skulle kun
na användas utan att arbetet avbröts då man behövde spotta. En annan
variant var väggspottkoppen med självstängande lock, som skulle sättas
upp någon meter över golvet.

Handspottkopp Väggspottkoppar

Källa: Richard von Post, "Om spottkoppar till skydd mot lungsot m.fl.
sjukdomar", i Hälsouältltell 1900:1, 111.

Enligt den i Göteborg praktiserande läkaren Henrik Allard skulle införan
det och användandet av spottkoppar i fabrikerna skapa trygghet. Arbetar
na skulle inte längre behöva gå och vara rädda för att smittas av tuberku
los. Ytterligare en förhoppning han uttryckte var att dessa nya vanor hos
arbetarna även skulle förbättra hygienen i deras hem, vilka beskrevs som
"tuberkulosens farligaste smitthärdar. »47

Efter påtryckningar av tuberkuloskommitten kom 1912 års lag om ar
betarskydd att inbegripa föreskrifter om att det skulle finnas ett "nödigt
antal spottkärl af lämplig beskaffenhet" i arbetslokalerna.'" Georg Henrik
Dovertie såg positivt på den i lagen inskrivna åtgärden eftersom det före
detta uttalade direktiv varit nära nog lönlöst att försöka få in spottkoppar
i fabrikerna. Arbetsgivarna hade varit motsträviga att införskaffa dylika
koppar med argumentet att arbetarna ändå inte använde dem. Förmodli
gen handlade det om en kostnadsfråga. Ytterligare förhoppningar ställde
Dovertie till den lungsotsskräck som börjat sprida sig bland arbetare. Den
sknlle, menade han, helt enklet kunna leda till att de började kontrollera
varandras beteenden.49

47 Allard, (1900),526.
41;1 Lag om arbetarskydd, SFS 1912:206) 5§.
49 Doverticj 1913:14)374.
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GIFTHANTERING

Gifter var, SOln tidigare nämnts, något som ansågs kunna orsaka allvarliga

yrkessjukdomar. Man skulle därför kunna tro att undanröjandet av dessa
ägnades stort intresse inom medicinen. Så förefaller det inte ha varit. I lä

kares uttalanden onl användandet av gifter inom fabriksinciustrin framträ
der en ambivalens som ger intryck aven ovilja att ta ställning. Å ena sidan
sades gifterna vara "ett viktigt och maktpåliggande inlägg till de mera di
rekta försvarsåtgärderna under yrkesutöfningen."so Å andra sidan var de
åtgärdsförslag som formulerades vaga, exempelvis att det var bäst "att
deras bruk i möjligaste motto inskränktes eller att före användningen deras
skadlighet på ett eller annat sätt tillintetgjordes" .51 Det var som vi sett ett
konstaterande av att gifterna var ett stort problem och samtidigt ett undvi
kande av ett ställningstagande mot att de användes i produktionen. Den
utväg som läkarna i sammanhanget talade om inbegrep snarare att arbets
teknik och arbetslokaler skulle anpa3sas efter om arbetsmaterialet var gif
tigt. Lokalerna skulle vara välventilerade och arbetet skulle utföras under
speciella skyddshuvar som tog bort damm och ångor. Likaså efterlystes för
bud mot att arbetarna fick eller tvingades äta, snusa och dricka i arbetslo
kalerna. Utöver dessa förbehåll tilldelades även arbetarna skyddsåtgärder.
De uppmanades exempelvis att använda arbetskläder och klippa håret,
dels för att skydda sig själva, dels för att hindra att giftet fördes vidare med
till hemmen. Renligheten av arbetarna sades vara extra viktig i arbeten
som inkluderade gifter. Att tvätte sig innan måltid och efter arbetsdagens
slut framhölls vara av största vikt för att undvika förgifmingssymtom.52

Några av dessa åtgärder hade redan införts i lagstiftningen för landets
fosfortändstickstillverkning. År 1862 väckte den liberale publicisten Karl
Fredrik Ridderstad en motion angående förebyggande åtgärder mot de all
varliga hälsoproblem som tillverkningen av fosforstickor uppvisat hos ar
betarna. Denna motion ledde så småningom till 1870 års Kong/. Maj:ts
nådiga förordning angående hwad wid tillverkning af tändstickor eller

50 Nilsson, 1899:14,227.
51 Ernst Almquist (1900), "Industrien och hälsovården" l i Hälsovä111ten,

1900:7, 116.
51 Se t ex Emil Nilsson, "Olika yrkens inflytande på helsa och iifslängd", i

Hälsovämleu, 1889; 24, 369, Hellström, (1896), 30-40, \X!irgin, (1908), 337.
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andra tändmedel, för hwilkas beredning wanlig fosfor amvändes, skall

iakttagas till förekommande af käkbensbrand (fosfornekras) bland arbe

tarne. 53 Förordningen innehöll hygieniska föreskrifter om hur fabrika
tionen sknlle ordnas. Bland annat förordades särskilda rum för satsbered
ning, doppning och askfyllning, det vill säga de moment som nppfattades
vara farligast. Vidare föreskrevs fabrikens föreståndare att se till att arbe
tarna bar särskilda arbetskläder. Han skulle också ansvara för att det fanns
möjlighet att tvätta ansjkte och händer och att det fanns rent vatten att
skölja munnen med. Ytterligare en åtgärd var att en läkare skulle besiktiga
alla arbetare minst en gång var tredje månad. Denne skulle också lämna
upplysningar om vilka ytterligare åtgärder som krävdes för hälsans beva
rande.54

De åtgärder som uttalades från läkarhåll mot giftigt arbetsmaterial
rimmade mycket väl med de åtgärder som denna förordning föreskrev.
Ernst Almquist kommenterade fosforförordningen som ett stort framsteg
för sin tid. Däremot beklagade han sig över att den blivit föga efterlevd på
grund av att den saknade övervakare.ss Samma år som Almquist uttalade
sig reviderades lagen. Nu tillskrevs yrkesinspektörerna skyldigheten att
övervaka lagens efterlevnad och de tilldelades dessutom besiktnings
skyldigheten över tändsticksfabrikerna. En annan nyhet var att giftets be
roende av tid uppmärksammades och reglerades i lagen. Arbetare som var
sysselsatta med tändmassans beredning eller stickornas doppning förbjöds
nu att användas till arbete mer än en månad i taget. Syftet med denna reg
lering var att se om tecken på allvarligare förgiftning yttrat sig under denna
tid eller om arbetet kunde fortgå." Från läkarhåll kommenterades de i la
gen inskrivna åtgärderna mot fosfornekras som tillfredsställande, inte

53 Thomas Hillmo, (1994), Arsenikprocessen. Debatt och problemperspektiv
kring ett hälso- och miljöfarligt ämne i Sverige 1850-1919, 75.

54 Kong/. Maj:ts nådiga förordning angående hwad wid tillverkning af tänd
stickor eller andra tändmedel, för hwilkas beredning wa/dig fosfor anwäl1
des, skall iakttagas till förekommallde af käkbellSbralld (fosfornekors)
bland arbetame, "FS 1870:12, 4§, 7§, 8§.

55 Almquist, (1897), 38.
S6 Kongl. 1v1aj;ts nådiga förordning angående försiktighetsmått till (örekom

mal1de af käkbensbrand (fosfomekros) bland arbetare i tändsticksfabriker,
SFS 1896,93, 5§, 6§, 16§.
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minst de kontinuerliga hälsoundersökningarna. Liknande regleringar an
sågs också behövas i andra sorters fabriker där arbete med gifter företogs
eller som på annat sätt ansågs farliga. År 1908 skrev exempelvis Germund
\'Virgin i Social Handbok:

En ofta upprepad undersökning av arbetarnes hälsotillstånd bör i
farliga yrken ingå som ett av de effektivaste skyddsmedlen mot
hälsoskada. Fabriksläkaren kan utan tvivel genom sin sakkunskap
inverka mycket både till fabrikens och arbetarnes bästa. 57

Att arbetsgivarnas hänsyn till de arbetare som var sysselsatta med gifter
inte alltid var särskilt stor beskrev Ernst Almquist. Han menade att det
fanns fabriker där nyanställda arbetare tilldelats de farligaste uppgifterna
och att de fick byta syssla först när förgiftning yttrat sig och de inte orkade
arbeta längre. Almquist beskrev metoden som "rå och omänsklig... "58

Arbete som inbegrep gift var av allt att döma ett område som läkarna
uppfattade som både stort och mycket farligt. Det ansågs kunna leda till
mycket allvarliga yrkessjukdomar som helt slog ut förmågan att arbeta
och många kunde till och med leda till döden. Gift var också en omdisku
terad fråga i sekelskiftets Sverige. Historikern Thomas HilImo har gran
skat den politiska giftdebatt som pågick i landet decennierna kring sekel
skiftet 1900. Arbetarnas hälsoproblem hade enligt hans utsago satts i sam
band med tillverkning av varor med bland annat fosfor redan vid 1800
talets mitt och på 1860-talet kom frågan upp i den politiska debatten.
Dessa diskussioner utmynnade i 1870 års förordning om förebyggandet av
fosfornekros. Men enligt HilImo skedde en förändring av problemfokus
under 1800-talets sista decennier. Under denna tid tilltog användningen av
gifter inom industrin, vilket också kom att väcka uppståndelse i samhället.
Uppmärksamheten riktades däremot inte längre mot de faror arbetarna
var utsatta för, utan snarare till de giftiga varornas tillgänglighet och an
vändande av den konsumerande allmänheten. Bland annat debatterades
det om arsenikhaltiga tapeter och fosforstickor. Enligt HilImo definierades
yrkesförgiftningarna helt enkelt bort från den giftpoiitiska agendan. Gift
frågorna, exempelvis arsenikfrågan, var heller inte ett problem som medi-

57Wirgin, (1908), 337.
58 Almquist, (1919), 556.
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cinare tilldelades att lösa. Läkare, däribland Curt Wallis, deltog i såväl ut
redningar som övriga diskussioner om arsenik, men fick här en underord
nad roll. Det blev snarare kemister som fick tolkningsföreträde i frågan. 59

En läkare som inte drog sig för att uttala sin åsikt om användningen av

fosfor i tändsticksproduktionen var Johan Peter Hellström. År 1896, det
vill säga året före den nya förordningen, skrev han att det fanns allt att
vinna på att förbjuda användningen av fosfor inom tändstickstillverkning
en. Hellström menade att säkerhetständstickorna, utan fosfor, redan ut
gjorde ett fullgott alternativ och att det därmed fanus ett tillräckligt argu
ment för att stoppa auvändandet av giftet. Han betonade också den dubbla
nyttan med ett sådant förbud.

Ett förbud för tillverkning af fosforstickorna, skulle därför, på
samma gång det skaffade ur världen en af våra svåraste yrkes
sjukdomar, äfven borttaga källan till många sorgerliga brott.60

Läkarnas länge försiktiga yttranden om gifternas varande kan ha handlat
om att det inte var, som exempelvis i fallet arsenik, deras sfär att uttala sig
om. Redan i ett uttalande av Robett Tigerstedt år 1884 synliggörs en med
vetenhet om vem som ägde och hade rätt att uttala sig kring problemet.

Huru i industrien giftiga ämnen skola ersättas med icke giftiga,
äfvensom det sätt hvarpå uppkomsten af dam och skadliga dunster
skall hindras eller arbetaren isoleras från den, allt detta tillhör tek
niken att afgöra.61

59 Hillmo, (1994), 7sf, 199, 276. Den enda motionen från läkarhåll angående gif
ter skrevs av Curt \Vallis år 1897. \\7al1is yrkade inte på att fosforstickornas
tillverkning skulle upphöra, utan att den inhemska försäljningen borde för
bjudas. Han fann inte att tillverkningen var hälsovådlig så länge de förord
ningar som införts, år 1870 och år 1896, följdes. \\7al1is uttalade syftc var att
minska antalet självmord med fosfor som tendcrat att öka bland unga, gra
vida kvinnor. rvlotionen skrev han tillsammans med Carl H Björck, \\7erner
G von Schwerin och Christian Loven. Motioner i Andra kammaren,
1897:168,16-20.

60 Hellström, (1896), 41.
61 Tigerstedt, (1884), 338.
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Under 1910-talet förefaller det medicinska intresset öka ifråga om att för
hindra användandet av giftigt arbetsmaterial. Allt fler uttalanden dyker
upp där synpunkter framfördes om att förändrade arbetsmetoder, ventila
tion och renlighet inte var tillräckliga åtgärder för att förhindra gifters
skadliga verkan på arbetarna. Nu märks också en strävan efter att över
tyga indnstriidkare att ersätta giftiga arbetsmaterial med mindre giftiga.
Läkare som exempelvis Carl FUrst och Ivan Bratt motiverade mindre gif-.
tigt material i termer av bättre kvalite samt en billigare och mer resnitatrik
produktion." Att det var lönande att hålla arbetarna vid hälsa var, som
tidigare nämnts, ett motiv som började framföras alltmer frånläkarkretsar
under seklets andra decennium.

ARBETSTIDENS REGLERING

Det var ett lyckligt uppslag av Mases att erbjuda en vilodag i
veckan, men i vår tid med dess oerhört invecklade och hetsande in
dustri måste ytterligare åtgärder vidtagas för att rädda mänsklighe
tcn från den ödesdigra överansträngningen. 6J

Diskussioner om arbetsdagens längd var tidigt på tapeten i Sverige. Redan
år 1856 motionerade Nils Hansson i bondeståndet om förkortning av ar
betstiden. I det tidigt industrialiserade Storbritannien hade diskussionerna
om arbetstidsförkortning för fabriksarbetare kommit igång åtminstone
fyrtio år tidigare. Ingen av dessa tidiga ansträngningar ledde till något re
sultat." Under 1800-talets sista decennier kom frågan om arbetstidsför
kortning återigen upp runt om i Europa och i synnerhet handlade den om
industriarbetares arbetstider. I Sverige kretsade frågan bland annat kring
att den långa arbetstiden var tröttande och att den inte gav arbetarna till
räckligt med ledig tid. För socialdemokraterna var arbetstidsförkortning
en kardinalfråga från starten år 1890. Detta strävande synliggjordes också
på plakaten vid första maj demonstrationerna. Argumenten handlade om

62 Se t ex Ivan Bratt, "Har industrien något intresse av att förbättra de hygie
niska förhållandena vid sina anläggningar?" l i Arbetarskyddet, 1913:8,204,
Carl A FUrst, "Olägenheter vid bearbetning af s.k. Bombay - hampa", i Hy
gienisk tidskrift, 1914, 113ff.

63 "Arbetströtthetcn och dess följder" , i Arbetarskyddet, 1917:8, 218.
64 Hans Hellström, (1994), Kultur, arbete, fritid, 33f.
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att arbetarna skulle få tid för familjeu och andra vederkvickande syssel
sättningar.65

I de populärmedicinska tidskrifterna och litteraturen framstår samban
det mellan arbetstid och hälsa ha blivit ett alltmer vanligt diskussionsämne
från och med 1890-talet. Denna accentuering sammanfaller väl med den
allmänna debatt som fördes om införandet aven åttatimmars arbetsdag.
Ett återkommande argument som användes av läkare för en kortare ar
betstid var teknikens utveckling. Arbetet hade fått ett högre tempo och
blivit mer komplicerat vilket krävde koncentration och uppmärksamhet
av arbetaren. Detta verkade i sin tur tröttande på kroppen."

Ju mera tekniken utvecklas, ju mera invecklade maskinerna bli och
ju hastigare dessas gång, desto större fordringar ställas på arbeta
ren och desto nödvändigare blir ur fysiologisk synpunkt arbetstid
ens förkortande. 67

Det dröjde däremot innan någon av de läkare som uttalade sig om arbetets
hälsofaror uttryckte någon strävan efter en normalarbetsdag, det vill säga
en genom lag bestämd tid för alla arbetstagare. Det uppfattades helt enkelt
vara"olämpligt att fastslå en bestämd och gemensam normalarbetsdag för
alla yrken."68 Argumentet bakom detta ställningstagande handlade om att
alla individer hade olika förutsättningar. Det som verkade tröttande för
den ene, var det inte nödvändigtvis för den andre. Det kunde handla om
såväl fysisk kraft som om ålder och kön. När det gällde kvinnor och barn
framkom exempelvis inga tveksamheter om att en kortare arbetstid var
nödvändig. Nattarbetet beskrevs vara extra skadligt för kvinnor och där
med i behov av reglering. Motiv som användes handlade dels om kvinnans
svagare kroppskrafter, dels om hennes uppgift som mor. Det ansågs helt
enkelt inte vara något överdrivet kravatt kvinnornas nattarbete förbjöds.
År 1901 skrev exempelvis provinsialläkare Carl Dahlborg så här:

65 Hans Hellström, (1992), Struktur, aktör eller kultur? Arbetstidspolitik i det in-
dustrialiserade Sverige, 38ff.

66 Se t ex Berg, (1903),59, Almquist) (1919),554.
67 Berg, (1903), 59.
68 Almquist, 1900:7, 116.

152 KAPITEL 6



För kvinnliga fullväxta arbetare finnes i Sverige ingen lagligen be~

stämd arbetstid, ehuru billigheten torde fordra, att de vore särskildt
skyddade, dels på grund af deras svagare kroppskrafter, dels på
grund af deras släktlif.69

En anledning till att läkarna inte ställde sig bakom en normalarbetsdag var
också att olika yrken ställde olika krav på arbetarens krafter. Vid fabriker
där maskinerna höll högt tempo och arbetet var ensidigt ansågs arbetsti
den behöva.kortas. Här föreslog Almquist ett tak på tio timmar. Däremot
kunde det finnas verksamheter som var lugnare och mer omväxlande och
där behövde inte arbetstiden vara en fara. Arbetstidens längd ansågs också
behöva bestämmas utifrån vilka andra faror arbetet rymde, ifråga om ex
empelvis damm och gifter, det vill säga ju farligare, desto kortare tid. På
grund av dessa många olikheter framfördes åsikten att arbetstiden bäst
reglerades mellan arbetare och arbetsgivare. 70

Av lika stor, om inte större, betydelse som arbetsdagens längd, beskrevs
uppdelningen av den vara. Henrik Berg menade exempelvis att kontinuer
liga raster var viktiga för att fylla på kraft och ork. Åtta timmars arbetsdag
utan pauser klarade ingen, men en tio- eller tolvtimmarsdag med pauser
var inte skadligt för vare sig kropp eller själ."

Det är nödvändigt för hvar och en, som vill blifva och förblifva frisk
i arbetet, att studera trötthetens fysiologi och hvilans fysiologi, eller
att, om ej tid och intresse finnes för studium, åtminstone i praktiken
tillämpa vetenskapens fordringar d.v.s. pauser, hvilopauser, rastest
under.n

Flera och tätare raster under arbetsdagen gynnade hälsan och arbetsför
mågan. Helst skulle de tillbringas ute i den friska luften. Dessa pauser fick
gärna innehålla lite gymnastiska inslag som kunde väga upp ensidiga eller
obekväma kroppsställningar. 73 Att röra på sig var inte rekommendationer

69 Carl Dahlborg, (1901), Boken om hälsan. Lättfattlig hälsolära, 170.
70 Se t ex Ernst \Vilhelm \Vretlind, "Några ord om normalarbetsdag" J i Hälso-

vännen, 1892:7, 165, Almquist, (1897), 640f, 651, Nilsson, 1899:14, 228.
71 Henrik Berg, "Om pauser under arbetet", i Hälsovämlen, 1911:2,26.
72 Berg, 1911:2,26.
73 Almquist, (1897), 652, Nilsson, 1899: 14,228, Curt WaIlis, (1906), Hemmets

hälsolära, 245f.
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som bara riktades specifikt till arbetare. I god (Per Henrik) Linganda före
språkade sekelskiftets läkare gärna lite gymnastiska rörelser i hälsobe
främjande syfte för alla människor.'·

Även arbetstidens kortande motiverades i termer av lönsamhet. En för

bättrad arbetsprestation och därmed arbetskvantitet sades exempelvis föl
ja om arbetaren fick tillräcklig tid över för sömn och vila. Det skulle gynna
såväl vakenhet som arbetsglädje samt viljan att arbeta. Härigenom sades
arbetaren också bli mindre slarvig vilket också förbättrade arbetets kvalite. 75

Enligt läkarna var alltså en förkortning av arbetsdagen nödvändig för
hälsans bevarande, inte minst för arbetare inom industrin. Åven utanför

den medicinska kretsen var arbetstidens längd ett hett och omdebatterat
problem i sekelskiftets Sverige. Bland annat väcktes ett antal motioner i
riksdagen för att få till stånd en arbetstidsförkortning för landets arbetare.
Ingen av dessa var skrivna av läkare. Däremot använde motionärerna så
väl svenska som utländska läkares iakttagelser och utlåtanden då de argu
menterade för en kortare arbetstid och en förkortad arbetsdag ansågs före
bygga såväl överansträngning som övriga yrkessjukdomar,16 Motionä~er

nas upprepade hänvisningar till medicinen tyder på att det fanns en tilltro till
och tyngd i läkarnas uppfattningar omsambandet mellan arbetstid och hälsa.
Först år 1918 fick motionerandet gehör och nu tillsattes en arbetstids
kommitte med uppgiften att utreda behovet aven åttatimmarsdag för in
dustriarbetare. Bland annat vände sig kommitten till ett nittiotal svenska
läkare för att fånga deras uppfattningar och erfarenheter om hur arbetsti
den kunde inverka på arbetarens hälsotillstånd. Nära 60 procent av dessa
uppges ha svarat. I kommittebetänkandet angavs vidare att cirka hälften
av dessa sagt sig ha erfarenhet av sambandet mellan arbetstid och hälsa. På
frågan om några sanitära men iakttagits till följd av lång arbetstid ut
tryckte exempelvis doktor Lindhe vid Gustafsbergs porslinsfabrik sin upp
fattning om vad som hände med arbetare som sysselsattes med fysikt krä
vande arbete under längre tider:

74 Roger Qvarsell, (1991), Vårdens idehistoria , 35.
75 Se t ex Berg, (1903),57, Fredrik Lindskog, "Om folkhälsans höjande", i Hy

gienisk Revy, 1915j 9, 160.
76 Se t cx Motioner i Andra kammaren, 1893:215, 1908:245, 1910:190.
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Stundom ha fall av överansträngning förekommit hos äldrc arbe
tarc, särskilt innan de, hunnit vänja sig vid ugnsarbetet, varvid
tunga bördor måste bäras å huvudet, ävensom hos minderåriga å
porsl insverkstaden.77

I arbetstidskommittens utlåtande om åttatimmarsdagen användes argu
ment för att det skulle skänka arbetaren mer tid för familj, fostran och bil
dande läsning, men här fanns också ett uttalat hälsomotiv. I likhet med vad
läkarna sedan länge uttalat, menade kommitten att ett ökat användande
av maskiner avhjälpt många fysiskt påfrestande moment i arbetet. Däre
mot hade en ökad specialisering och arbetsfördelning bidragit till att arbe
tet blivit ensidigt och påfrestande. En åttatimmarsdag ansågs kunna
främja arbetarens hälsa genom att förebygga trötthet och därmed bland
annat förhindra olycksfall och yrkessjukdomar."

År 1919 då lagen om åtta timmars arbetsdag klubbats igenom under
strök Almquist att åttatimmarsdagen var nödvändig, inte minst på grund
av den ökade arbetsintensiteten inom industrin. Han hänvisade till under
sökningar som visade att arbetaren vanligen utförde femtio procent mer
arbete under arbetsdagens första hälft än under den andra. Någon förlust
av att korta arbetsdagen skulle alltså inte följa och arbetarens lön borde
därför inte minskas menade Almquist."

UPPLYSTA ARBETARE

Under 1890-talet började läkarna alltmer betona betydelsen av arbetarens
medverkan i det förebyggande arbetet mot yrkessjukdomar. Denne till
skrevs en mera aktiv roll i fråga om att skydda sig. Arbetaren framstod som
fångad i en miljö där han/hon inte kunde påverka skeendet, utan snarare
som en tänkande och förutseende individ sonl var herre över sina hand
lingar. Arbetet beskrevs inte bara vara något som skulle utföras, utan som
något som krävde förutseende. Arbetaren skulle med sin egen försiktighet
skydda sig mot arbetets farot: Som bärare av sitt eget skydd blev denne
kort och gott en betydelsefull medaktör i preventionsarbetet.

77 sov) Arbetstidskommittell. Betällkmlde med (öslag till lag om begrällSllillg av
arbetstiden) (1919L 123.

78 SOU, Arbetstidskommittbt, (1919), 23-27.
79 Almquist, (1919), 554.
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Men hur skulle arbetarna veta vad som var farligt? Behovet aven ökad
förmedling av hygieniska kunskaper gjorde sig gällande i sammanhanget.
Ernst Almquist förespråkade införandet av undervisning i hygien vid lan
dets tekniska läroverk så att blivande yrkesinspektörer och förmän skulle
få ordentlig kunskap om vad som orsakade yrkessjukdomar. Dessa insikter
om vad som var farligt och även hur detta kunde förebyggas skulle de se
dan sprida vidare till arbetare. Läroböcker och broschyrer i teknisk hygien
som kunde användas i såväl unciervisningssammanhang som självstudier
efterlystes bland annat för detta syfte.so År 1919 uppger Almquist att un
dervisning i hygien nu bedrevs vid de tekniska skolorna samt vid tekniska
högskolan. För undervisningen svarade såväl tekniker som läkare.'l Hans
vision hade med andra ord gått i uppfyllelse.

Utöver kunskapsförmedlingen till arbetarna via yrkesinspektörer och
förmän efterlyste även läkarna att anslag med hygieniska riktlinjer skulle
sättas upp i arbetsrummen och likaså att information om farorna skulle
spridas via tidningar och småskrifter,sz För att skapa en arbetare som var

medveten om arbetets faror, förordades alltså en gedigen upplysningsverk
samhet. Dessutom framkom åsikter om att arbetarnas agerande i arbets

rummet borde kontrolleras bättre, bland annat av läkare.

Det har hos många iakttagare väckt förvåning} huru lättsinnigt
många arbetare utsätta sig för yrkets farligheter. För att åstad
komma ändring härutinnan, borde utom undervisning genom flyg
skrifter, genom tidningarne eller genom läkare och inspektörer
ordningsreglernas efterlevande kontrolleras bl. a. även av förtroen
demän, valda bland arbetarne själva.s3

Med kunskap om farorna förmodades arbetarna att bli mer vakna för
preventiva åtgärder. Detta förespråkande av kunskapsspridning till arbe
tarna kan betraktas som en form av 'hjälp till självhjälp' där kännedom om
farorna var ett redskap för dem att bibehålla sin hälsa.

80 Ernst Almquist, (1901), "Några ord om undervisning i teknisk hygien", i So
cial tidskrift, 190U, 3.

SI Almquist, (1919), 578.
82 Se t ex Berg, (1903),331, Wirgin, (1908), 337, James Strandberg, 1914-15, bd

40-41, "Om hudens yrkessjukdomar", i Svenska läkaresällskapets hand
lingar, 371 f.

83 Wirgin, (1908),337.
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VÄLJA OCH BLI VALD

Då staten likväl utan att träda den personliga friheten för nära för
mår att göra sitt inflyrande gällande blott i inskränkt mån på valet
af lefnadsbana, så öEverlåtes hufvudsakliga ansvaret på den en
skilde, hans föräldrar eller förmyndare, att yrkesvalet sker först ef
ter samvetsgrann uppskattning af förmågan gent emot krafven. 84

Samtidigt som arbetarnas försiktighet började förespråkas som en före
byggande åtgärd mot yrkesfaror, talade läkare även om betydelsen av att
välja rätt yrke. I deras yttranden framträder en föreställning om att olika
yrken krävde olika sorters personer. Det ansågs alltså finnas en given ord
ning att följa om arbete och hälsa sknlle uppfyllas på bästa sätt. Eller som
Henrik Berg nttryckte det: "Runda gossar i fyrkantiga hål är ingen vacker
syn."85

De kriterier som sades vara betydelsefnIla att grunda sitt yrkesval på
om hälsan skulle bibehållas var framför allt personlig beskaffenhet och
bakgrund i fråga om kön, ålder, kroppskonstitution, hälsotillstånd, fallen
het och arv. 86 Fabriksarbete var av allt att döma något som ansågs kräva en

frisk och stark man som kunde parera alla de faror som fanns där. Kvinnor
och barn var inte lämpade för denna farofyllda värld. Fabriksarbetet var
heller inget bra val för den människa som bar på sjnkliga anlag. Fanns det
exempelvis tuberkulos i släkten var inte arbete i fabrik ett lämpligt val ef
tersom sjukdomen uppfattades ha lättare att utvecklas i instängda och
dammiga fabriker än i den friska lantluften. För dessa människor rekom
menderades snarare ett arbete på landsbygden med dess friska luft." Om
det genomtänkta yrkesvalet skrev James Strandberg:

I de flesta publikationer där frågan om skydd, för yrkessjukdomar
behandlas, framhålles betydelsen av lämpligt yrkesval. En person
med lungtuberkulos eller anlag därför bör sålunda ej välja ett yrke,
där erfarenheten visat, att denna sjukdom med förkärlek uppträder.
Samma förhållande bör även gälla för hudsjukdomar. En individ

84 Dahlborg, (1901), 169.
85 Henrik Berg, (1897), Om lungsot. Dess orsaker, kännetecken, förebyggande

och botande, 189.
S6 Se t ex Hellström, (1896), 44, Berg, (1897), 189, Strandberg, 1914-15 bd 40-41,

373, Boström, 1917:7,186.
87 Se t ex Berg, (1897), 1891.
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behäftad därmed eller med disposition därför, bör helst undvika
arbete med hudretancle ämnen och sålunda ej söka anställning i
t.ex. klorfabrik, sodafabrik, kromgarveri, färgeri eller inom må
lareyrket. 88

Arbete skulle med andra ord inte väljas med målet inriktat på tillfällig in
komst, utan med tanke på en långsiktig försörjning. Det skulle väljas med
utgångspunkt att förbli arbetsför. Och det handlade inte bara om den egna
ekonomin, utan även samhällets. Den som förlorade sin arbetsförmåga
och därmed sin inkomst, föll fattigvården till last. Av läkare uttalades även
åsikten att arbetsgivarna skulle vara selektiva vid anställningen av arbe
tare. Här sknlle agnarna sållas från vetet. Det innebar bland annat att välja
en arbetare som förstod sig på och kunde anpassa sina rörelser efter maski
nernas rytm och rörelse." Talet om att välja nt arbetare dyker först upp
under 1910-talet. Förmodligen hängde detta samman med den nya ameri
kanska lära som presenterades i Sverige år 1912: Taylorsystemet eller
scientific management. Enligt denna lära var valet av person till yrket
mycket viktigt och lämpligheten skulle bedömas efter fysiska och psykiska
egenskaper.90 Enligt historikern Bill Sund nåddes Sverige alltmer av ideer
om arbetarskydd från de stora amerikanska industriföretagen åren 1914
1918.91 År 1917 skrev provinsialläkare Magnus Nordman i Allmänna
svetlska läkartidningen att läkaren var den ideale bedömaren som arbets
givarna borde använda sig av. Enligt Nordman hade arbetsgivare i Ame
rika börjat använda sig av läkare för att efter hälsotillstånd tilldela arbe
tarna lämpliga uppgifter som inte satte deras hälsa ur spel. Bakgrunden var
att flera amerikanska stater hade ålagt arbetsgivarna ersättningsskyldig-

"Strandberg, 1915:14-15, bd 40-41,373.
" Almquist, (1919), 554f.
90 Scietific management var en rörelse som mynnat ur den amerikanske ingenjö~

ren Frederick \YI. Taylors ide om hur den industriella produktionen skulle bli
både billigare och mer effektiv. Onödig tidsspillan skulle skalas bort, där
ibland hälsofarorna. Varje del av arbetsprocessen skulle studeras i detalj för
att sedan tilldelas handgrepp och rörels@:r som på kortast tid var mest säkert
och effektivt. Tillv<igagångssättct skulle sedan läras ut till arbetaren. Inget
fick ske aven slump eller tillfällig ingivelse av arbetaren. Se Rikard Eriks
son, (1999), Psykotekllik. Kulturell fabricering av personlig identitet, 40f.

91 Bill Sund, (1993), The Safety Movement. En historisk aualys av den svellska
modellens amerikal1ska rötter, 67.
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het för såväl olycksfall som ohälsa och sjukdomar som kunde härledas till
arbetet. Undersökningarna som gjorts hade grundats på bland annat arbe
tarnas kroppskonstitution, intelligens och nutrition. En av de arbetsställen
där detta tillämpats och uppvisat goda resultat var Fords industrimotor
fabrik." Att detta preventiva moment tillämpats där var ingen tillfällighet.
Fords fabrik var en av de första fabriker där Taylorismen tillämpades från
första början. Hursomhelst, Nordman föreslog att liknande undersök
ningar borde införas även vid svenska arbetsplatser, inte minst eftersom
det skulle spara betydande summor för såväl arbetsgivare som stat. Detta
motiverades även med utgångspunkt i den obligatoriska olycksfallsförsäk
ringslag som skulle inrättas i landet år 1918. I denna skulle arbetsgivarna
bli skyldiga att ersätta inkomstbortfall vid olycksfall.

Ty det lider nog intet tvivel därom, att ett stort antal olycksfall
kunde undvikas därigenom att vid en preventiv läkarundersökning
av de anställda en del mindervärdiga element utgallrades eller sattes
till mindre riskabla arbeten.~J

Nu var det inte bara arbetsgivare och stat Nordman såg vinna ekonomiskt
på denna åtgärd. Familjer hamnade också i nöd genom att familjeförsörja
rens arbetsförmåga brast och i förlängningen blev det fattigvården som
fick träda in vilket innebar en kostnad för samhället.94 Det fanns alltså en
vinst för flera om man lät läkarna bedöma en arbetares lämplighet för
industriarbete.

Talet om valet av arbetare som en förebyggande åtgärd för yrkessjuk
domar var inte ett område som diskuterades i någon större omfattning
bland läkarna vid denna tid. Först på 1930-talet slog detta tillvägagångs
sätt ut i full blom i Sverige då man började söka efter "olycksfåglar" med
hjälp av psykoteknik. Det blev inte läkarna som efterlystes för detta urval
utan en annan kår, psykologerna.95

9l Magnus Nordman, "Om betydelsen av läkarundersökning av friska arbe-
tare" l i A/lmäwzd svenska läkartidningen, 1917:50, 1660-1662.

93 Nordman, 1917:50, 1662,
94 Nordman, 1917:50, 1661f.
95 Se t ex Eriksson, (1999).
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FRITID

DEN FARLIGA FRITIDEN

Att arbetet kunde ha negativt inflytande på hälsan var inget som ifrågasat
tes av de läkare som uttalade sig på området. De ansåg också att det fanns
goda möjligheter att förebygga ohälsa när orsakerna kunde identifieras.
Men åtgärdsförslagen som formulerades sträckte sig även utanför arbetets
gränser och in i det privata. Hur och var den lediga tiden spenderades an
sågs stå iett intimt förhållande med hur arbetets faror kunde skada arbetaren.

...det bör ej glömmas, att möjligheten att på bästa sätt utnyttja
vilotiden står i ett intimt förhållande till det tillstånd, i vilket arbetet
lämnar arbetarcn.96

Arbetarens motståndskraft mot hälsofaror uppfattades avhängig den to

tala livssituationen. I detta ingick inte bara arbetet utan bland annat bo
ende, civilstånd, vanor och beteenden. Motståndskraften ansågs också stå
i relation till kön. Tillvaron skulle följdriktigt ordnas efter de bästa förut
sättningar för hälsans bevarande, även för kommande generationer. Det
handlade inte om att leva och arbeta, utan i hög grad var och hur man levde
och likaså vem som arbetade.

HEM OCH BOSTAD

Bostadsfrågan var en av de stora sociala frågor som debatterades under
1800-talets senare del. Inflyttningen från landsbygden till städerna hade
drivit fram en problematisk bostadssituation. I landets expanderande
industristäder ledde bristen på bostäder till trångboddhet och höga hyror.
I den tidiga industristaden Norrköping skrev lokaltidningen redan år 1874
om bostadsnöden i staden:

96 F S Lee, "ÅttaMtirnmars arbetsdag ur fysiologisk och hygienisk synpunkt", i
Hygienisk Revy, 1917:7. (amerikansk artikel förmodligen översatt av redak
tör Torsten Thunberg).

97 Norrköpings tidningar, 1874.
98 Kerstin Thörn, (1997), En bostad för hemmet.ldihistoriska studier i bostads

frågall 1889-1929, 33.
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...hundratals personer äro husvilla eller också få de hysa in sig i
uthus eller} osunt nog, hos andra, och polisen samt tillsynings
mannen ständigt överhopas med förfrågningar om anskaffande av
rum. Men var taga bröd i öknen.97

Vid århundradets slut vidtogs en rad bostadsundersökningar där de boen
des antal i relation till antal rum och kvadratmeter inspekterades." l syn
nerhet var det just arbetarnas boendeförhållanden som kom att granskas.
En inblick i hur boendeförhållandena kunde se ut för landets arbetare vid
sekelskiftet 1900 finns i en år 1915 av Socialstyrelsen utförd och publicerad
intensivundersökning av mindre bemedlades bostadsförhållanden i Norr
köping. Uppgifterna hade samlats in med hjälp av Norrköpings förste
stadsläkare Wilhelm Söderbaum och bostadsinspektris Ida Hanström. To
talt hade de besökt 2004 lägenheter med upp till två rum och kök. Det to
tala invånarantalet i dessa uppgavs ha varit 6 828 personer. Straxt över 60
procent av dessa var arbetare sysselsatta inom industrin. Av de undersökta
lägenheterna uppges över hälften ha utgjorts av ett rum och kök och den
genomsnittliga boytan lågpå mellan 15 och 29 kvadratmeter. Invånaranta
let i de små lägenheterna kunde växla mellan en och nio personer. Hälften
av de lägenheter som besökts beboddes av gifta par. Lite mindre än hälften
av ogifta kvinnor. I undersökningen redovisades genomgående de hygie
niska mått SOm undersökts i lägenheterna. Det handlade bland annat om
takhöjd, belysning, ventilation och renlighet. Flera av de besökta hemmen
beskrevs vara smutsiga och råttor, vägglöss och kackerlackor hörde inte till
ovanligheten.99

I förste provinsialläkarnas inspektionsberättelser lämnades kontinuer
liga redogörelser av bostadsproblematiken för arbetare men här redogjor
des också för de mått och steg till förbättring som tagits gällande bostads
frågan runt om i landet. tOO

Läkarna kopplade samman de höga sjuk- och dödlighetssiffrorna i ar
betarkvarteren med dåliga boendeförhållanden. Bakgrunden till detta

99 SOS, Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i
vissa svenska städer} (1916-18), vol l} 17-96.

100 Se t ex l:e provinsialläkarens inspektionsberättelse, Östergötlands län år
1897, l:e provinsialläkarens inspektiol1sberättelse, Göteborgs- och Bohus
län år 1900, l:e provinsialläkarens inspektionsberättelse, Kronobergs län år
1903, RA.
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missförhållande tillskrevs den industriella utvecklingen. Härigenom hade
hyror drivits i höjden och tvingat människor att bo i dyra, trånga och mör
ka bostäder. Dessa beskrevs inte bara hota de boendes fysiska hälsa, utan
även deras sedlighet och moral.

Genom industriens uppblomstring och arbetarnes invandring till
städerna har bostadsfrågan blivit brännande. Bostadsförhållande
na uppvisa betänkliga missförhållanden i ekonomiskt, hygieniskt,
socialt och moraliskt afseende. 101

Man blev som man bodde eller "Ju sämre bostäder, desto sämre folk", som
Ernst Almquist uttryckte det. J02 Eller "Säg mig huru du bor, och jag ska
säga dig hurudan du är", som Emil Nilsson formulerade det. J03 Bostaden
ansågs med andra ord vara en grundläggande faktor för en frisk, moralisk
och sedlig arbetarstam. Låga löner och höga hyror skapade inte direkt
några möjligheter för arbetarna att välja boende. Ernst Almquist under
strök att det var en plikt för arbetsgivarna att ordna med ordentliga bostä
der för sina arbetare och likaså att såväl stat som kommun bistod med bil
liga tomter för detta projekt. 10. Liksom i flera andra sammanhang där lä
karna framförde sina åsikter om hur arbetarnas hälsa skulle förebyggas
omtalades även bostäder i termer av god investering för arbetsgivarna. Det
sades inte bara handla om att deras arbetare skulle bli friska och skötsam
ma, ntan även att det gynnade den uppväxande generationen arbetare.
Victor Berglund, praktiserande läkare i Halmstad, skrev exempelvis: "Gif
arbetame ljusa, varma, tillräckligt rymliga bostäder och de skola i ersätt
ning lemna en frisk, arbetsduglig afkomma." JOS

Åtgärdsförslagen handlade inte bara om bostadens beskaffenhet. Dess
lokalisering uppfattades också ha betydelse. Städerna med alla sina lockel
ser framställdes inte som hälsofrämjande miljöer att bo i. Ett förslag som
fördes fram av den i Lysekil praktiserande läkaren Fredrik Lindskog, var
att anordna arbetaresmåbruk i närheten av industriområdena. Den lant-

101 Berg,(1903), 56.
102 Almquist, (1919), 395.
103 Nilsson, 1910:1,27.
104 Almquist, (1919), 319, 395, 573.
IOS Berglund, (1907), 14.
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liga miljön skulle uppväga arbetarnas långa dagar i instängd och dammig
fabriksluft. Lindskog ansåg att detta var en viktig åtgärd för att förebygga
ett fysiskt förfall bland arbetarna. Han menade att Sverige hade en klar
fördel gentemot andra industriländer eftersom det fanns gott om brukbar
jord i industristädernas närhet. 10' Lindskogs förslag rimmar väl med den
egnahemspolitik som fördes under 1800-talets slut och 1900-talets första
decennier. Det egna boendet på landet blev ett förespråkat ideal och det
ställdes som en betryggande kontrast till stadsliv, hyreskaserner, trång
boddhet, industrier och krogar. En egen bostad med trädgård ansågs vara
grunden för ett gott hem och familjebildning samt en god fostran för såväl
föräldrar som barn. lO? Så här skrev exempelvis socialpolitikern Gerard
Halfred von Koch om "egna hem" i Nordisk familjebok år 1907:

Det egna hemmet verkar i hög grad uppfostrande, ökar familjetref
naden och skapar god rnedborgaranda. Där det bygges enligt sunda
principer, blir det i längden billigare än den hyrda lägenheten; det
verkar nämligen som en sparbössa, i hvilken under ungdomen ned
lägges öfvcrskott af kraft och penningar.108

Enligt id"historikern Elsy Wennström bidrog den hygieniska vetenskapens
förespråkande om god och tillräcklig luft starkt till att intresset för goda
bostäder ökade i samhället. I och med bakteriologin och rädslan för tuber
kulosens spridning blev månandet om hemmet extra påkallat. I smuts och
mörker uppfattades bakterierna trivas. Det hygieniska idealet var därför
rymliga, rena bostäder som var fyllda med ljus och luft. '09 Läkaren Victor
Berglund beskrev detaljerat hur smutsigt och smittfarligt ett arbetarhem
kunde vara. I hans utsaga framträder en tydlig motvilja över de förhållan
den han mött.

Ingen läkare kan heller undgå att se och reflektera öfver de sorger
liga hygieniska förhållanden, som äro rådande i arbetarehem och
särskildt den vidriga och snuskiga golfbeklädnaden i form af tras-

106 Fredrik Lindskog, "Om folkhälsans höjande", i Hygienisk revy, 1915: 9, 160.
107 Se t ex Nils Edling, (1996), Det fosterländska hemmet. Egnahemspolitik,

småbruk oh hemideologi kring sekelskiftet 1900, 295-352.
108 Nordisk familjebok, (1907), 1454.
109 EIsy Wennström, (1984), "Folkhemmets födelse", i Ronny Ambjörnsson &

David Gaunt (red), Den dolda historien. 27 uppsatser om vårt förflutna,
418-421.

ÅTGÄRDER MOT YRKESSJUKDOMAR 163



mattor, naturligtvis i första hand betingad af värmeskäi, i våra
byggmästares rent af oefterrättligt och siarfvigt hopkomna arbeta
rekaserner. Der på golfvet på trasmattan placeras barnungen r...]
allt hvad den stoppar i sin mun och blöter med sin saliv skall gång
på gång komma i beröring med den dam~ och smutsfylda tras
mattan r...]När fabriken öppnas för middagsrast och fäderna rusa
hem till middagen, framkallar den friska luften en ren reflex i de
damfylda luftvägarne, man känner ett behof af att rensa sig, ·och
detta tar sig uttryck i nysningar, snytningar ochhosta. All den oren
lighet, som dessa många fabriksarbetare lemnar ifrån sig på ga
torna bära de sjelfa med sig på sina skodon hem till barnen på
trasmattan. IIO

Hemmens inre hygien, hur de sköttes och användes, framhölls vara en
minst lika betydelsefull aspekt som bostädernas yttre standard och place
ring. Vid sekelskiftet 1900 står en bostad för flera betydelsefulla värden.
Det var inte bara ett tak över huvudet. Det skulle också skänka skydd mot
livet utanför. Hemmet var också en plats för främjandet av hälsa, moral
och sedlighet. Men ett gott hem ansågs också kräva en familj. Enligt ide
historikern Kerstin Thörn inbegrep tidens strävan efter bostäder en tanke
om att möjliggöra sammanflyttning, giftermål och familjebildning. Famil
jen i det goda hemmet skulle skapa goda ansvarstagande medborgare. De
var en sorts garant för ett skötsamt och ordentligt leverne.111 Denna upp
fattning framträder också hos tidens läkare. Henrik Berg tecknade en hot
bild över hur ett vanskött hem kunde driva arbetaren till krogen, en plats
där hälsan snabbt gick förlorad.

Som nu är, skimra krogarna med god mat och dryck, ljus och
värme, som den klaraste stjärna mot det mörka dystra hemmet, och
man kan ej undra på, att arbetaren går dit, utan snarare undra
öfver, att han ej oftare besöker detta ställe.m

Det rymliga, ljusa och välskötta hemmet skildrades som en högst nödvän
dig medelpunkt för arbetarna. Men för dess goda vård ansågs en kvinna
behövas. Då läkare uttalade sig om det goda hemmet beskrevs hon ofta
som själva förutsättningen för dess realiserande.

110 Victor Berglund) (1907), Några reflektioner över Arbetarhygien och Tuber
kulos) 4.

111Thörn, (1997), 52-54.

112 Berg, (1903), 551.
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KVINNAN BAKOM ALLT

Tidens läkare uttryckte återkommande kritik mot att fabrikerna i allt hö
gre utsträckning använde sig av kvinnlig arbetskraft. En orsak till denna
ökning förklarade bland andra Johan Peter Hellström med en ökad an
vändning av maskiner som endast krävde mindre mänsklig muskelkraft.
Dessutom var kvinnans arbetskraft billigare vilket också var en orsak till
att antalet fabriksarbetande kvinnor ökat. l13

Att läkarha ansåg denna utveckling vara problematisk är inte svårt att
utläsa i deras uttalanden. Det handlade huvudsakligen om två saker: Kvin
nan uppfattades vara mer känslig för hälsofaror, exempelvis för lång ar
betstid och gifter, än mannen. Men denna fara framstår inte som den pri
mära. Den handlade snarare om den gifta kvinnans frånvaro från hemmet
och dess vård. Att den gifta kvinnan inte skulle arbeta i fabrik förefaller
således inte främst handla om hennes egen hälsa. Det var snarare mannens
och barnens hälsa som riskerades. Genom moderns frånvaro från hemmet
sades barnen kunna bli svaga. l14 Även deu höga spädbarnsdödlighet som
yttrat sig bland fabriksarbetarbefolkningen förklarades bero på kvinnors
arbete. Enligt Torsten Thunberg var detta inte ett "utslag av naturens ord
ning, utan av samhällets oordning.') 115 Att man intresserade sig för barnens
hälsa handlade inte enbart om humanitär omsorg, utan även om en rädsla
för samhällets fortbestånd.

Men kvinnans arbete framhölls som sagt också kunna hota mannens
hälsa. Han ansågs behöva ett gott hem att rekreera sina krafter i efter en
lång arbetsdag och för detta sades kvinnan vara en förutsättning. Den
kvinna som arbetade i fabrik hade inte tid och den som tidigare arbetat
ansågs genom sitt arbete i fabriken inte ha förvärvat de nödvändiga kun
skaper om vad mannen, hemmet och barnen behövde. Den inkompetenta
husmodern beskrevs som ett hot mot såväl mannens ekonomi som mot
hans hälsa. Vi möter detta bland annat hos Victor Berglund då han skriver
om förebyggandet av tuberknias.

113 Hellström, (1896), 8f.
114 Se t ex Tigerstedt, (1884),341. Hellström, (1896), Sf, Torsten Thunberg,

"Några ord om social hygien", i Hygienisk revy, 1915:9, 150.
115 Thunberg, 1915:9, 150.
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Der på fabriken träffas de unga, på ungdomens förströelseställen
odlas vänskapen, som snart resulterar i ett många gånger lifstida
förbund. Hon blir mor och ska sköta ett hem. Hvad har hon lärt af
sådana ting som äro nödvändiga att känna till för en sparsam, duk
tig hustru och barnaföderska då hon efter konfirmationen genast
kom i fabriken? lv1armen behöfver och har tänkt sig få, när han gif
ter sig, ett hem där trefnad bor, der han mottages med all undfäg
nad, i form af mat och dryck, hvila och beqvämlighet, som han -kan
vara i behof af, men hon, som skall ge honom allt detta, kan ej, ty
hon vet ingenting derom. Det blir kaffe till frukost, middag och
qväll, det är så beqvämt, och så fick alltid hennes far, då han kom
hem från arbetet. Hon har ingen aning om, hvad en muskc1arbe v

tande kropp behöfver för att vara vid vigör, hon vet ej hvad ägg, fisk
eller en bit kött kostar och kan långt mindre göra något smakligt af
det i ett kök [...] hushållspengarne gå all verldens väg till den nya
sommar toiletten, ty hon skulle ej kunna stå ut med att försaka lör
dags-, söndags-, och måndagsqvällarne på dansbanan eller för
lustelseställena. Han får tidigt sina förhoppningar grusade och
känner, att han hade det ekonomiskt bättre som ogift. 116

Berglund underströk, liksom Berg, att det misskötta hemmet och den då
liga ekonomin drev mannen till krogen. Så småningom blev han alkoholist
och därmed ett lätt byte för lungtuberkulos. Det var med andra ord drastis
ka konsekvenser som beskrevs följa av att kvinnan arbetade i fabriken.
KVi?fliorna blev helt enkelt inte de kvinnor de borde vara på grund av fa
briksarbetet. Läkare som Henrik Berg uttryckte en oro över att de lätt fick
dåliga vanor och blev osedliga.

Om fabriksarbetet medför stor fara för en man, så är det långt hö
gre grad farligt för en kvinna och det är av flera skäl. En kompetent
person (Maria Ribbing) har yttrat: "ingen genomgår fullkomligt
oskadd fabrikslifvets skärseld". Råa uttryck och oseder, tobaksrök
ning, öldrickiling äro ej ovanliga bland kamraterna - och så låter
ofta det ännu djupare fallet ej länge vänta på sig. En förfärad
mängd afde flickor, som varit på fabrik, rekrytera de prostituerades
leder117

Med hänvisning till professorskan Maria Ribbing förespråkade Berg en
fabriksinspektris" en kviuna med officiell personlig myndighet och en mo-

116 Berglund, (1907), 141.
117 Berg, (1903), 331.
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derlig vän" som kunde hjälpa fabriksarbeterskorna att hitta en ny bana i
livet. m Inrättandet aven yrkesinspektris blev verklighet i och med 1912 års
lag om arbetarskydd, det vill säga nio år efter Bergs utsaga.

Läkarna använde sig av olika sätt att föra fram sin syn på kvinnan och
fabriksarbetet. Ett sätt var att, som Henrik Berg och Ernst Almquist, an
vända sig av yttranden om kvinnor av kvinnor. Henrik Berg hänvisade som
vi sett till professorskan Maria Ribbing då han behandlade området i
Läkarebok.år 1903. I Allmän hälsovårdslära år 1897 använde sig Ernst
Almquist av Agnes Bluhms moraliska och sedliga deviser om att kvinnorna
behövde särskilt skydd på grund av att "de äro svagare än männen och de
föda och nära barnen. "119 Detta sätt att föra fram åsikten om kvinnornas
skydd och plats i samhället framstår ha varit väl uttänkt. Den kvinnliga
läsaren antogs förmodligen lyssna mer på någon av samma kön när det
handlade om hennes roll och väsen än om det framfördes aven man. Det
kan också ha handlat om att dessa feminina författare ansågs ha särskilda
insikter om det kvinnliga. I den efterföljande upplagan av Almquists All
män hälsovårdslära år 1919 upprepas uttalandet om kviunor. Däremot var
hänvisningen till Bluhm borta och uppfattriingen om kvinnan och fa briken
framstod nu snarare vara en medicinsk övertygelse. I20

Det fanns uppenbarligen en önskad ordning som skulle upprätthållas.
Och skulle nationens hälsa och livskraft bestå ansågs det nödvändigt att
staten ingrep. Barnen och framtiden skulle räddas. Uppfattningen om att
kvinnan, och i synnerhet den gifta, inte skulle arbeta uttrycktes av läkarna
under hela den undersökta perioden. Så här formulerade sig Robert
Tigerstedt om saken redan år 1884:

Vid bedömandet av qvinnors arbete i fabriker bör man ihågkomma
att under nuvarande förhållanden, då barnens vård uteslutande
hvilar på familjen, moderns sysselsättning utomhus måste betrak
tas såsom olycka. Lagenligt borde derför familjemödrar förbjudas
att arbeta i fabriker.w

118 Berg, (1903), 332.
119 Almqui8t, (1897),652.
120 Almquist, (1919), 5551.
121 Tigcrsteclt, (1884), 341.
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Det yttrades inte heller någon kritik mot de lagar som tillkom under 1900
talets första decennium som beskar kvinnornas möjlighet att arbeta. l22

Läkarna var inte ensamma om uppfattningen att kvinnan borde ha särskilt
skydd liksom om att det inte huvudsakligen handlade om hennes egen
hälsa. Vi finner en likande inställning i tidens skyddslagstiftning. I yrkes
farekommittens betänkande angående revision av yrkesfarelagen fanns ett
uttalat syfte med de särskilda skyddsbestämmelser som formulerats för
kvinnor. De beskrevs vara för arbetare "som tarfvar särskildt skydd" men
dessutom skulle" de tillika syfta längre - att skydda kommande släkten." J23

Kvinnans hälsa var med andra ord inte de särskilda föreskrifternas enda
eller kanske huvudsakliga syfte.

Detta genustänkande om kvinnans natur och uppgift som tar sig ut
tryck hos de läkare vi här mött var inte specifikt svenskt. Den engelska
sociologen Barbara Harrisson har undersökt de brittiska läkarnas inställ
ning till skyddslagstiftningar för kvinnor kring sekelskiftet 1900. Även här
var det de gifta kvinnornas arbete som fokuserades. Enligt Harrison kom
läkarna att understödja de lagar som reglerade kvinnornas arbete med
hänvisning till deras svagare kroppskrafter samt deras nödvändiga roll
som vårdarinna av hem och familj.124

Tanken om kvinnan och hemmet kan betraktas i ljuset av den familism
som enligt etnologerna Orvar Löfgren och Jonas Frykman växte fram un
der 1800-talets samhälls- och kulturomvandlingar och som kom att bli ett
förespråkat ideal aven växande borgerlighet. Till skillnad mot landsbyg
den, där gården och hushållet var grunden i det sociala livet, var det nu
familjen som skulle utgöra livets trygga punkt. I detta ideal rymdes två
samhet baserad på kärlek, barn och ett välbonat hem. Hemmet skulle inte

122 Jag avser här Lagen angående minderårigas och qvinllors användande till ar
bete i indutrielt yrke, SFS 1900:75 och Lag angående förbud mot kvinnors
användande till arbete nattetid i vissa industriella företag, SFS 1909:131.

123 Yrkesfarekommitten. Betänkande afgivet den 9 december 1909 af den af
Kungl Maj:t den 20 januari tillsatta kommitten för revision af lagarna an~

gående skydd mot yrkesfara och angående minderårigas och kvinnors an
vändande till arbete i industriellt yrke m m, del I, 49.

124 Barbara Harrisol1, "\Vomens Health or Social Control? The Role of the !vfc
dical Profession in Relation to Factory Legislatiol1 in the Nineteenth Cen
tury Britain", i Sociology ofHealth & IIl1tess , 1991:13, 469-487.
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bara vara ett ställe att sova på, utan en avskild och trygg plats atdinna ro
i, ett skydd mot yttervärldens jäkt och omvälvningar. Könen ikläddes olika
roller där mannen skulle svara för familjens försörjning. Kvinnans uppgift
var primärt att skydda hem och barn. 125 Läkarnas uttalanden om hur arbe
tarnas hem och familj borde se ut rimmar väl med detta borgerliga familje
ideal. Ur ett hälsoperspektiv legitimerades alltså denna förespråkade ge
nusordning.

Den förespråkade genusordningens hotbild. Källa: "Textilfabriken Briicks
kvinnliga personal år 1906". Fotosamlingen. Norrköpings stadsarkiv
(NSA).

BÄTTRE LÖN

Det fanns ytterligare en fara som framhölls av läkare i samband med att
kvinnans arbete i fabriken diskuterades: Det ansågs hota männens arbets
förtjänst. Kvinnlig arbetskraft var billigare än manlig och det framfördes
kritik mot att så länge kvinnlig arbetskraft användes kunde inte männen
höja sina löner.'" Männen fick därmed svårigheter att svara för en familje-

115 Jonas Frykman & Grvar Löfgren) (1979), Den kultiverade människan, 76-89,
104-112. Se även Karinjohannisson, (1994), Den mörka kontinenten. Kvin
nan, medicinen och fi1t~de-siecle, 14-16.

126 Hellström, (1896), 91.
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försörjande roll och en önskad genusordning med borgerliga förtecken
gick därmed om intet.

Då läkare talade om hrrr yrkessjnkdomar sknlle förebyggas omnämn
des iute sällan en tillräcklig lön för arbetarna som en viktig åtgärd. Eko
nomi och hälsa beskrevs nämligen vara intimt förknippade. En tillfreds
ställande inkomst innebar att de kunde gifta sig och ha möjlighet att bo och
äta bra. Detta ansågs, som tidigare nämnts, gynna deras motståndskraft
mot arbetets faror. 127 I talet om lönens betydelse för hälsans upprätthål
lande använde läkarna ibland skräckscenarier av hur det kunde gå om inte
denna åtgärd beaktades. Så här skrev Ernst Almqnist år 1919:

Arbetaren måste vara så avlönad, att han kan bo ordentligt, nära
sig fullkomligt och bilda familj. I annan fall uppväxer vid fabri
kerna en lägre ras, vars dåliga liv, superi och osedlighet bli till en
kräftskada för omgivningen.m

Fattigdom, alkoholism och osedlighet sades inte bara sänka motstånds
kraften mot ohälsa och sjukdom. Det kunde också degenerera arbetar
stammen och orsaka rasförsämring. Här uppmålades en hotbild aven ut
veckling som kunde följa om arbetarnas löner inte var tillräckliga. Lönen
tecknades med andra ord som en viktig garant för att såväl arbetarna som
deras avkomma skulle förbli friska, starka och sedliga.

SÖMN OCH VILA

En annan förebyggande åtgärd som även ansågs ha betydelse mot yrkes
sjukdomar och som ofta togs upp av läkare var sömn och vila. Tillräcklig
sömn och vila beskrevs vara viktiga åtgärder mot trötthet och inte minst
mot den svårbotliga överansträngningen. Men hur mycket en person be
hövde vila ansågs vara irtdividuellt och vad som var tillräckligt kunde där
för inte anges i generella termer. Samtidigt nämndes att åtta timmars oav

bruten sömn var en god sak för kroppens återhämtning av de krafter som
förbrukats i arbetet. Sova skulle man helst göra nattetid eftersom sömnen
då ansågs vara djupast och ge mest vila."9

127 Se t ex Tigerstedt, (1884), 329, 654, Berg, (1903), 927, Wallis, (1906), 35.
128 Almquist, (1919), 572f.
129 Se t ex Tigerstedt, (1884), 305f, Wall i" (1906), 247, Almquist, (1919),556.
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BETEENDE OCH VANOR

Arbetarnas beteenden och vanor på och utanför arbetsplatsen var ett om
råde som ägnades en hel del uppmärksamhet av såväl läkare som av andra
hygieniskt intresserade skribenter. Gällande hälsosäkerheten på arbets
platserna var det, som tidigare nämnts, arbetarnas beteenden och vanor i
form av bristande kroppslig renhet och tanklösa spottande på golven som
uppmärksammades och förordades justering. Även en allmän ovarsamhet
i arbetet skrevs med tiden fram som ett uppmärksammat och oönskat bete
ende. Men läkarna ägnade sig också åt att kommentera och justera det
uppträdande arbetarna hade på sin lediga tid. Alkoholvanor var exempel
vis ett område som inte sällan kom upp till diskussion. I populärmedicins
ka sammanhang var också alkoholen och dess skadliga inverkan på hälsa
och moral ett stående tema runt sekelskiftet 1900. Och i synnerhet var det
bland fabriksarbetarna detta "ruinerande och undergräfande" missbruk an
sågs göra sig gällande. Bland annat Emil Nilsson och Henrik Berg framhöll
att alkoholen var en vanlig orsak till sjukdom och för tidig död bland arbe
tare. Bland annat genom att öppna dörren för den fruktade tuberkulosen.BO

Men det var iute bara alkoholvanorna som det uttrycktes förfasan över
utan även den osedlighet i form av sexuella excesser som gjorde sig märk
bar bland städernas arbetare. Mest utbredda hade dessa ovanor funnits
vara bland de ogifta männen. Bland dessa grasserade såväl alkoholism som
veneriska sjukdomar. Den gifte mannen som hade familj och ett ordentligt
hem ansågs inte vara lika frestad av dessa ovanor. Utan hem och familj
föreföll arbetaren vara utsatt för alla de farliga lockelser som kunde finnas
i hans omgivning. Orsaken till de dåliga vanorna beskrevs vara städernas
industrier. Emil Nilsson talade om att arbetarna )'industrialiserades') och

med detta avsågs att människorna genomgick en form av metamorfos till
ett vårdslöst, omoraliskt och osedligt leverne."! Själva industriarbetet i
städerna framstod helt enkelt oundvikligt betinga detta beteende. Och
detta beskrevs till och med vara farligare än själva yrkesverksamheten i sig.
Själva åtgärden mot bristande moral och sedlighet var av allt att döma att
söka i familjelivet. Tillgång till en god bostad, ett välskött hem och en må-

130 Se t ex Nilsson, 1899: 12,227, Berg, (1902), Den moderna lungsotsbehand
!ingen, 21-23, Nilsson, 1910: 1,12-19.

131 Nilsson, 1910:1, 1-29.
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nande hustru var den skyddande hinna som förespråkades mot ovanor,
oönskade beteenden och övertramp. Den ideala fritiden inbegrep inte helt
förvånande det oönskades motsats och skulle präglas av nykterhet, mått
lighet, kyskhet och självbehärskning. Läkare som exempelvis Carl Dahl
borg och Emil Nilsson framförde åsikten att en god fritid bestod av andliga
eggelser som att läsa böcker, vistas i gott umgänge, lyssna på musik och
njuta av naturen. 132 Genom att leva efter hygienens rekommendationer i och
utanför arbetet skulle motståndskraften mot ohälsa och sjukdom förbättras.

.. o ..
VARFOR ATGARD?

Vi kunna få bevittna sådana skriande missförhållanden, som upp~

stått i åtskilliga stora industricentra i utlandet, där det framvuxir en
i sedligt afseende och med afseende på kroppslig utveckling under
haltig arbetarstam. Så går det lätt, därest industrien betraktas en
dast som en inkomstkälla, och föga afseende fästes vid arbetaren
människan, m

Citatet ovan är hämtat från Ernst Almquist där han beskriver hur det går
om arbetarens liv och hälsa inte ägnas uppmärksamhet och omtanke. I
hans uttalande ryms hot om en degenererad arbetarstam. Det var dags att
göra någonting åt situationen. Men för vems vinning var det egentligen
som de förebyggande åtgärderna skulle vidtas? Handlade det bara om ar
betarens bästa? Bland de läkare som uttalade sig på området framträder
föga kritik mot den skyddslagstiftning som stadgades, samtidigt som de
betonade att det var mycket kvar att göra. Detta gällde inte minst före
byggandet av yrkessjukdomar. Torsten Thunberg talade om att samhället
borde ägna större omsorg åt att skydda de arbetande från ohälsa och sjuk
dom eftersom de "lever'och existerar på arbetet". Samtidigt framhöll han
att åtgärderna inte bara handlade om arbetarnas välmående, utan också
om kommunernas och nationens ekonomi. För utvecklingens framåtskri
dande var "den viktigaste källan till ett lands rikedom, människomateria
let själv."'34 Nöjda, friska arbetare låg i allas intresse, inte minst statens.

132 Dahlborg, (1901), 135, Nilsson, 1910:1, 3-16, 23-29.
133 Almquist, 1901:1, 3.
134 Torsten Thunberg, "Några ord om social hygien»} i Hygienisk revy, 1915:9} sof.
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Missnöjda arbetare knnde exempelvis emigrera vilket gjorde staten svag,
påpekade Thunberg.

Läkarna argumenterade genomgående för att stat och arbetsgivare
skulle ägna mer intresse för och omsorg om arbetarnas liv och hälsa. Reto
riken var i dessa sammanhang ofta ekonomiskt präglad och olika former
av förebyggande åtgärder formulerades i termer av investering. Här för
ordades bland annat att kostnaderna för skyddsarbetet skulle sättas i rela
tion till deniörmodade ökningen av arbetarens produktivitet, det vill säga
en sorts cost - benefit tänkande. Här talades också om den samhällsekono
miska förlust som följde då arbetare som förlorat sin arbetsförmåga fick
söka sig till fattigvården. Och inte nog med det. I takt med att antalet ar
betsoförmögna tilltog, förlorades också arbetskraft för arbetsgivarna och
landet. Dessutom betonades att arbetarens hälsa inte nödvändigtvis be
hövde vara helt bruten för att ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren
skulle följa. Hade arbetsförmågan nedsatts av ohälsa sades det innebära en
minskning i produktiviteten.'lS År 1913 hänvisade exempelvis Ivan Bratt
till att förbättringar inom det tyska arbetarskyddet resulterat i ekonomiska
vinster. Mer gynnsamma arbetsförhållanden hade bland annat ökat arbe
tarnas produktivitet. Dessa resultat hade enligt Bratt fått arbetsgivarna att
ändra inställning till skyddsarbetet.'36

Argumenteringen om att god hälsa resulterade i ekonomisk vinst an
vändes främst under 1910-talet. I läkarnas uttalanden anas en tendens av
den organisationsteori, Tay/orism eller Scientific Management, som lanse
rades i Sverige under denna period. Enligt denna amerikanska lära betona
des betydelsen av det effektiva arbetet men också den effektiva arbetaren
för att nå maximal produktion och ekonomisk vinst. Arbetarnas välmå
ende var därmed en viktig kugge för resultatet och därmed något som be
hövde ägnas mer omtanke av arbetsgivarna. Ytterligare en orsak till den
ökade fokuseringen av arbetarnas hälsa kan ha haft sin bakgrund i den
sociala oro som yttrade sig i Sverige under 1900-talets första decennium.

135 Se t ex Henrik Berg, (1897), Om lungsot. Dess orsaker, kännetecken, förebyg
gande och botande, 29-35, Thunberg, 1915:9, 151, Strandberg, 1915:14-15,
bd 40-41, 374.'·

136 Ivan Bratt, "Har industrien något intresse av att förbättra de hygieniska för
hållandena vid sina anläggningar?", i Arbetarskyddet, 1913; 7, 167-169.
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Åren 1908-10 rådde oroligheter på arbetsmarknaden där arbetare strejka
de för bättre villkor. Under århundradets första decennium emigrerade
också en stor mängd svenskar till Amerika. Orsaken till detta härleddes till
att de sociala villkoren i landet inte var tillräckligt bra. 137 De behövde helt
enkelt ses över och åtgärdas. Arbetarnas bostäder, löner och arbetsförhål
landen kan betraktas som en del av detta.

Att läkarna framställde arbetarnas hälsa som underordnad arbetsgivar
nas ekonomiska vinning kan framstå som inhumant och krasst. Men dessa
argument kan också tolkas som skickliga retoriska grepp. Många av de
åtgärder läkarna efterlyste, exempelvis ventilationsanordningar, var kost

samma och därmed inte helt enkla att få arbetsgivarna att bekosta. Bland
läkarna uttrycktes också en uppfattning om att arbetsgivarna snarare såg
till ekonomin i stället för att se till sina arbetares bästa. Sundhetsinspektö
ren i Stockholm, Rikard Wawrinsky, beklagade sig exempelvis över att ar
betsgivarna inte visade något intresse för att undanröja hälsofaror i fabri
kernas omgivning. Wawrinsky ansåg att det ofta berodde på att det helt
enkelt var för dyrt att uppmärksamma.

Själf medgifver yrkesidkaren ytterst sällan, att några olägenheter
eller vådor för grannarne äro förbundna med hans industri. Ofta
nog vill han af ekonomiska skäl förstå dem; men ännu oftare hän
der dock, att han underskattar betydelsen af desamma, emedan va
nan så lätt förslöar känsla af de med ett yrke förbundna obe
hagen. B8

Att klä utgifter för ett förbättrat skyddsarbete i termer av ekonomisk vin
ning var ett grepp som kännetecknar den undersökta perioden och detta
accentueras som sagt efter det nya seklets inträde. Tidigare forskuing har
också understrukit att detta grepp inte var ovanligt för att få åtgärder till
stånd decennierna kring sekelskiftet 1900. Exempelvis Karin Johannisson
menar att tidens samhällsreformatorer gärna använde ekonomiska argu
ment som maktredskap för att driva fram politisk handling. Det var också
med argument om ekonomisk vinst som mänga hygieniska och förebyg-

137 Lennart Schön, (2000), En modern ekonomisk historia. Tillväxt och omvand
ling under två sekel, 269-271.

138 Rikard \Vawrinsky, "Om obehagen från fabriksindustrien" l i Hälsovämten,
1890:1,23.
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gande åtgärder kom att genomdrivas i flera av de europeiska länderna från
och med 1800-talets andra hälft, menar hon. B'

ETT MÅNGVETENSKAPLIGT SAMARBETE

Utan tvekan fanns det ett engagemang inom den svenska läkarkåren i fråga
om att förebygga yrkessjukdomar, även om skaran som uppmärksammade
detta område var begränsad. I takt med den industriella utvecklingen i lan
det, i synnerhet från och med 1890-talet, förefaller deras intresse ha ökat.
Ett tecken på detta är att allt fler artiklar som handlar om hälsofaror i ar
betet dyker upp efter det nya seklets inträde. Likaså börjar forskning utfö
ras på området. Här framställs medicinens medverkan i arbetarskyddet
som något högst betydelsefullt. Läkarna förefaller ha eftersträvat en delak
tighet och ett inflytande i det hälsopreventiva arbetet på arbetsplatserna.
Men i deras uttalanden framträder ingen strävan efter att ersätta de statligt
tillsatta yrkesinspektörerna, ingenjörerna. Deras insatser uppfattades ge
nomgående som positiva. Däremot ansågs deras kompetens och insatser
inte vara fullt tillfredsställande. Yrkesinspektörerna sades nämligen inte
ha tillräckliga hygieniska kunskaper. Denna förtrogenhet ansåg sig snarare
de medicinskt skolade besitta. '40 Ambitionen från läkarhåll förefaller allt
så ha varit att få en roll i arbetarskyddet. Deras medverkan skulle främst
handla om att upptäcka orsaker till ohälsa och sjukdom på arbetsplat
serna, men också att komplettera yrkesinspektörernas åtgärdsförlag med
fler hygieniska riktlinjer. Under 1900-talet uttrycktes alltmer önskemålet
om vad som kan beskrivas som ett mångvetenskapligt samarbete mellan
läkare och yrkesinspektörer. 14l I en utförlig artikel i Arbetarskyddet år
1913 hänvisade Ivan Bratt till det tyska arbetarskyddet där man sedan
1890-talet även börjat intressera sig för yrkessjukdomar "vilken uppgift ju
helt naturligt i första hand tillkom läkarna."'42 Tillsammans med yrkes-

139 Karin Johannisson, (1990), Medicinens äga. Sjukdom, medicin och samhälle
- historiska erfarenheter, 52f.

140 Se t ex Almquist, 1900:7, 116, Wirgin, (1908), 337, Strandberg, 1914-15, bd
40-41,370f.

141 Almquist, 1901:1,4, Strandberg, 1914-15, bd 40-41, 370f, Ivan Bratt, "Har in
dustrien något intresse av att förbättra de hygieniska förhållandena vid
sina anläggningar?", i Arbetarskyddet, 1913:7, 165-171
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inspektörerna hade en ökad kunskap om hälsofarorna och hur dessa skulle
förebyggas åstadkommits.

Att blicken vändes mot Tyskland var ingen tillfällighet. Den svenska
medicinen hade sedan decennier hämtat influenser från den tyska, inte
minst ifråga om att söka kunskaper om yrkessjukdomarnas orsak och åt
gärdande. Tyska forskningsresultat användes genomgående som bevis och
argument för att betona de hälsofaror det industriella arbetet innebar.

Det var inte bara läkarna som såg att medicinens roll var ett betydelse
fullt tillskott till arbetarskyddets utveckling. I tidskriften Arbetarskyddet
efterlystes återkommande ett ökat medicinskt engagemang och en ökad
forskning på området. Bakom det skrivna stod i synnerhet landets yrkes
inspektörer. Även dessa ansåg att ett samarbete med och ett ökat intresse

inom medicinen var nödvändigt för att utröna och förebygga fler hälso
faror. H3 När James Strandberg presenterade sin undersökning av yrkesder
matoser år 1914 kommenterades detta exempelvis i tidskriften Arbetar
skyddet av Thorvald Furst.

När redaktionen på det livligaste rekommenderar arbetet till alla
för yrkessjukdomar intresserade, begagna vi tillfället att uttrycka
vår glädje över framträdandet av ett svenskt originalverk på yrkes
sjukdomarnas område, och uttala den förhoppningen, att dessa för
en så stor samhällsklass så betydelsefulla sjukdomar måtte ägnas
större uppmärksamhet från läkarnas sida, än vad hittills synes hava
varit fallet i Sverige. 144

Först var inte bara redaktör för nämnda tidskrift utan även ingenjör, före
detta yrkesinspektör och chef för Socialstyrelsens arbetarskyddsbyrå, det
vill säga en både insatt och högt uppsatt man inom arbetarskyddet i Sve
rige. 14s

142 Bratt, 1913:7, 165.
143 Se t ex Olof Hellström, "Försiktighetsåtgärder till förekommande av förgift

ning inom den kemiska industrin", i Arbetarskyddet, 1913:10, 229-231, Thor
vald FUrst, "Litteratur", i Arbetarskyddet. 1915:7,191. Thorvald Först, "r·.'led
delande från Föreningen för Arbetarskydd", i Arbetarskyddet, 1916:3, 74f.

144 FUrst, 1915:7, 191.
145 Se t ex Sund, (1993), 68-77, Hans GlimelI, (l997), Den produktiva krop!JeJl.

En studie om arbetsvetenskap som ide> praktik och politik, 225-227.
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.. o ..
ANSVAR FOR ATGARD,
ANSVAR FÖR HÄLSAN

I det här kapitlet analyseras vem eller vilka som läkarna ansåg ha ansvar
för de förebyggande åtgärderna mot yrkessjukdomar. Detta ansvar kom
mer även att sättas i relation till det ansvar som tillskrevs olika parter i
arbetarskyddslagstiftningen. Resonemanget i avsnittet bygger huvudsakli
gen på föregående kapitel om orsak och åtgärd. Övrigt källmaterial utgörs
av lagtexter och populärmedicinska texter. Dessa sätts även i relation till
tidigare forskning.

ANSVARSFRÅGAN

De läkare som skrev om sambandet mellan arbete och sjukdom ansåg att
de flesta yrkessjukdomar var möjliga att förebygga. Åtgärderna inbegrep
justeringar av såväl arbetsplatser som arbetare och deras privatliv och
krävde kraftfulla insatser för att realiseras. Men vem eller vilka ansågs
bära ansvar för dessa preventiva ingrepp?

I de läkartexter jag utgår ifrån används ytterst sällan begreppet ansvar.
I det här kapitlet används begreppet snarare som ett analysiskt redskap för
att belysa vem eller vilka läkarna ansåg ha uppgiften att vidta åtgärder mot
yrkessjukdomar och som därmed fick ta konsekvenserna om åtgärder ute
blev. I läkarnas uttalanden om åtgärder mot yrkessjukdomar tillskrev de
såväl implicit som explicit vem eller vilka de ansåg ha skyldighet att reali
sera förbättringarna. Det kunde exempelvis låta så här: "Lagenligt borde
derför familjmödrar förbjudas att arbeta i fabriker", eller "först och sist
måste arbetarne själfva lära sig inse" eller lldet ligger arbetsgivaren nära
till hands att styra om goda och billiga bostäder för sitt folk ... " 1

I Robert Tigerstedt, (1884), Helsovårdslära för alla, 341, Hellström, (1896), Om
yrkessjukdomar och industriell hygien, 23, Ernst Almquist, (1919), Allmän
hälsovårdslära med särskildt afseende på svenska förhållanden för läkare,
medicine studerande, hälsovårdsmyndigheter, tekniker m.fl., 573.
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ANSVARSFÖRDELNING I
ARBETARSKYDDSLAGSTIFTNINGEN

I och med yrkesfarelagens tillkomst blev vuxna arbetares arbetsliv och
hälsa en statlig angelägenhet. Däremot innebar detta inte att staten tog på
sig ett ansvar för de arbetandes hälsa. Det handlade snarare om att ansva
ret fördelades av staten. I lagen formulerades direktiv om vad som skulle
göras för att förebygga olycksfall och ohälsa för arbetare i större industri
ella verksamheter och här tilldelades arbetsgivaren det övergripande an
svaret.

Idkare af yrke, som i denna lag afses, är pligrig att vidtaga alla de
anordningar, som i afseende å arbetslokaler, maskiner och redskap
eller eljest med hänsyn till arbetets beskaffenhet äro nödiga för att
skydda hos honom anstälcle arbetares Iif och helsa.2

Om skyldigheten inte uppfylldes innebar det att arbetsgivaren kunde bli
dömd till böter på mellan tio och femhundra kronor. 3 Så långt framstår
arbetsgivarnas ansvar för arbetarnas säkerhet otvivelaktigt. Men Jagens
föreskrifter formulerades på ett sätt som öppnade för fri tolkning och efter
lydnad. Angående lokalernas skyddsanordningar användes till exempel
förbehållande satser som "i den mån sådant är möjligt" eller"der så lämp
ligen kan ske" . Detta gällde även föreskrifter om arbetslokalernas hygien.
Belysningen skulle exempelvis vara "tillräcklig och tjenlig", luftväxlingen
"erforderlig" och värmen "lämplig".4 Det fanns med andra ord få uttalade
krav för hur olika åtgärder skulle anordnas och vad som var tillfredsstäl
lande. Som bland annat historikerna Klas Amark, Christer Lundh och
Christer Gunnarsson påpekat var även den yrkesinspektion som inrättades
för att tillse lagstiftningen instruktionsmässigt vag och yrkesinspektörerna
hade dessutom få möjligheter till tvingande ingrepp.' De tre inspektörer
.som tillsattes för att övervaka landets industrier hade endast en upply
sande och rådgivande roll och därmed inga befogenheter att resa några

2 Lag a"gående skydd mot yrkesrara, SFS 1889:19, 2§.
3 SFS 1889:19, 9§.
4 SFS 1889:19, 2§.
5 Christer Lundh & Christer Gunnarsson, (1987), Arbetsmiljö, arbetarskydd och

utvärderil1gsforsknillg. Ett historiskt perspektiv, 50, Bill Sund & Klas
Amark, (1990), Makt och arbetsskador ""der 1900-talet, 134.
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krav mot arbetsgivarna. De skulle gå försiktigt tillväga och visa hänsyn. I
detta ingick också att inte förespråka åtgärder som innebar alltför stora
kostnader och/eller problem för arbetsgivarna.' En konflikt mellan arbe
tarnas hälsa och arbetsgivarnas ekonomiska intressen kom alltså till ut
tryck i dessa statligt formulerade direktiv. Arbetarnas hälsa var å ena sidan
viktig. Å andra sidan fick den inte kosta vad som helst.

I lagen uppmanades arbetarna att medverka till efterlevnad, främst via
lyhördhet och lydnad för föreskrifter och uppmaningar? De tillskrevs dä
remot inte någon påföljd för eventuella försummelser av det föreskrivna
och de var därmed utan något egentligt ansvar för skyddsarbetet. En i la
gen outtalad konsekvens för arbetarna som kunde följa av eventuella för
seelser var förlorad arbetsförmåga och därmed försörjning.' Att följa la
gens riktlinjer var med andra ord en hjälp för dem att bibehålla hälsa och
inkomst.

Arbetsgivarnas huvudansvar kvarstod även efter lagens revision år
1912. Deras ansvarsområde kom dock att utökas i den nya lagen, bland
annat ifråga om fler hygieniska anvisningar såsom tillgång till tvätt- och
dricksvatten, avträden, spottkoppar och omklädningsrum. Men lagen ha
de fortfarande en karaktär som gjorde det möjligt att fritt tolka vad som
var tillräckligt, lämpligt och möjligt.' En förändring framträder däremot i
fråga om arbetarnas ansvar. Deras noggranna efterrättelse av föreskrifter
från tidigare lagstiftning kvarstod, men nu kunde överträdelser få direkta
ekonomiska konsekvenser för dem. Arbetarna skulle anpassa sitt arbete
efter uppsatta skyddsanordningar och tog de bort installerade skydd vid
maskinerna kunde de få böta mellan fem och tvåhundra kronor. lO

, SFS 1889:19, 2§, S§, 8§.
7 SFS 1889:19, 3§.
8 Det fanns, som tidigare nämnts) ingen obligatoriskt sjukförsäkring vid denna

tid. Det var upp till var och en att ansvara för ekonomin då arbetsförmågan
svek. Det fanns däremot sjuk':' och begravningskassor som bland annat orga~
niserades av arbetare eller arbetsgivare) där arbetarna, om de ägde tillträde
och hade råd, kontinuerligt kunde spara för att inte hamna i nöd om hälsan
gav vika. Se t ex Per Gunnar Edebalk, (1983), Fackförbulldells sjukkasse
bildallde. Eli studie i facklig mobiliserillg 1886-1910, 32f.

, Lag om arbetarskydd, SFS 1912:206, S§.
10 SFS 1912:206, 3§, 6§, 46§.
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En formulering i den nya lagen pekar på ytterligare skärpning av
arbetstagarnas skyldigheter. Enligt lagens tredje paragraf skulle de "iakt
taga tillbörlig försiktighet och jämväl i öfrigt låta sig angeläget vara att,
hvad på dem ankommer, medverka till förekommande av olycksfall och
ohälsa i arbetet."" Denna inskrivna försiktighet indikerar ett ansvar för
att tänka ut vilka farorna var och därmed vara förutseende för vad som
kan hända. Arbetarna framställdes i och med detta som aktiva och med
vetna subjekt med möjlighet att skydda sin hälsa. I och med att lagen stipu
lerade eller föreskrev försiktighet kunde arbetaren åberopas som skyldig
för en inträffad olycka. Brottet var vårdslöshet. Det var inte längre bara
arbetsgivarna som kunde ställas till svars för inträffade incidenter på ar
betsplatsen. Härmed framträder en ny bild av arbetaren. Farorna var inte
längre begränsade till omgivningen. De fanns även i arbetarens agerande.
Denne framstod alltså inte längre som enbart utsatt för faror, utan som
någon som också kunde vara orsak till att de uppstod.

Det är rimligt att anta att det individuella ansvar för hälsans bevarande
på arbetsplatsen, som skrevs in i 1912 års lag om arbetarskydd, var ett svar
på 1901 års lag angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbe
tet. Av lagstiftningen framgår att arbetsgivarna skulle ha ett ekonomiskt
ansvar för sina arbetares hälsa. De var skyldiga att ersätta dem vid olycks
fall i arbetet om skadan fortfarande gjorde sig gällande efter sextio dagar.
Genom att försäkra sina arbetare i den för ändamålet nyinrättade Riks
försäkringsanstalten kunde de befrias från ersättningsskyldigheten. Som
historikern Anders Berge påpekat knöt staten genom införandet av ersätt
ning för skada i arbetet ekonomisk makt till ekonomiskt ansvar. Principen
handlade om att få arbetsgivarna att bli mer måna om att förebygga
olyckor på arbetsplatserna." Arbetsgivarens ersättningsplikt kunde däre
mot utgå om "den skadade uppsåtligen eller genom grof vårdslöshet sjdf
ådragit sig, eller som uppsåtligen orsakats af tredje man ... "13 Arbetaren

" SFS 1912:206, 3§
12 Anders Berge, (1995), Medborgarrätt och egenansvar. De sociala försäkring

arna i Sverige 1901-1935, 71-74.
13 Lag angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete, SFS 1901:39,

1§.
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tillskrevs därmed ett ansvar för sin utsatthet och kunde bli utan ersättning
om orsaken bedömdes vara eget vållande.!4

För den socialpolitiska åtgärd som tog sig uttryck i olycksfallsförsäk
ringslagen krävdes med andra ord ett givande och ett tagande. Arbetsgiva
ren tilldelades ett ekonomiskt ansvar för sina anställda och arbetarna av
krävdes i sin tur ett ansvar att skydda sig för att få ta del av den inrättade
välfärden.

o
MEDICINENS SYN PA ANSVAR

Enligt lagstiftningen var det i stort sett bara arbetsgivaren som fram till år
1912 hade ansvaret för skyddsarbetet på arbetsplatsen. För läkarna var
däremot ansvaret fördelat på ett annat sätt. År 1884, det vill säga fem år
innan yrkesfarelagens tillkomst, formulerade Robert Tigerstedt sin vision
om hur hälsofarorna i fabrikerna skulle elimineras. Här uttryckte han ock
så tydligt vem eller vilka som han ansåg bar ansvar för dessa åtgöranden.

För att undanröja de med hancltverk och fabriksarbete förenade
farorna för helsan fordras att staten och dess myndigheter med en- .
ergi taga saken om hand, att arbetsgifvare låta sig ledas af insigt och
humanitet, att arbetarne sjelfva komma till kunskap om hvacl som
för dem är skadligt. Endast genom samverkan af dessa tre faktorer
kan det industriella arbetet förlora den helsofarliga karaktär, som
nu vidlåder densamma.H

Tigerstedts ansåg att staten skulle ha en del av ansvaret i det preventiva
arbetet. Han efterlyste ett statligt formulerat regelverk som kunde sätta
ramarna för vad som fick förekomma och inte. Men därutöver ansåg han

14 Ersättningen utgick med ett fast belopp och alltså inte efter beräknat inkomst
bortfall. Huvudsaken var att skydda den enskilde mot fattigdom. Se Sund &
Ämark. (1990), 30. Arbetsgivarnas ersättningsskyldighet inbegrep bara
olycksfall. Övriga yrkessjukdomar vilade fortfarande utanför lagens be
skydd. Även då lagen om olycksfallsförsäkring reviderades år 1916 hamnade
dessa utanför ersättningsansvaret. I den nya lagen blev olycksfallsförsäkring
obligatorisk för arbetsgivarna. Se vidare Lag om försäkring mot olycksfall i
arbete, SFS 1916: 235-238.

15 Tigerstedt, (1884), 337.
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att såväl arbetsgivare som arbetare hade en viktig del i att realisera undan
röjandet av farorna. Denna uppfattning om ansvarsfördelning gör sig ock
så gällande bland läkarna under hela den undersökta perioden.

STATEN

Det förebyggande arbetet uppfattades som sagt behöva ett statligt ram
verk för att bli fullgott. Läkarna ställde sig också positiva till instiftandet
av 1889 årsyrkesfarelag. Ernst Almquist beskrev lagens tillkomst som nöd
vändig för att motverka "oförstånd och övergrepp" av såvälföräldrar som
ar-betsgivare och yrkesinspektörernas kontrollerande funktion ansågs
kunna motverka att arbetsgivarna var "njutningslystna och själviska" då
de inrättade arbetsplatserna." Trots att läkare som Almquist och Wretlind
välkomnade det statliga ingripandet bedömde de det som ofullständigt och
talade om det som "en god början"." Otillräckligheten handlade, som vi
tidigare sett, främst om att de hygieniska riktlinjerna var för få. Det ansågs
finnas långt fler hälsofaror än olycksfall i arbetet. Efter lagens revidering år
1912 kommenterade också Torsten Thunberg att den gamla lagen hade
varit "för snäv till sin omfattning, för litet smidig i sin tillämpning, ej an
passbar efter de hastigt sig ändrade förhållandena. "1'

Den nya utvidgade lagen förefaller i högre gradha tillfredsställt de på
området engagerade medicinarna. Efter dess införande framfördes ytterst
få kritiska synpunkter mot lagstiftningens omfattning.l'

Samtliga lagar som stadgades under den undersökta perioden mottogs
positivt.20 Däremot yttrades missnöje över tillämpningen av dessa skydds
lagstiftningar. Kritik riktades bland annat mot att antalet yrkesinspektörer

16 Ernst Almquist, "Industrien och hälsovården, i Hä/sovämzeu, 1900:7, 116.
17 Almquist, 1900:7, 116.
18 Torsten Thunberg, "Några ord om social hygien", i Hygienisk revy, 1915:9, 151.
19 Se t ex Georg Henrik Dovertie, "Reflexioner över lagen om arbetarskydd" l i

Allmänna svenska läkartidningen, 1913:14,373-378, Alfred Petren, "Nya la
gen om arbetarskydd", i Al/männa svenska läkartidningen, 1913:11, 298-309.

20 Lagarna var: 1889 år'> yrkesfare1ag och 1912 års lag om arbetarskydd, 1896 års
Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående försiktighetsmått till förekom
mande af käkbensbrand (fosfornekros), bland arbetare i tändsticksfabriker,
1900 års lag om minderårigas och kvinnors användande i industriellt yrke,
1909 års lag angående förbud mot kvinnors användande till arbetet nattetid i
vissa industriella företag och lagen om arbetstidens begränsning år 1919.
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var för få. De tre som tillsatts för att övervaka yrkesfarelagens efterlevnad
bedömdes inte vara tillräckligt många. Först efter 1912 års lag om arbetar
skydd och införandet av nio inspektörer tystnade kritiken."

Det ansvar hälsovårdsnämnderna tilldelats för att övervaka hälsofaror
i och utanför fabrikerna ansågs inte heller uppfyllas tillfullo. Detta miss
nöje uttrycktes främst i förste provinsialläkarnas årliga rapporter. Ett tyd

ligt exempel finner vi i industristaden Norrköping. Hälsovårdsnämnden
skulle årligen rapportera till medicinalstyrelsen om stadens hälsotillstånd.
Under hela 1890-talet meddelade Norrköpings hälsovårdsnämnd att luft
växlingen i fabrikerna "i allmänhet är utan anmärkning".22 Detta utlå
tande skilde sig däremot avsevärt från vad länets förste provinsialläkare
under samma tid uppfattade och rapporterade om. Vid upprepade tillfäl
len yttrade denne läkare klagomål över att nämnden inte visat något intresse
för fabrikernas inre miljö. Fredrik Bissmark skriver exempelvis år 1899 att:

Man kan emellertid göra sig den frågan, huruvida icke hälosvårds
nämnden borde göra en närmare undersökning af en del äldre fa
briker och begära rättelse. Åtskilliga arbetslokaler äro nämligen
mycket bristfälliga, mörka, låga och damfylda (sic), det är nedslå
ende, att menniskor skola dag efter dag arbeta i sådana lokaler, då
det strängt taget icke behöfs. 23

Sin version hade han meddelat såväl till medicinalstyrelsen som till stadens
hälsovårdsnämnd, så förste provinsialläkarens åsikter var inte främmande
för nämnden. Hur kan dessa skilda beskrivningar av fabrikerna förklaras?
En rimlig förklaring kan sökas i nämndes sammansättning. Här satt under
många år några av stadens fabrikörer och dessa hade förmodligen ett eko
nomiskt egenintresse i att inte påpeka kostsamma åtgärder mot otillfreds
ställande arbetslokaler.'4 Förste provinsialläkarna hade däremot befogen-

21 I och med den nya· lagen utökades antalet yrkesinspektörer till åtta (samt bi
träden) samt en yrkesinspekrris.

22 Se t ex Hälsovårdsnämndens årsberättelse om al/männa helsatillståndet i Nor
rköpiNg åren 1890 och 1892-1897, bilagor till Norrköpings Hälsovårds
NämNds protokoll åren 1891-1892, 1894-1896,1898, NSA.

231:e provinsialläkarens il1spektiollsberättelse~ Östergötlands län år 1899, RA.
24 Med i nämnden sitter under åren bland andra fabrikör Per Ulrik Boetius,

(1875-1884), grosshandlare & disponent Per Swartz (1888-1891), disponent
Hugo Wulff (1896-1906), disponent Axel Wahren (1916), fabrikör Emil
KindahI (1911-1923).
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het att tillrättavisa hälsovårdsnämnden och dessa skulle därmed beakta de
synpunkter han uttryckte i sina inspektionsberättelser. Norrköpings hälso
vårdsnämnd förefaller emellertid inte ha brytt sig särskilt mycket om de
påpekanden de fick beträffande missförhållandena i fabrikerna. I nämn
deus protokoll kommenteras inte några av de synpunkter som provinsial
läkaren framförde. Däremot uttrycks irritation över förste provinsialläka
rens roll och funktion. Hans granskning och påpekande av hur hälsovård
frågorna istaden skulle skötas ansågs helt enkelt störa nämndens verksam
het. År 1916 var måttet rågat. I en skrivelse till stadsfullmäktige uttryckte
hälsovårdsnämndens ledamöter sitt missnöje över att förste provinsiallä
karens åsikt stod över deras. Och vad hade han egentligen i staden att
göra? De ansåg att han helt enkelt inte behövdes. Orsaken till detta sades
vara att han bara byggde sina uttalanden på tillfälliga iakttagelser. Detta
till skillnad mot nämnden vars ledamöter bodde och verkade i staden och
därmed kunde överblicka missförhållanden en längre tid." Missnöjet gav
resultat. År 1918 erhöll Norrköping rätten att bilda eget hälsovårdsdistrikt
och förste provinsialläkaren var inte längre välkommen med sina påpekan
den." Hälsovårdsnämndernas ansvar att begära rättelser i fabrikerna hade
då redan upphört. Då lagen reviderades år 1912 begränsades deras ansvar
till att vaka över mindre verksamheter. 27

Från läkarhåll uttrycktes genomgående uppfattningen att det behövdes
fler hygieniska åtgärder mO,t yrkessjukdomar än de som meddelats i lagen.
Men för dessa efterlystes inte huvudsakligen ett statligt reglerande. Här
vände sig läkarna snarare till landets arbetsgivare och arbetare för att
åstadkomma förändring och förbättring. Lagstiftning sades kunna av
hjälpa vissa faror, men inte alla. För frågor om exempelvis moralisk ohälsa
krävdes andra åtgärder."

25 Norrköpings Hälsovårdsnämnds protokoll år 1916, bilaga 18, NSA.
26 Kungligt brev angående överflyttande av l:e provinsialläkarens åliggande till

första stadsläkaren, Norrköpings Hälsovårdsnämnds protokoll år 1918, bi
laga 84.

27 Se kapitlet Arbetarskyddets framväxt.
28 Se t ex Tigerstedt, (1884), 337-341, Emil Nilsson, "Orsakerna till den höga

dödligheten inom de lifskraftigastc och förvärfsdugligaste åldrarna i de
större städerna", i Hygienisk tidskrift, 1910:1,6-10, Ernst Almquist, (1919),
Allmän hälsovårdslära med särskildt afseende på svenska förhållanden för
läkare, medicine studerande, hälsovårdsmyndigheter, tekniker m.fl., 580f.
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ARBETSGIVAREN

I likhet med vad lagen stipulerat ansåg läkarna att det var arbetsgivarna
som hade det övergripande ansvaret för arbetarnas hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen. De betonade också att det var just arbetsgivarna som hade
den huvudsakliga skyldigheten att inrätta och sköta arbetsplatserna på
bästa sätt för att förebygga ohälsa. Så här skrev exempelvis Ernst Almquist
år 1919:

Lagen 1912 ålägger uttryckligen arbetsgivaren att iakttaga, att ar
betslokalerna inrättas och skötas på bästa sätt till förekommande
av ohälsa.29

Uttalandet kan tolkas som en uppmaning om att det ansvar lagen tilldelat
arbetsgivarna inte var något som de hade rätt att försumma. Utöver detta
rättsligt tilldelade ansvar förespråkade som sagt läkarna att arbetsgivarna
borde vidta mycket fler åtgärder i sina fabriker. Dessa inbegrep, som vi ti
digare sett, såväl arbetsplatsen som arbetarnas hem och fritid. Samman
fattningsvis bestod arbetsgivarens ansvar av följande åtgärder:

1. Rum, material, metoder och tid: Arbetsgivarna skulle anordna ar
betsplatserna på ett för hälsan befrämjande sätt. Det handlade
bland annat om utrymme, ventilation, renhet och belysning. Dessa
åtgärder rimmade väl med de statligt formulerade direktiven, men i
läkarnas utsagor var dessa mer precist formulerade ifråga om vad
som skulle åtgärdas och hur. Arbetsgivarna tilldelades också skyl
dighet att se till att arbetsmaterialet och arbetsmetoderna anordna
des på ett för hälsan icke skadligt sätt. Utöver dessa mer rumsligt
förknippade åtgärder ingick också ett ansvar för att inte arbetstiden
blev en hälsofara. Arbetsdagens längd skulle främst avgöras utifrån
vilken arbetsform det handlade om och vilka faror det inbegrep.

2. Hälsofostran: Som ett led iförebyggandet av yrkessjukdomar skulle
arbetsgivarna se till att arbetarna blev medvetna om de faror som
kunde finnas på arbetsplatsen så att de kunde undvikas. Arbetsgi
varna skulle också tillhandahålla arbetarna inrättningar såsom

29 Almquist, (1919), 558.
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dusch, bad och spottkoppar och likaså skulle de uppmuntra och
kontrollera att dessa utnyttjades. Ordningsregler och förbud mot
vissa beteenden, exempelvis spottning, ansågs också vara deras
uppgift att formulera och informera om. Med -arbetsgivarnas för
sorg skulle arbetarna fostras in i ett önskvärt beteende. Ovarsam
het, oförstånd, orenlighet, osedlighet och andra ovanor skulle skalas
bort och en hälsomedveten och reflekterande arbetare skuile formas.

3. Förutsättningar utanför arbetet: Arbetsgivarna skulle skapa förut
sättningar för att arbetarnas tid utanför arbetet anordnades på
bästa sätt. Arbetstiden skulle begränsas så att det fanns utrymme för
arbetaren att träffa sin familj, få andlig stimulans, sömn och vila.
För att fritiden skulle kunna ordnas efter önskat mönster skulle ar
betsgivarna också betala tillräckliga löner. Familjebildandet ansågs
vara betydelsefullt för sedlighet och moral, vilket i sin tur ansågs
som ytterst betydelsefullt för hälsas bevarande. Till arbetsgivarens
plikter hörde också att se till att det fanns bra och billiga bostäder
att tillgå för arbetarna.

Enligt läkarna hade arbetsgivarna ansvar för i stort sett hela arbetarnas
livsmiljö. Det handlade inte bara om att måna om arbetarens hälsa på ar
betsplatsen. Det var ett socialt ansvar som gick vida utanför dess väggar.
Syftet var att skapa goda förutsättningar för kroppslig, sedlig och moralisk
hälsa. Detta ansvar påminner i stora drag om det patriarkala system som
var dominerande i det förindustriella samhället där arbetsgivaren, hus
bonden, hade ett socialt ansvar för sina anställda såväl i arbete som på fri
tiden. Den anställde stod i beroendeställning till sin arbetsgivare, men hade
samtidigt möjlighet till ett socialt skyddsnät. Lönen betalades in natura,
exempelvis med bostad och mat. Vid sjukdom, olycksfall eller ålderdom
skyddades arbetarna från nöd via arbetsgivarens försorg. Grunden i ett
patriarkalt system var en personlig relation mellan arbetare och arbetsgi
vare och kan betraktas som en blandning av disciplinering och filantropi. I
arbetsgivarens ansvar rymdes både kontroll av de anställdas liv och en viss
omsorg om deras välfärd. Denna sociala organisation luckrades successivt

upp i och med industrialisering och lönearbete. Arbetarna bodde inte läng
re hos sina arbetsgivare och lönen betalades kontant. Företagen blev större
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och arbetsskarorna växte. Den nära kontakten mellan arbetsgivare och
arbetare blev inte längre självklar. På de mindre bruken, som ofta låg lite
avskilt, fanns däremot dessa patriarkala förhållanden kvar långt in på
1900-talet.30

När läkarna i yrkeshygienisk anda tillskrev arbetsgivarna åtgärder i
fabrikerna fanns skyldigheten för de anställdas sociala välfärd kvar. I själ
va begreppet yrkeshygien ingick som vi sett en omsorg om arbetarnas hela
livssituation. På denna väg ansågs deras hälsa bibehållas och en önskad
ordning säkerställas. Enligt ekonomhistorikern Maths Isacsson löper det
en slingrig stig mellan de gamla brukens patriarkalism och den folkhem
sideologi som utkristalliserades under 1930-talet. Isacsson framhåller i
synnerhet att tanken om ett övergripande ansvar för människornas lev
nadsförhållanden var en garanti för att god produktionskraft levde kvar
som ideal långt efter brukens glansdagar (1600-1800-tal). I socialdemokra
tins vision om folkhemmet fick dessa visioner nytt liv. Det finns, menar
Isacsson, en påtaglig likhet mellan brukspatronernas ansvar i fråga om
exempelvis bostäder, sjukvård och ersättning vid arbetsoförmåga och det
ansvar staten kom att ta för att bygga upp ett välmående Sverige." I läkar
nas uttalanden om hur en god hälsa för arbetare skulle upprätthållas finns
tydliga spår av den vision om ansvartagande som Isacsson menar fanns i
såväl den traditionella patriarkalismen som i folkhemsideologin. För lä
karna var inte omtanken om arbetarnas hälsa på arbetsplatsen nog för att
arbetarna skulle förbli vid hälsa. Lagstiftningen hade inte ålagt arbetsgi
varna någon egentlig skyldighet gentemot sina arbetare. Det var snarare
upp till arbetsgivarna själva att bestämma vilka åtgärder de ville vidta och
därför gällde det att motivera dem att ta ansvar för sina arbetares hälsa. Av
läkarnas texter framgår att de var väl medvetna om att många av de före-

30 Eva Dahlström, (1999), Verkstadsmiljöer Hnder 1800-talet. Mekaniska verk
städer mellan hantverk och industri, lSf, Lars Magnusson, "Patriarkalism
och social kontroll", i Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 1986:33,
46-60, Roger Qvarsell, (1995), "Mellan familj, arbetsgivare och stat: en ide·
historisk essä om det sociala ansvarets organisering under två århundraden",
i Erik Amnå (red), Medmällsklighet att hyra? Atta forskare om ideeU verk
samhet, 35-37.

31 Marhs Isacsson, "Bruket och folkhemmet", i Häften för kritiska studier,
1991:2, 16-21.
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slagna åtgärderna kunde bli kostsamma för arbetsgivarna. I synnerhet
gällde det olika former av ny teknik. Det var därmed inte en lätt sak att
förmå arbetsgivarna att lyssna och vidta förändringar. Under 1900-talets
första två decennier framträder en medvetenhet om detta i läkarnas val av
retorik. När de diskuterade åtgärder som de ansåg vara nödvändiga, an
vändes ekonomiska argument för att få gehör och åtgärderna uttrycktes i
termer av investering. Utgifterna skulle snabbt betala sig i förbättrad pro
duktivitet. Förebyggande insatser mot nöd och faror förklarades alstra
friska och produktiva arbetare. Dessa upplyftande visioner blandades med
hotbilder om de ekonomiska förluster som följde om inte åtgärderna vid
togs. Svaga och sjuka arbetare medförde ingen hög produktivitet och sjuk
frånvaro kostade pengar i form av utebliven arbetskraft. 32 På sikt skulle det
även innebära konsekvenser för samhället i form av ökade fattigvårds
kostnader. Efter 1900-talets inträde målades ytterligare en hotbild upp. Nu
påpekades det att missförhållanden kunde orsaka rasförsämring om de
inte uppmärksammades. En degenererad, svag arbetarstam beskrevs inte
bara vara en fara för produktionen och därme.d arbetsgivarna, utan även
för samhällets ordning och utveckling.

ARBETAREN

Det var först i 1912 års lag om arbetarskydd som arbetarna tilldelades ett
ansvar för sin hälsosäkerhet på arbetsplatserna. Under hela den under
sökta perioden uttryckliggör läkarna däremot att individens medverkan
och ansvar var högst betydelsefullt om hälsofarorna skulle undanröjas.
Den tidigare citerade Tigerstedts vision om de industriella farornas undan
röjande är ett gott exempel på detta. Arbetarens egna insatser tecknades
som en viktig kugge i det förebyggande arbetet. Vad var det då arbetaren
ansågs behöva ta ansvar för? Tre övergripande områden kan urskiljas: val
av yrke, försiktighet i arbetet samt vård av denfria tiden utanför arbetet.

32 Se t ex Almquist, 1900:7, 116, Ivan Bratt, "Har industrien något intresse av att
förbättra de hygieniska förhållandena vid sina anläggningar?", i Arbetar
skyddet, 1913:6, 166-169 & 1913:7&8, 202f, James Strandberg, "Om hudens
yrkessjukdomar", i Svenska läkaresällskapets handlingar, 1914-15, bd 40·41,
370·374, Carl Gustaf Boström, "Några ord om ögonhygieo, ögonskador samt
skyddsåtgärder inom industrier och yrken", i Arbetarskyddet, 1917: 6, 154.
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1. Val av yrke: Arbetarna skulle välja yrke efter kön, ålder, arv, kropps
konstitution, hälsotillstånd och förmågaffallenhet. Här handlade
det alltså om att rannsaka sig själv i valet. Kvinnans roll och därmed
ansvar ansågs otvivelaktigt vara hem och familj. Det innebar att
hon inte skulle arbeta utanför hemmet, i synnerhet inte om hon var
gift. Dessutom sades hon vara svagare och mer mottaglig för hälso
farorna i arbetet än mannen. Mannens medvetna val av yrke kom i
synnerhet att betonas under 1900-talets första decennier. Kvinnans
val framträder däremot under hela den undersökta perioden.

2. Försiktighet i arbetet: Arbetarna skulle vara lyhörda för ordnings
föreskrifter, uppmaningar, upplysning om farorna samt nyttja de
olika förebyggande åtgärder som anordnats. Från och med sekel
skiftet 1900 betonades också att de skulle vara försiktiga och efter
tänksamma i arbetsprocessen. Varje mått ochsteg krävde eftertanke
och det innebar att vara förutseende om vad som kunde hända.

3. Vård av fritiden: Utanför arbetet skulle arbetarna företrädesvis äg
na sig åt sin familj, promenader i friska luften och stimulerande and
liga övningar. Att spendera fritiden på detta sätt ansågs främja mot
ståndskraften mot arbetets faror. I detta ansvar ingick även ett före
byggande av vad som beskrevs som sedlig och moralisk ohälsa. Här
eftersträvades en form av skötsamhet som främst inkluderade efter
tänksamhet, nykterhet, renlighet och kyskhet.

Enligt ett yrkeshygieniskt perspektiv var det omgivningen i sig som ansågs
kunna skada hälsan och den var därför viktig att se över. Men uppmärk
samhet riktades också mot människans agerande. Det handlade inte om
punktjusteringar av vissa oönskade beteenden i arbetet. Förändringarna
skulle snarare inbegripa hela arbetarens liv. Människans hälsa och hennes
omgivande miljö uppfattades stå i ett intimt samspel. Det handlade därför
om att vara lyhörd för hygienens budskap om hälsan skulle bestå.

Arbetarnas delaktighet motiverades med bibehållen arbetsförmåga och
försörjning. Det betonades också att det var en skyldighet att skydda sig.
Inte bara för sin egen skull utan för sin familjs ochför hela samhällets skull.
Arbetaren kunde alltså inte bara se till sig själv. Nej, omtanken om den eg-
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na hälsan skulle gå långt vidare än så. Johan Peter Hellströms uttalande om
förgiftningarnas förebyggande åskådliggör denna syn på arbetarens ansvar:

Huru mönstergilla än arbetsgifvarne söka att göra sina arbetsloka
ler, så äro dock alla ansträngningar förgäfves, om icke arbetarne
själfva lära sig inse faran af att icke i möjligaste mån söka iakttaga
renlighetens fodringar. Så länge arbetarne ej sjäifva förstå det h~lso
vådliga i at t. ex. intaga föda å arbetsrummet med af giftiga ämnen
nedsmutsade händer, så följer ock straffet oundvikligen, om än
långsamt, i form af sjukdom med alla dess följder. Också klagas det
från skilda håll äfver, huru arbetarne i detta fall endast med svårig
het kunna förmås att ändra gamla inrotade vanor och fullgöra sin
plikt gent emot sig själfva, sina anhöriga och samhället.33

Hellströms uttalande framstår som extra intressant eftersom det riktades
direkt till arbetare. Hans text byggde, som tidigare nämnts, på tre föredrag
som han hållit vid Norrköpings arbetareinstitut. Tonen var uppmanande
och tillrättavisande. Att inse sin plikt, att ta sitt ansvar, innebar att vara
öppen för förändring av det personliga beteendet.

En annan konsekvens av arbetarens ansvarslöshet var försvagning av
avkomman, den framtida arbetskraften. Kvinnans val av fabriken istället
för barn och hem är ett exempel på detta. Läkarna beskrev alltså inte arbe
taren som ett objekt i en farlig värld, utan snarare som ett medvetet, hand
lande subjekt med möjlighet att välja. Hälsa var ingenting som kom utan
ansträngning. Det handlade om att ta till sig hygienisk kunskap och rätta
sitt förnuft efter den. Denna syn på arbetaren som bärare av ansvar för den
egna hälsan framträder under hela den undersökta perioden, men accentu
eras alltmer efter det nya seklets inträde.

Det enskilda ansvaret för hälsan som man gav uttryck för i yrkeshygie
nisk regi var karakteristiskt för hela det medicinsk-hygieniska program
met. Hygienen inbegrep plikten att skydda sin hälsa, för sitt eget och inte
minst samhällets bästa. Individen var en del av helheten, en förutsättning
för folkhälsans framåtskridande. Folkhälsan sammankopplades i sin tur
med samhällsekonomin och en brusten hälsa kalkylerades som en oön
skad utgift.

33 Hellström, (1896), 331.

1 90 KAPITEL 7



ETT TREENIGT ANSVARSTAGANDE

Ansvaret för förebyggandet av yrkessjukdomar fördelade läkarna på tre
nivåer. De såg positivt på statens normerande och kontrollerande. Statens
övergripande ansvar i form av att fördela ansvar framställdes som en
grundläggande förutsättning för att landets arbetare skulle förbli vid hälsa.

Den andra ansvarsnivån, där läkarna placerade det mest omfattande
ansvaret, var arbetsgivarna. De skulle skapa förutsättningar för att arbe
tarnas hälså kunde bevaras. Det handlade i stora drag om att anordna ar
betet efter hygieniska riktlinjer så att arbetarnas hälsa inte tog skada. Till
arbetsgivarnas ansvar hörde också att fostra sina anställda till friska och
dugliga arbetare samt att medvetandegöra dem om de faror som kunde
föreligga. I pedagogiken som förespråkades ingick upplysning, uppmunt
ran, förbud och kontroll. Arbetsgivarna tilldelades dessutom ett omfat
tande socialt ansvar för sina arbetare som sträckte sig utanför arbetets
gränser. I stora drag inbegreps arbetarnas hela livsmiljö eller livssituation.
Arbetsliv skildes inte från privatliv. De framställdes snarare stå i ett intimt
förhållande. Båda var nödvändiga att vårda för hälsans vidmakthållande.
Dessa åtgärder motiverades med att det skulle resultera i en frisk och pro
duktiv arbetskraft.

Den tredje ansvarsnivån innefattade arbetarna. De ansågs ha en skyl
dighet att reflektera över den egna förmågan, det vill säga att välja ett yrke
som passade såväl arv, kön, kroppskonstitution, hälsotillstånd och fallen
het. I arbetet hade de ett ansvar för att vara lyhörda och anpassa sig efter de
ordningsföreskrifter, förbud och upplysningar om hälsofarorna som för
medlades. Dessutom skulle arbetaren även utanför arbetet anpassa sig ef
ter hälsofrämjande vanor. Arbetarens ansvar för hälsans vidmakthållande
var sammantaget omfattande. Det sades inte bara handla om att säkra den
egna hälsan och försörjningen. Att hålla sig frisk var ett enskilt ansvar men
också en plikt mot sina anhöriga och mot samhället.

Yrkeshygienen framställdes på så sätt ha en sorts samhällsbärande
funktion. Med dess hjälp skulle yrkessjukdomar förebyggas, arbetskraft
och försörjning räddas, produktiviteten i fabrikerna stiga, arbetarbefolk
ningens kvalite tryggas och en önskad samhällsordning säkerställas. Detta
förutsatte att företrädarna för samtliga nivåer tog sin del av ansvaret. Och
bakom detta storslagna projekt stod läkarna med den hygieniska vetenska-
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pen som vapen. Deras delaktighet i arbetarskyddsfrågorna framstod i sam
manhanget som självklar. Industrialiseringen hade medfört förändringar
av såväl arbetets former som samhällslivet i stort. Läkarna erbjöd nu sin
hjälp att åtgärda de hälsokonsekvenser som uppstått i-takt med den indu
striella utvecklingen.
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MEDICIN OCH KULTUR

I det här kapitlet diskuteras läkarnas förhållningssätt till industriarbetets
lokalisering' till städerna och vad det ansågs ha för betydelse för arbetarnas
liv och hälsa. I tidigare kapitel har jag visat att arbetarna uppfattades ha ett
betydande ansvar för hälsans bevarande. Det handlade huvudsakligen om
att anpassa sig efter förmedlade hygieniska riktlinjer, både i arbetet och i
livet utanför. I kapitlet skall jag bland annat med hjälp av idealtyper fri
lägga läkarnas uppfattningar om hur de ansåg att arbetaren borde leva och
agera om hälsan skulle bibehållas. Avslutningsvis diskuteras också läkar
nas kulturella tillhörighet och den betydelse denna kan ha haft för utfor
mandet av yrkeshygienen.

KRITIK MOT DET NYA

Skola vi likgiltigt åse, att stora skaror af vårt folk äro i saknad af
sunda bostäder, kläder, tillräcklig och närande föda, att tusenden
och åter tusenden förstöras genom arbete i hälsofarliga lokaler, att
den fredliga industrien kräfver långt fler offer, än krigen någonsin
gjort?l

Ovanstående kritiska reflektion över livet i staden och arbetet inom indu
strin är hämtat ur Car! Grimbergs allmänt spridda historiebok för realsko
lan från år 1909. Uttalandet präglas aven skarp kritik mot en samhälls
form som författaren ansåg vållade ohälsa och misär bland befolkningen.
Grimbergs kommentar är sprungen ur en tid av samhällsomvä!vningar.
Industrins expansion, dess omlokalisering från land till stad samt en tillta
gande urbanisering är några av de förändringar som tar vid då Sverige
under ett halvt sekel tar steget in i det moderna. Utmärkande drag för den-

1 Carl Grimberg, (1909) Sveriges historia i sammanhang med Danmarks och
Norges för realskolan, dels, 545.
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na moderniseringsprocess är, som KarinJohannisson uttryckt det, föränd
ring, förflyttning och förnyelse.'

Övergången från det agrara till det urbana livet och arbetet, mellan
gammalt och nytt, gav grogrund för kritiska röster mot utvecklingen.
Grimberg var bara en av många skeptiker som tog till orda. Runt om i Eu
ropa uppmärksammades de sociala problem som följt med industrialise
ringens förändrade arbets- och levnadsformer. Trångboddhet, smuts, hets,
sjuklighet, alkoholism, fattigdom, ja allt detta och mycket mer blev före
mål för debatter och kritik. Industristäderna tecknades i vida kretsar som
härdar för kulturens och utvecklingens urartning. Mot detta nya ställdes
inte sällan gamla och traditionella levnadsformer.' Bondens arbete och
livsmiljö, tecknades som en kontrast till civilisationens mer avancerade
livsformer som tog sig uttryck i städerna och fabrikerna. Hela den hävd
vunna civilisationen, med sina nedärvda värden och normer, upplevdes stå

inför sin upplösning. Bakom detta kritiska förhållningssätt till industriali
seringen inbegreps alltså en bild av vad det goda livet bestod av. I Sverige
fördes denna civilisationskritiska debatt med stor iver kring sekelskiftet
1900 och här deltog bland annat vetenskapsmän, författare och konstnä
rer.' Vi ser detta kritiska perspektiv även i tidens medicinska litteratur. Inte
minst när man utifrån ett medicinskt perspektiv uttalar sig omfabriksarbe
tet och dess hälsofaror blir detta inslag tydligt. I talet om fabrikernas hälso
faror innefattades ett kritiskt förhållningssätt till de förändringar som
industrialiseringen medfört. Det var förändringar som i flera avseenden
hotade läkarnas vision om en gynnsam utveckling. Kritiken riktades mot
arbetets form och villkor men också i hög grad mot dess lokalisering till
städerna. Läkarnas uttalanden om arbetets hälsofaror kan alltså placeras
in i en kulturkritisk kontext. Samhällets förändring hade inte bara varit av

2 Karin Johannisson, (200!), Nostalgia. En känslas historia, 128.
, Se t ex Martin Kylhammar, (1985), Maskil/ och idyll. Tekl/ik och pastorala

ideal hos Stril/dberg och Heidel/stam, 10-13, Mats Sjöberg, (1996), Att säkra
framtidens skördar. Barndom~ skola och arbete i agrar miljö. Bo/stad pasto
rat 1860-1930,195-199, Nils Edling, "När folkhemmet var liberalt", i Tvär
snitt, 1998:4, 30-36.

4 Bland svenska språkrör för denna kritik mot det nya märks bland andra Ver
ner von Heidenstam och August Strindberg. Se vidare Kylhammar (1985),
10-14.
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godo. Det hade försatt den arbetandes hela livssituation i fara. Och här såg
läkarna sin uppgift att förmedla sina uppfattningar om hur problemen
skulle lösas.

ARBETETS FORM OCH VILLKOR

Under de aktuella årtiondena är det inte ovanligt att man i den medicinska
litteraturen finner värderingar av fabriksarbetet som någonting farligt för
hälsan medan småskaligt hantverk och jordbruksarbete snarare ansågs
hälsofrämjande. Bondens arbete användes ofta som ett kontrasterande
exempel mot livet i fabrikerna, ett sätt att ställa det gamla, naturliga, häl
sosamma och stärkande mot det nya, onaturliga, sjukdomsframbringande
och försvagande.' Så här uttryckte sig exempelvis Robert Tigerstedt år
1884:

Bonden arbetar icke i fabrikssalarnas och verkstädernas ofta med
dam och skadliga dunster förorenade luft, utan företrädesvis ute i
det fria; han är vidare icke tvungen att såsom fabriksarbetaren dag
för dag arbeta ett bestämt antal timmar, utan är i hvarje hänseende
friare. Visserligen är hans arbete under vissa tider besvärligt;
äfvenledes måste han otta trotsa oväder; men om dessa inflytanden
icke öfverstiga ett visst mått, tjena de snarare till att göra jordar
betaren motstånds- och arbetskraftigare än att försvaga honom.
Friheten att röra sig samt den omständigheten, att han icke såsom
fabriksarbetaren blir en maskin, utöfva helt säkert ett mycket
gynsamt inflytande på landtmannens helsa.6

Att skillnaden mellan fabriksarbetaren och lantmannen i fråga om hälsa
var reell kunde man konstatera bland annat genom att jämföra den ge
nomsnittliga livslängden för olika yrken. I slutet av 1880-talet angav exem
pelvis Emil Nilsson att fabriksarbetarens medellivslängd var 30-35 år.
Jordbruksarbetarens var däremot 65 år. Orsaken till dessa olika levnads-

5 Se t ex "Några ord om kroppslig öfveransträngning och normal arbetsdag" l i
Hälsovännen, 1887:19, Ernst Almquist, (1897), Allmän hälsovårdslära med
särskildt afseende på svenska förhållanden för läkare, medicine studerande,
hälsovårdsmyndigheter, tekniker m.fl., 637f, Henrik Berg, "Om pauser under
arbetet" i Hälsovä11Jlen, 1911:2,26, Ernst Almquist, (1919), Allmän hälso
vårdslära med särskildt afseende på svmska förhållanden för läkare, medi
cine studerande, hälsovårdsmyndigheter, tekniker m.fl" 580.

6 Robert Tigerstedt, (1884), Helsovård,lära för alla, 3181.
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utsikter tillskrevs yrket och dess lokalisering. Industrin och staden ansågs
helt enkelt försämra levnadsutsikterna.' Arbetets form och villkor fick
med andra ord konkreta återverkningar på den enskilde.

Ett gemensamt drag hos de medicinska författare som engagerade sig i
frågan var att man generellt inte uppfattade den industriella utvecklingen
som något positivt för arbetarhälsan. Men det förefaller inte ha handlat
om en kritik mot den tekniska utvecklingen och industrin som sådan. I lä
karnas uttalanden framträder ingen konservativ hållning, det var alltså
ingen tillbakagång till jordbruksekonomi som efterlystes. Å ena sidan be
skrevs livet i fabrikerna som en ny arbetsform som rymde många faror för
såväl de arbetande som deras avkommors liv och hälsa. Å andra sidan
framträder uppfattningen om den tekniska utvecklingen och industrin som
något positivt, i synnerhet för landets ekonomiska utveckling. Hälsa och
samhällsekonomi kunde därmed, om inte saken hanterades, hamna på
kollisionskurs. Problemet gick att lösa, sådan var grundinställningen. Det
var inte primärt den nya tekniken i sig som fördömdes. Kritiken riktades
snarare mot det sätt på vilken den brukades. Den industriella utvecklingen
hade gått snabbt och den hade medfört ett kulturellt framåtskridande.
Men framgången hade kostat många arbetare deras hälsa och det ansågs
därför nödvändigt att de uppkomna problemen ägnades mer intresse och
praktiska åtgärder. För arbetet på landsbygden hade dylika åtgärder helt
enkelt inte behövts. Johan Peter Hellström satte fingret på utvecklingster
mometern med följande formulering:

Arbete, kroppsligt och andligt, är den grund, hvarpå vår odling
hvilar - och genom detta arbete är det som vår kultur bygges vidare.
Men det sker inte utan offer, och det är några af dessa offer af helsa
och lif med hvilka vi köpa vår kulturs framsteg. [...] )lKuiturvagnens
hjul rulla fort på sina glättade skenor" säger en af våra äldste tän
kare, PONTUS WIKNER, och det är därför vår plikt att se till, att
deras antal, som krossas under hjulen, blir så litet som möjligt. 8

Hellström ansåg inte att orsakerna till arbetsohälsan kunde reduceras till
en konsekvens av den industriella utvecklingen. Snarare var den en del av

7 Emil Nilsson, "Olika yrkens inflytande på helsa och lifslängd" l i Hälsoväl111eJt,
1889:23, 352.

8Johan Peter Hellström, (1896), Om yrkessjukdomar och industriell hygien) 47.
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den kulturella utvecklingen. Läkarna förefaller helt enkelt ha upplevt att
det fanns sociala missförhållanden som följt med industrialiseringen och
som inte ägnats tillräcklig uppmärksamhet och åtgärd. I kölvattnet av de
tekniska och ekonomiska framstegen ansågs det finnas en skyldighet att
nppmärksamma eventuella hälsofaror som var förknippade med dessa och
därmed måna om de människor som var framåtskridandets förutsättning.
Statens medverkan i form av lagstiftning och övervakning ansågs vara
nödvändig för att hantera de sociala konsekvenser som följt med industria
liseringen. Däremot bedömdes som sagt det huvudsakliga ansvaret för åt
gärderna primärt ligga hos arhetsgivarna och arbetarna. Läkarna kan med
andra ord ses ha haft en socialliberal hållning i fråga om hur ett effektivt
arbetarskydd skulle utformas.

EN FÖRÄNDRAD LEVNADSMILJÖ

Läkarna yttrade också oro över den levnadsform som börjat ta sig uttryck
bland arbetarna i de växande industristäderna. Städerna i sig ansågs näm
ligen rymma en mängd farliga lockelser som hotade såväl hälsa som mora!.
Arbetets yttre ram och det liv denna möjliggjorde hamnade därmed i det
utvecklingskritiska blickfånget. Under iSOO-talets sista decennier vidtogs,
inte minst med hälsovårdsnämndernas försorg, en hel del hygieniska för
bättringar i städerna i fråga om exempelvis vattenförsörjning, avlopp, ren
hållning, livsmedelskontroller och bostadsinspektioner. Dödligheten sjönk
så sakteliga, men inte för alla grupper. År 1910 publicerade Emil Nilsson en
omfattande artikel i Hygienisk tidskrift där han diskuterade orsakerna till
varför dödligheten bland städernas män i den arbetsföra åldern 25-60 år
var så hög. Han hänvisade till beräkningar från bland annat England,
Preussen, Danmark och Sverige som visat att siffran var nära dubbelt så
hög som för samma ålderskategori på landsbygden. Arbetets hälsofaror
beskrevs vara en del av förklaringen. En annan var att de ekonomiska för
utsättningarna för arbetarna inte var tillräckliga för de skulle kunna skaffa
sig ett bra boende och tillräcklig föda. Men den huvudsakliga orsaken till
den höga dödligheten förklarades vara arbetarnas levnadsvanor. Det hade
nämligen visat sig, menade Nilsson, att många av de män som gått bort i
arbetsför ålder varit ensamstående, ogifta. Genom sitt arbete i städernas
industrier hade de "industrialiserats" och blivit hemfallna åt ett oordent
ligt och för hälsan undergrävande levnadssätt, som bland annat inklude-
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rade alkohol och sexuella excesser. Nilsson talade om detta som en mora
lisk ohälsa.'

Läkarna ansåg att sjukdomar som syfilis och gonorre var ett utfall av
oordentlighet och lösaktighet. De var inte livshotande, men farliga på så
sätt att de nedsatte hälsan och ökade mottagligheten för allvarliga sjukdo
mar. Gonorre kunde dessutom orsaka förlust av fortplantningsförmågan
(sterilitet). En sådan venerism, som det kallades i samtiden, uppfattades
liksom alkoholism vara starkt degenererande och därmed ett hot mot den
framtida arbetskraftens kvalite. Städerna uppfattades ha mörka skugg
sidor som bestod avensamliv, fri kärlek, krogar och dåliga bostäder. Den
moraliska ohälsan ansågs helt enkelt gripa tag om de män i städerna som
saknade sammanhang och förvred det goda livet i onda cirklar. Enligt Emil
Nilsson uppfattade till och med många i städerna att familjelivet saknade
betydelse och att det snarare var ett besvärligt bihang än något gott. 10

Även i fråga om omgivningens betydelse för hälsans bevarande an
vände läkarna lantmannens lugna livsmiljö som kontrasterande exempel.
På landsbygden sades de veneriska sjukdomarna inte vara så vanliga. Och
att lantmannen tog sig ett glas då och då beskrevs heller inte vara något att
orda om. Såväl lantmannen som hans avkomma klarade sig med andra ord
bättre än stadsbon och detta förklarades med det IUl5na och sunda liv nära
naturen som han levde.Il

Den mängd spritdryck'er, som friluftsarbetaren utan mera marke
rade olägenheter och ingripande rubbningar förbrukar, är nämli
gen af lätt funna skäl tillräcklig att mer eller mindre fullständigt
nedbryta industriarbetaren. Nattvak, långvariga vistelser i osunda,
af tobaksrök och en mängd affalls~ och utsöndringsproduktcr mät
tade kroglokaler gör därjämte sitt till att öka och påskynda degene
rationen.u

9 Emil Nilsson, "Orsakerna till den höga dödligheten inom de lifskraftigaste och
förvärfsciugligaste åldrarna i de större städerna", i Hygienisk tidskrift,
1910:1,1-19.

10 Se t ex Henrik Berg, (1897), Om lungsot. Dess orsaker, kännetecken, förebyg
gaude och bot, 22-25, Ernst Almquist, "Industrien och hälsovården" i
Hä/sovännen, 1900:7, 116, Nilsson, 1910:1, 12-29, Almquist, (1919),580.

11 Nilsson, 1910:1, 1-9.
12 Nilsson, 1910:1, 15.
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I ovan angivna resonemang framträder en form av "tårtbitstänkande".
Hälsofarorna ansågs inte var för sig så allvarliga. Det var snarare när flera
bitar kombinerades som hälsan ansågs kunna hamna ur kurs. Stad och
fabrik var exempelvis inte någon lyckad kombination. Att det fortfarande
fanns några människor kvar i städerna sades bero på inflyttningen från
landsbygden, ett tillskott av människor med "kraftiga muskler, sunda ner
ver, känsla av allmänt välbefinnande och sinnesjämvikt."" Hållningen att
'land föder stad' uttryckte läkarna under hela den undersökta perioden.
Inflyttningen från landsbygden ansågs vara städernas enda chans att fort
bestå.

Det är ganska märkvärdigt att vår stadsbefolkning är så mycket
fysiskt sämre än landsbygdsbefolkningen, så att det allmänt påstås,
att om ej städernas befolkning nppfriskades med blod från lands
bygden, skulle de så småningom affolkas, d.v.s på ren svenska: de~

ras innevånare skulle dö ut.H

De förhållanden som yttrade sig i städer och industrier var oförmånliga för
rasens bestånd, skrev Ernst Almquist i Hygienisk tidskrift år 1917. Det var
bara tack vare lantbrukarens barn som den upprätthölls någorlunda, me
nade han. IS Livet i städerna uppfattades alltså verka degenererande för och
därmed ett hot mot den framtida utvecklingen.

Lantmannens goda hälsotillstånd och förhållandevis goda levnads
utsikter förefaller genomgående ha använts som en rerorisk modell för att
påvisa försämringar som skett i och med den nya arbetsformen i fabrikerna
och livet i städerna. Det kan ses som ett sätt att få åtgärder till stånd i form
av bättre arbetsförhållanden, löner och bostäder för arbetarna. Enligt
temaforskaren Martin Kylhammar var det inte ovanligt att denna kontras
terande retorik användes av sekelskiftets civilisationskritiker då de skulle
föra fram sina synpunkter.l'

Men som tidigare påpekats var det inte bara arbetsplatserna och arbe
tarnas levnadsförhållanden som ansågs vara i behov av åtgärder. En minst

13 Nilsson, 1910:1, 19.
14 Berg, 1911:2.
15 Ernst Almquist, "Om svenska rasens bestånd. Synpunkter. Riklinjer",i Hygie

lIisk tidskrift, 1917:4, 175.
l' Imf Kylhammar, (1985), Bf.
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lika viktig del ansågs nämligen arbetarnas levnadssätt vara. Den uppfatt
ning om fabriksarbetare som uttrycktes från läkarhåll var att det fanns
många som inte levde ett moraliskt fullkomligt liv. Alkoholdrickande och
lösaktighet var ovanor som ansågs förekomma. Som jag visat i tidigare ka
pitel fanns det ytterligare ovanor i form av obetänksamhet och bristande
personlig hygien som uppmärksammades som farliga. Läkarna uttryckte
också en klar uppfattning om vem och hur arbetaren skulle vara för att
kunna arbeta i fabrik utan att hälsan tog skada.

ARBETAREN SOM SCHABLON

Arbetarnas, och inte minst fabriksarbetarnas, leverne och villkor kan ses
löpa likt en följetong i politik, press och litteratur under 1800-talets andra
hälft och fram till 1900-talets mitt. I ett samhälle präglat av klasstänkande
placerades denne arbetare ofta på botten, i samhällets lägre befolknings
skikt. Författare, läkare, politiker, filantroper och andra debattörer var fli
tiga med att diskutera och illustrera arbetarnas värde och villkor. Så skrev
till exempel Viktor Rydberg år 1891, dikten Den nya Grottesången som
behandlar industrialiseringens baksidor med barn- och kvinnoarbete.
Rydbergs grottekvarn syftade på den fornnordiska sagan om kvarnen
Grotte där kung Frode lät sina trälarinnor mala guld. Grottekvarn använ
des som en metafor för att invända mot en kulturform som hänsynslöst
förbrukade människor."

Grotte mal med kraft och hast,
Dagar, nätter, utan rast;
Löparstenens klippa svänger,
Bjälkar, bommar, hjul och stänger
Kretsa kring sin axefmast,
ila, så att ägat hissnar
inför denna vilda färd I...J
Tårar strömma, kinder blekna,
Läppar darra, senor vekna.
Kvid du trälabam, och gråt,
Om det lindrar, men framåt/IS

17 SAOB, sökord Grottekvarn.
18 Viktor Rydberg, (1891;1914), Dikter, 229.
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Rydbergs dikt citerades flitigt i artiklar och litteratur som behandlade fa
briksarbetet, inte minst i populärmedicinska skrifter." I tidskrifter och lit
teratur framställdes fabriksarbetarna inte sällan som en särskild sorts
människor med ett egendomligt sätt att leva och ordna sina liv. Det gällde
speciellt i jämförelse med samhällets borgerlighet/medelklass, vilka ofta
stod bakom det skrivna. Inom denna sfär började det under 1800-talet
utkristalliseras en särskild kultur där individen och dennes duglighet ställ
des i centrum liksom självdisciplin och strävan efter socialt avancemang.
Personliga kvaliteter markerade social position och innebar därmed gräns
dragning gentemot andra sociala skikt.20 Renlighet, måttlighet, sparsam
het, nykterhet, driftskontroll, ansvarstagande, bildning, förnuft, hand
lingskraft, familjeliv och ordning har av tidigare forskning beskrivits som
några av de värden som förespråkades.'l Denna borgerliga livsform och
livssyn kom att bli en tydlig och inflytelserik norm för idealen om det rätta
och goda livet i sekelskiftets Sverige.22

Enligt bland andra historikern Alforns Labisch och sociologen Eva
Palmblad karaktäriserade borgerligheten arbetaren som lat, njutningslys
ten, oren, ansvarslös, lösaktig och smutsig. Palmblad menar att borgerlig
heten gärna beskrev sin kulturella kontrast för att på så sätt indirekt defi-

19 Se t ex Henrik Berg, (1903), Läkarebok, 57, Torsten Thunberg, (1912), Hälso
lärans grunder. Liiro- och läsebok för vårt lands bamdomsskolor, 58, Tors
ten Thunberg, "Några ord om socialhygien",i Hygieusk revy, 1915:9, 150.

20 Innebörden av termen borgerlighet har diskuterats av flera forskare. Här an
vänds den i anslutning till Jiirgen Kocka som beskrivit borgerligheten som en
samhällsgrupp bestående av såväl intellektuella) exempelvis författare, politi
ker, läkare och akademiker, som ekonomiskt bärkraftiga personer som
fabrikörer och köpmän. Jiirgen Kocka, (1999), IlIdllstrial Cllltllre alld BOllr
geois Society. Business, Labor, and Bureaucracy i11 Modern Germany, 232. Se
även Grvar Löfgren & Jonas Frykman, (1979), Den kultiverade människan,
11-35, Jonas Frykman m fl., (1985), Modäma tider. Visioll ocb vardag i folk
hemmet, 60-64.

21 Se t ex Löfgren & Frykman, (1979), 34f, Eva Palmblad, (1990), Medicinen
som samhällslära, 151-153, Christina Florin & Ulla Johansson} (1993), "Där
de härliga lagrarna gro ..." Kultur, klass och kön i det svenska läroverket
1850-1914, 38f.

22 Löfgren & Frykman, (1979), 11-35, Frykman m fl., (1985), 60-64
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niera sig själva.23 I nedanstående beskrivning, formulerad avingenjör Gun
nar Laurell år 1911, skildtas exempelvis den late atbetaren.

Den svenska arbetaren betraktar arbetet endast som ett rungande
onus, och man skulle vara benägen att tro, att hans lifsicieal vore att
ligga på rygg~n i solskenet och gapa för de stekta sparfvar, som
borde flyga rakt i munnen på honom.14

Vissa författare målade upp bilder av arbetarna utifrån egna besök i fabri
kerna. En av dessa var författarinnan Maria Anholm. Hon skrev att fab
riksfolket var en värld för sig, "en värld, där hvarje företeelse är ägnad att
väcka frågor och undran."" En annan av dessa socialt engagerade förfat
tarinnor var Gerda Meyerson. Utifrån besök i fabriker beskrev hon de fab
riksarbeterskor hon mött:

...de flesta hade trumpna slöa miner - tyckte jag. Många av dem
sågo påfallande klena och bleka ut och deras klädsel var i allmänhet
rätt vårdslös, hos flera hvacl man kallar "trasgrann" .26

Arbetaren användes också för att beskriva och gestalta stadens sluskar.
Han fick bland annat ikläda sig rollen somfyllebuse, en brännvinsstinn och
farlig figur. 27 På det hela taget framstår det som om det fanns en sorts sam
tida schablonbild av arbetaren i staden. Denna schablon stod som sagt i
skarp kontrast till borgerliga värden. Mellan dessa sociala världar fram
stod glappet att vara stort. Detta var också något som gärna anspelades på
i samtidens samhällssatir. Bilderna nedan är hämtade från Naggen som
utkom under åren 1912-1922 under redaktörskap av Erik Lindorm och
Ivar Starkenberg.

23 Alfons Labisch, (1985), "Doetors, \'\lockers and the Scientific Cosmology of
the Inclustrial \Vadd: The Social COllstruction of 'Health' and the 'Homo
Hygienicus"', i]ournal of Contemporary History, 1985: 20, 599-615, Palm
blad, (1990), 151-153.

24 Gunnar Laurell, "Arbetsintensitet och arbetsledning", i Teknisk tidskrift,
1911:34, 565f.

25 Maria Anholm, (1907), Fabriksarbeterskan. Hvad kan göras till hennes skydd
och höjande i socialt och etiskt hänseende, 3.

26 Gerda lvleyersson, (1917), Arbeterskomas värld. Studier och erfarenheter, 8.
27 Frykman m fl., (1985), 23-25.
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De två nationerna.

"Märkvärdigt att ni inte fått något barn på sista "Måste man ha tolk när man talar
tiden, fastän er man gått arbetslös så länge." med arbetare, pappa?"

Källa: Naggen, 1915:18,4 & 1915:17, 1.

FÖRÄNDRING AV ARBETARKULTUREN

Bland städernas arbetare uppmärksammades, som tidigare nämnts, en rad
sociala problem; fattigdom, trångboddhet, alkoholism och sjuklighet. Ar
betarnas liv och leverne kom därmed att alltmer synas i sömmarna. Under
1800-talets tre sista decennier märks en våg av statistisk kartering av ar
betarnas arbetstider, löner, boende, civilstånd och hälsa. Undersökning
arna utfördes på såväl statliga som frivilliga initiativ.'" Resultaten rimmade

28 Bland dessa kartläggare återfinns bland annat Lorenska stiftelsen vars syfte
var att med samhällsvetenskapens hjälp söka lösning på den sociala frågan.
Se vidare Per Wisselgren, (2000), Samhällets kartläggare, 206. På uppdrag ut
förde bland annat statistikern dr Karl Key Åberg undersökningar som: Inom
textilindustrien i Norrköping sysselsatta arbetares lönevillkor och bostads
förhållanden: statistisk undersökning (1896) och Arbetsstatistisk studie öfver
glasindustrien i Sverige, (1899). För samma stiftelse skrev Gustaf af Geijer
stam Anteckningar om arbetsförhållanden i Stockholm (1894). På Kommers
kollegiums uppdrag gjorde statistikern Henning Elmquist undersökningar
som Arbetsstatistiska studier rörande den svenska tobaksindustril1 (1899)
och Undersökning afden mekaniska verkstadsindustrien i Sverige, (1901-04).
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illa med en i tiden förespråkad livsform och skapade grogrund för insatser
i syfte att förbättra arbetarnas livsföring. Den moral som skulle påföras
präglades av ett 'hel och ren' tänkande, både till det yttre och inre. Före
språkarna för förändringen såg sig inte sällan som filantroper, välgörare. I
deras engagemang rymdes en strävan efter att förändra arbetarna efter
önskat mönster i syfte att avhjälpa och förebygga ohälsa och social misär."

Men arbetarna som grupp drev också ett 'inre' förändringsprojekt i
betydelsen att de inom gruppen formulerade riktlinjer för en ideal livsform.
Det fanns med andra ord en 'självbild' av den egna klassen. Enligt ide
historikern Ronny Ambjörnsson växer det kring sekelskiftet 1900 fram en
skötsamhetskultur bland arbetarna. I denna inbegreps strävanden efter
förändring av arbetarnas sätt att leva i fråga om beteenden, attityder och
ideer. Det var med andra ord mentaliteten bland arbetarna som skulle
nyanseras. I skötsamhet rymdes egenskaper som nykterhet, ordhållighet,
besinning och eftertänksamhet. Förmedlingen gick i synnerhet via fack
föreningar, nykterhetsloger och bildningsorganisationer. Ambjörnsson ser
denna skötsamhetssträvan som ett uttryck för ett växande självmedve
tande bland arbetarna och en anpassning till den industriella produktio
nens villkor, men också som en spontan organisering kring vissa värden.
Kulturen skulle förändras. 3D Även i dagspressen finns spår av arbetarnas
skötsamhetssträvanden. Följande citat är hämtat från den socialdemokra
tiska tidningen Arbetet. För:fattaren som signerar sig som "En vän" var för
modligen själv enarbetare som ville nå ut till sina kamrater iförändringssyfte.

Men minns, att den medmänniska som snyter sig i näven, tuggar
snus och använder ett rått uttryckssätt - kan aldrig bli broder med
den bildade människan. Det är så få människor i våra dagar, som
äro inskränkta nog att missakta arbetaren för hans yrkes skull, att
vi kunna lämna dem ur räkningen. Men många äro de som stötas

29 lmE Birgitta ]ordanssoll, (1998), Den goda människan från Göteborg. Genus
och fattigvårdspolitik i det borgerliga samhällets framväxt, Marja Taussi
Sjöberg & Tinne Vamme (red), (1995), På tröskeln till välfärden, Kerstin
Thörn, (1997), En bostad för hemmet. Idehistoriska studier i bostadsfrågan
1889-1929, Birgitta Plymoth, (2002), Försörja med klass. Fattigvård, filan
tropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-1914, (kommande av
handling vid historiska institutionen, Stockholms universitet).

30 Ronny Ambjörnsson, (1988), Den skötsamme arbetaren. Ideer och ideal i ett
norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930, 9f, 19.
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tillbaka av den grovhet i tal och sätt, som alltför ofta möter från
arbetets män. Tänk hur förändrad världen skulle bli, om de bre
daste lagren av folket försökte sig på en ändring av de gamla ovano
rna! Varför fodra ej arbetarna omklädnings- och tvättrum å arbets
platserna? Det kan väl ej vara svårare att genomdriva än andra sa
ker, som klarats. Så mycket behagligare hemmen skulle bli, om ej dit
medfördes de smutsiga arbetskläderna. Och hur mycket bättre luft
i spårvagnar och samlingslokaler, om alla de olika odörerna för
svunne! - Och en annan sak: varför går det inte an att sätta på sig en
ren krage och ett förhäng, när man går ut i stället för att komma
med halvnaket bröst. Det är sannerligen ingenting vackert. Och det
är ett klassmärke. Bort med den tanken: "Det görväi inte så noga"
Det är noga! Om man vill bli ansedd som folk. Och det är ju dit vi
vilja ha alla människor. Eller hur? Studiecirklarna äro bra, mycket
bra - men glöm inte det yttre! Det bör väl hålla jämna steg med den
inre förbättringen.J'

Tonen i artikeln är skarp och uppmanande. 'Vännen' var uppenbarligen
inte nöjd med arbetarnas yttre karaktär. Synen på arbetaren som framträ
der är att han var en smutsig och ovårdad individ som inte brydde sig om
hur hans yttre betraktades av omgivningen. Han var driftig och mån om
att bilda sitt inre, något som också gjort honom gott. Men man såg fortfa
rande ned på honom. Föraktet handlade inte som tidigare om hans yrke,
utan snarare om hur han såg ut och förde sig och detta berodde på gammalt
oskick. Lite eftertanke om sitt tal, klädsel och hygien skulle enligt författa
ren kunna förändra bilden av arbetaren, sudda ut de sociala gränserna och
därmed höja hans status i andras ögon. En yttre och inre uppryckning
skulle kombineras för att arbetaren skulle bli en fullt accepterad människa
bland andra. Och han kunde om han ville, förändringen var möjlig.

Men arbetarnas skötsamhetsideal handlade inte om att reproducera
borgerlighetens ideal, vilket historikern Björn Horgby poängterar i sin stu
die om Norrköpingsarbetares egensinne och skötsamhet kring sekelskiftet
1900. Likheter med borgerliga ideal fanns, menar Horgby, men arbetarna
var måna om att utforma sina egna rättesnören. De eftersträvade inte att
leva upp till de ovanifrån pådyvlade värdena."

31 "Hävandet av klasskillnader - hyfs och polityr", i Arbetet, 5/12 1919.
32 Björn Hargby,. (1993), Egensinne och skötsamhet. Arbetarkulturen i Norrkö

ping 1870-1940.
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ARBETAREN SOM IDEALTYP

l läkarnas texter förmedlas uppfattningen att det fanns mer eller mindre
lämpliga personer för fabriksarbete. Det fanns de som på grund av sär
skilda egenskaper och vanor ansågs ha tillräcklig motståndskraft för att
stå emot de hälsofaror som kunde finnas i arbetet. Likaså ansågs det finnas
de som hade långt sämre förutsättningar. Det fanns så att säga en mer eller
mindre uttalad matris efter vilken läkarna bedömde arbetarens möjlighe
ter att klara denna sorts arbete utan att få sin hälsa fördärvad. För att i
illustrationssyfte tydliggöra den ideale, eftersträvade, respektive mindre
lämpade, har idealtyper använts. Med idealtyp avses här en metod för att
beskriva en företeelse genom att bygga upp den med hjälp av känneteck
nande element från empirin, i detta fall från läkarnas uttalanden. Det
handlar alltså om att renodla vissa drag ur det skriva och sammanfoga dem
till en helhet, det vill säga en konstruktion i syfte att förtydliga verkliga
företeelser. Idealtypen existerar inte till fullo, ingen läkare talar om samt
liga egenskaper som ingår i den. Idealtypen sammanfattar snarare det ge
mensamma mönster av föreställningar om egenskaper som kan destilleras
fram ur läkarnas texter. l följande framställning kommer två polära ideal
typer av arbetaren att användas - den eftersträvade och den mindre läm
pade. Den förstnämnde är en motståndskraftig individ med bäst förutsätt
ningar att stå emot de hälsofaror som arbetet kunde rymma. Den mindre
lämpade är således dennes motsats.ldealtyperna är konstruerade av utta
lade men också outtalade egenskaper som fabriksarbetaren ansågs kunna
besitta. Det outtalade är analytiskt framtaget genom att invertera det utta
lade i syfte att skapa en kontrast." Är till exempel den uttalade egenskapen
svag har den inverterats till stark.

IDEALET ÄR EN MAN

Den eftersträvade arbetaren, så som han framställs av sekelskiftets läkare,
är genomgående en fullvuxen man. Kroppen är kraftigt byggd med ett
starkt och omfångsrikt bröst. Mannen kommer från en frisk släkt och bär
därmed inte på något sjukdomsanlag. Han är gift och familjeförsörjande.

33 Resonemanget bygger på idehistorikern Gunnar Erikssons artikel "Om idealw

typer i ide:historien", i Lyclmos 1979/80, 288~296.
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Frun är hemma i det välskötta och rena hemmet där hon tar hand om och
fostrar barnen. Mannen är sin fru trogen och skulle aldrig ge sig ut på även
tyr med andra. Faran för veneriska sjukdomar hålls därmed borta. Famil
jen är han mån om och han ägnar också sin fritid åt att umgås med hustru
och barn. Då och då tar han med dem på utflykt på landet. Utöver det hin
ner han med andlig bildning och förströelse. Han missbrukar inte öl och
brännvin utan håller sig nykter och långt borta från krogen. Pengarna går
snarare till hyra och god och stabil kost till honom och familjen. Och han
ser till att sova på nätterna.

Innan mannen tillträdde sitt jobb i fabriken tänkte han noga igenom sitt
yrkesval. Var det här ett yrke som passade honom? Han hade inget sjukligt
arv och hans hälsorillstånd var gott. Yrket skulle inte utgöra någon fara för
honom. Mannen funderade över sin fallenhet för det yrke han skulle ta. Jo
då, maskinarbete hade han utan problem arbetat med förut och han var
van och säker på handen. Men hans yrke som fabriksarbetare innebar att
han sknlle arbeta med gifter. Det var mannen medveten om och klippte
därför håret kort och rakade av skägget så att inte giftet skulle kunna
fastna och skada honom eller någon annan i familjen.

Efter en tillräcklig frukost begav sig mannen till fabriken. Väl framme
bytte han om till speciella kläder som var anpassade efter yrket. Arbetet vid
maskinen kunde vara lite enformigt och tröttande, men han lyssnade på sin
kropp. När signalen för rast ljöd öppnade mannen fönstret i arbetslokalen
och lät den friska luften strömma in. Tillsammans med några kamrater
utförde han sen lite gymnastiska övningar. Kroppsrörelserna vid maski
nerna var ju lite ensidiga och han var mån om att hela kroppen skulle få
röra på sig. När rasten var över gick mannen med liv och lust tillbaka till
sitt arbete. Någon brist på arbetsglädje hade han inte. Han var skicklig och
vaken i sitt arbete och någon trötthet kände han sällan eftersom han var
noga med att vari utvilad och nära sig bra. Han lyssnade till de skyddsåt
gärder arbetsledaren och yrkesinspektören föreskrev och han var försiktig
med arbetsmaterialet och maskinerna så att de inte skadade honom.

Lunchrasten infann sig efter några timmar. Mannen tvättade sig nog
grant om händerna och packade upp sin matsäck. Nu var det dags för en
stadig måltid. Inga smörgåsar och kaffe här inte! Det stod man sig inte på.
Kroppen behövde ordentlig mat. Det visste han. Mannen tuggade lång-
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samt i sig maten och lutade sig sen tillbaka. Lite vila behövdes innan rasten
var över och arbetet skulle återupptas. Mätt, belåten och utvilad återvände
han sen till sin maskin.

När arbetsdagen var slut tog mannen av sig arbetsdräkten och tvättade
sin kropp noga. Inget gift, ingen smuts och smitta skulle kunna följa med
honom till hem och familj. Han satte på sig sina vardagskläder och tras
kade hemåt. Hemma väntade hustrun med en vällagad kvällsmåltid. Och
om han inte mindes fel var det visst en intressant föreläsning på arbetares

institutet under kvällen.

DEN MINDRE LÄMPADE

Föreställningen att vissa arbetare var mindre lämpade fanns i två varianter.
Den första är en vuxen man. Han utgörs i flera avseenden av den efter
strävades motsats. Denna man är ogift. Han bor inneboende hos en familj
i en trång och smutsig arbetarkasern. Kroppskonstitutionen är klen och
bröstet svagt och insjunket. Till det yttre är han smutsig. Inte så konstigt,
med tanke på att han sällan tvättar sig. Mannens hår är långt och skägget
vildvuxet. Hans föräldrar gick tidigt bort i tuberkulos och han bär därför
på sjukdomsanlaget, men det är inget som bekymrar honom.

Sin fritid tillbringar mannen mest och helst på krogen. Visst tär det på
ekonomin och några pengar till mat blir det sällan över. Den magra krop
pen signalerar undernäring. Krogkvällarna blir många gånger sena och
mycket tid till sömn och vila blir det inte. Mannen är ofta trött och hängig.
Många kvinnor rör sig i hans liv och han är sedan länge märkt av venerisk
sjukdom.

Till vardags jobbar även denne man i fabriken. Hit sökte han sig utan
att reflektera över arbetsuppgifterna eller arbetsförhållandena. Han hade
hört att arbetet kunde hefrämja tuberkulos, men det var inget han orkade
tänka på. Att arbetet inbegrep gifter var inget han direkt funderade över.
Mannen hade aldrig sett en maskin innan han började och förstod sig fort
farande inte riktigt på dem.

Efter en snabb kopp morgonkaffe skyndade mannen iväg till fabriken.
Fylld av olust började han dagen vid sin maskin. Momenten utförde han
ganska slarvigt. Han var en dagdrömmare av rang och tänkte sällan på vad
han hade för handen. Det gjorde också att han var ganska oförsiktig med
såväl maskiner som det giftiga arbetsmaterialet. Med sina smutsiga händer

208 KAPITEL 8



kramade han och la in en rejäl snus. Arbetsledaren tittade förbi, men man
nen orkade inte höra på alla hans råd och förmaningar om hur han skulle
utföra sitt arbete på säkraste sätt. Han gjorde som han brukade. Det hade
gått bra förr. Mannen kände sig snart trött. Det var väl inget att göra mer
än att jobba på, tröttheten skulle nog lägga sig. På rasten tog han sig en öl
för att stärka krafterna och släcka törsten. Lite yr och än mer ointresserad
av arbetet gick han sen tillbaka till sin maskin. Nu började mannen hosta.
Hostan irriterade honom så pass att han blev tvungen att spotta och utan
betänklighet skickade han iväg en loska över axeln. Spottet landade på
golvet där det blandades med damm och smuts.

Lunchrasten infann sig och mannen satte sig bredvid sin maskin och
packade upp en brödskiva och en kopp kaffe. Han var hungrig och slukade
maten i ett nafs. När rasten var slut gick mannen åter med olust tillbaka till
sin maskin. Någon arbetsglädje kände han sällan.

Arbetsdagen tog äntligen slut och mannen var snabb att komma däri
från. Iförd sina arbetskläder och utan en blick på tvättstället begav han sig
direkt till krogen. Där dränktes arbetsdagen med ett rejält glas brännvin.
Om han inte mindes fel skulle det visst vara dans under kvällen.

DEN MINDRE LÄMPADE, II

Det fanns som sagt ytterligare en ej eftersträvad arbetartyp, enligt läkarna.
Denna sammaufattas med tre egenskaper: kvinna, ung och gift. Det fram
står som om faran att drabbas av yrkessjukdomar uppfattades öka med
fallande ålder och vara beroende av civilstånd." Könet gjorde arbetar
kvinnan svag och känslig. Svag i betydelsen svagare än mannen och där
med lättare trött. Känslig ifråga om till exempel dålig llift och gifter. För
kvinnans del var gränsen mellan hälsa och sjukdom tunn. Relationen mel
lan fabriksarbete och sjukdom för kvinnan framstod klart. Sambandet
uppstod av att kvinnan fabriksarbetade. Men det handlade också om den
fara hon skapade genom sin frånvaro från hem, man och barn.

34 Den ogifta äldre kvinnan ansågs inte heller vara lämplig men hon omtalades i
mindre utsträckning.
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EFTERSTRÄVAD OCH MINDRE LÄMPAD I BILD

Även i de bilder som presenteras i sekelskiftets hälsoupplysningslitteratur
illustreras egenskaper som kan anses vara önskade respektive oönskade i
tiden. Bilderna som visas här är hämtade från läkaren Henriks Bergs bok
Om lungsot. Dess orsaker, kännetecken, färebyggande och botande från
1897.35 Detär bilder somvisar mannen med goda respektive dåliga utsikter
att drabbas av lungsot. I bilderna ryms flera av de tidigare nämnda öns
kade och oönskade egenskaperna. Bilden till vänster visar mannen med det
starka bröstet. Ljuset faller över hans kropp och hans figur framträder tyd
ligt mot den skuggade bakgruuden. Mannen är vuxen med en välbyggd
bringa och kraftiga armar. Det är eu atletisk gestalt som avbildas. Skynket
runt höfterna är svept likt en antik grekisk drapering. Bilden kan ses signa
lera flera av de egenskaper som eftersträvas i tiden; frisk, stark, välnärd,
ren, ordentlig och medveten. Här är mannen med förutsättningar för god
hälsa. I bilden till höger gestaltas mannen med det svaga bröstet, predispo
nerat för tuberkulos. Ljuset faller in från sidan och skuggar hans ansikte
och insjunkna partier av hans kropp. Mannen ser ut att vara till åren. An
siktet är avmagrat och fårat. Uppsynen är bedrövad och bitter. Mannens
skägg står åt alla håll och under det framträder en senig hals. Överarmarna
är taniga och revbenen skymtar fram under huden. Mannens höftskynke
är lite slarvigt hopdraget kring magen. Bilden kan ses uttrycka något av det
oönskade i tiden; klen, ovårdad och håglös.

Kontrasterna mellan bilderna är markanta. Förekomsten av dessa bil
der säger något om att det inte bara fanns en idealbild i tiden som uttryck
tes i text. Avbildningen av de båda männens utseende och kroppsbyggnad
respresenterar att det eftersträvansvärda, respektive det mindre lämpade
även förmedlades i konkreta bilder som förebilder.

35 Berg, (1897), 881.
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Man med starkt bröst. Man med svagt bröst.

Källa: Henrik Berg, (1897), Om lungsot. Dess orsaker, kännetecken,
förebyggande och botande, 88f.

Idealtypen av den eftersträvade arbetaren framstår i flera avseenden vara
analog med en borgerligt förespråkad livsform. Jag menar att denna likhet
bör beaktas då läkarnas uppfattningar och beskrivningar av arbetets häl
sofaror och förebyggande skall tolkas och förstås.

GENOM KULTURENS LINS

Läkarnas texter om arbetets faror handlade till skillnad från arbetar
skyddslagstiftningen inte primärt om olycksfall. Deras intresse riktades
snarare mot den ohälsa och sjukdom som de ansåg att arbetet kunde or
saka, något de samlade under begreppet yrkessjukdom. Det fanns enligt
deras uppfattning en rad olika faktorer, exempelvis damm, gifter och långa
arbetsrider, som var farliga för hälsan och dessa kunde justeras på olika
sätt genom arbetsgivarnas försorg. Men hur farliga dessa faktorer var sat
tes också i relation till vem den arbetande individen var. Den individuella
beskaffenheten i fråga om kön, arv, kroppskonstitution och ålder ansågs

MEDICIN OCH KULTUR 21 t



till exempel vara egenskaper som hade stor betydelse för arbetsfarornas
utfall på hälsan. Kring sekelskiftet 1900 utgjorde dessa egenskaper ut
gångspunkt då man inom medicinen uttalade sig om en individs känslighet
eller mottaglighet för sjukdom. Den individuella beskaffenheten skulle
enligt läkarna utgöra riktlinjer för människans val av levnadsbana och det
ansågs också vara individens ansvar att se över vad man var l~mpad för
eller inte. Den känsliga kvinnan eller den människa som var ärftligt belas
tad av sjukdom uppfattades exempelvis inte vara anpassade för att ta ar
bete i fabrikens farofyllda värld.

Utöver dessa medicinska förklaringsgrunder beskrev läkarna att faran
att drabbas av yrkessjukdom var avhängig den arbetandes civilstånd samt
dennes beteenden och vanor i och utanför arbetet. Vanor och beteenden
ansågs i sin tur vara beroende av såväl hem, civilstånd som levnadsmiljö.
Det sociala livet i sin helhet uppfattades med andra ord vara nära relaterat
med hälsan. Och för detta gav läkarna anvisningar ifråga om hur de ansåg
att den arbetande skulle leva och agera för att hälsan, arbetsförmågan, och
därmed försörjningen skulle kunna bibehållas. De förmedlade en uppfatt
ning om att arbetarna skulle vara villiga att anordna sina liv och anpassa
sig till de hygieniska direktiv som förmedlades. Att lyssna och tillägna sig
den kunskap som förmedlades var centralt för en ideal arbetare. Det möns
ter som läkarna ansåg att arbetarna skulle ordna och leva sitt liv efter, inbe
grep en familj bestående av enförsörjande man och en hemmavarande mor
i ett stabilt och ordentligt hem. Vanor och beteenden skulle präglas av nyk
terhet, återhållsamhet, förnuft och renlighet. Detta uppfattades vara grun
den för god hälsa, moral och sedlighet. Att förbli vid hälsa, att klara av att
försörja sig och sin familj, att tänka på efterföljande generationers bästa
och att inte att ligga samhället till last använde läkarna som bärande argu
ment för att motivera arbetarna att inordna sig efter det förespråkade.

Det liv och agerande som läkarna förordade harmonierar väl med de
kulturella värden som samhällets borgerlighet gav uttryck för kring sekel
skiftet 1900. Att läkarna var en del av denna sfär bör också beaktas i sam
manhanget. Den kulturella lins eller distanserat närmande, med vilken lä
karna betraktade och talade omarbetarna och deras sätt att leva och agera
i och utanför arbetet anser jag vara betydelsefnlIt att beakta för att förstå
läkarnas meningsskapande om hur fabriksarbetet var farligt och hur detta
skulle åtgärdas. Enligt läkarna själva baserades deras texter om arbetets
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faror på utländsk forskning (främst tysk), offentlig statistik, yrkesinspek
törernas utlåtanden samt egna och andras iakttagelser och erfarenheter.
Det handlade alltså inte primärt om kunskap från egna systematiska un
dersökningar av sambandet arbete och ohälsa/sjukdom. Läkarnas uttalan
den om arbetets hälsofaror och förebyggande kan alltså ses bestå aven
sammanflätning av andras utlåtanden och egna kunskaper och värdering
ar. Gränsen mellan medicin och kultur framstår med andra ord som rela
tivt flytande i sammanhanget.

Läkarna använde sig av begreppet yrkeshygien för att uttala sig om
vilka faktorer som de ansåg orsakade yrkessjukdomar och hur dessa skulle
förebyggas. I de preventiva åtgärderna rymdes inte bara anvisningar för
hur ett arbete skulle väljas och skötas, utan också hur arbetarna skulle or
ganisera och leva sina liv utanför arbetet. Det var med andra ord arbeta
rens hela livssituation som underlades hygienens regi. Yrkeshygienen an
vändes på så sätt för att efterlysa och ge riktlinjer för vad som närmast kan
kallas en kulturell korrigering av arbetarna. De skulle kultiveras, det vill
säga höjas till en högre social nivå.36

De förebyggande åtgärder mot yrkessjukdomar som efterlystes av lä
karna gick i mångt och mycket i linje med det mer omfattande och all
männa folkhälsoarbete som började ta form kring sekelskiftet 1900 och
där läkarna hade en tongivande roll. En frisk och arbetsför befolkning
ansågs vara förutsättningen för en stark nation. För att uppnå detta kräv
des en förändring av människans livsföring. Vägen dit ansågs vara upplys
ning, fostran och uppmuntran. Jag anser att man kan se läkarnas uttalan
den i fråga om yrkessjukdomar och dessas förebyggande på åtminstone tre
sätt. Delvis tycks det ha handlat om att de använde yrkeshygienen som
vetenskapligt redskap i strävan efter att uppfostra arbetarna till friska och
starka individer i nationalekonomiskt syfte. De kan också ha eftersträvat
kulturell stabilitet och lugn i ett samhälle i förändring där en alltmer orga
niserad arbetarklass börjat efterlysa bättre villkor. En tredje tolkningsväg
som också förefaller rimlig i sammanhanget handlar om en humanitär
omsorg om arbetarna. Förebyggandet av yrkessjukdomar hade inte upp
märksammats i någon större utsträckning i arbetarskyddslagstiftningen.
Däremot ansåg läkarna att förebyggande åtgärder mot yrkessjukdomar

36 Lölgren & Frykman, (1979), 341, 76, 221-223.
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var högst nödvändigt eftersom de kunde försätta den arbetande i långva
rigt lidande och svår ekonomisk nöd. Uppmärksammande av de hygie
niska brister som läkarna ansåg förekomma i fabrikerna och den ohälsa
och sjukdom som dessa kunde orsaka, liksom vilka bristande möjligheter
arbetarna ansågs ha för att anordna livet på ett hälsosamt sätt utanför ar
betet, kan betraktas som ett månande om den del av befolkningen som inte
uppfattades besitta tillräcklig kunskap om vad som kunde skada deras
hälsa. Arbetarna utgjorde också en befolkningsgrupp som hade små möj
ligheter att förbättra sin situation.

Läkarna tillhörde en profession på frammarsch då Sverige stod på trös
keln till det moderna. Nya vetenskapliga upptäckter, som exempelvis bak
teriologin, hade stärkt deras anseende som en sorts befolkningsmaterialets
vårdare. Såsom ingenjörerna var experter inom tekniken ansåg sig läkarna
vara specialister på kroppens och själens hygien. Och med denna kunskap
skulle de vägleda befolkningen bort från de faror som uppstått i samband
med att ett modernt industrialiserat Sverige höll på att ta form.
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EPILOG

Yrkesmedicinen kan betraktas som ett kunskapsfält som successivt tog
form genom mötet mellan läkare och ett samhälle i förändring. Däremot
dröjde det innan denna medicinska specialitet institutionaliserades. Ett
första steg togs i och med tillkomsten av Statens institut för folkhälsan år
1938. Institutets övergripande syfte var att formulera och främja förebyg
gande åtgärder som skulle bevara eller förbättra folkhälsan i landet. För
detta arbete inrättades bland annat en yrkeshygienisk avdelning där läkare
och ingenjörer anställdes för att förbättra upplysning, utredning och ut
bildning avseende yrkeshygienen i landet.! I slutet av 1940-talet inrättades
landets första yrkesmedicinska klinik vid Karolinska institutet och decen
nierna som följde etablerades fler kliniker runt om i landet. En professur i
yrkesmedicin dröjde dock ytterligare trettio år, närmare bestämt till år
1977. Platsen var Linköping och tjänstens förste innehavare var läkaren
Olav Axelsson.'

Under 1900-talet har läkarnas roll i arhetarskyddsfrågor successivt
ökat och yrkesmedicinen har under senare decennier utvecklats från att
vara en disciplin som primärt hedrev forskning och utredning om samhan
det mellan ohälsa och arhete till att även arheta med frågor kring hur detta
skall förebyggas.

De läkare som skrev om samhandet mellan arbete och sjukdom kring
sekelskiftet 1900 ansåg att arhetarnas hälsa stod i ett komplext samspel
mellan individ, arhete och den omgivande miljön. Det var därför nödvän
digt att beakta mer än arhetsplatsernas faror om yrkessjukdomarna skulle
förehyggas. Under 1900-talet kom däremot yrkesmedicin och miljömedi
cin (hygien) att hli två skilda kunskapsområden. Under 1990-talet har
återigen en integrering skett och vi har fått yrkes- och miljömedicinska kli
niker. Dessa arhetar med såväl förehyggande av som hehandlade åtgärder

1 Statens institut för folkhälsan. Dess tillkomst, organisation ad) lokaler jämte
berättelse över verksamhetelI budgetåret 194011941, (1941), 1-34, Hans
GlimeIl, (1997), DelI produktiva kroppelI. ElI studie om arbetsvetelIskap som
ide, praktik och politik, 232-234.

2 Christer Edling, Gunnar Nordberg & Monica Nordberg (red), (2000), Rälsa
och miljö. En lärobok i arbets- och miljömedicin, 14.
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mot negativa hälsoeffekter som kan orsakas av arbetet eller andra faktorer
i omgivningen. Faror eller risker som uppmärksammas inom arbetslivet är

fysikaliska (t ex vibrationer, elektriska och magnetiska fält och tempera
tur), kemiska (t ex kemikalier, damm, metaller och gaser), ergonomiska (t
ex arbetsställningar) och psykologiska (t ex skiftarbete, arbetslöshet och
omorganisering av arbetet). Spännvidden är med andra ord bred och för
att på ett fullgott sätt studera och avhjälpa dessa tillämpas en tvärveten
skaplig ansats med bland annat läkare, tekniker, kemister, psykologer och
statistiker.' Den mångdisciplinära vision som uttrycktes för dryga hundra
år sedan är med andra ord idag i hög grad en realitet.

, Edling, Nordberg & Nordberg, (2000), 13-21.
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APPENDIX 1

Den läkare som skrivits fram som Englands pionjär inom yrkesmedicinen
är Charles Turner Thackrah. Inspirerad av Ramazzinis iakttagelser skrev
han år 1831 The Effekts ofArts, Trades and Professions and ofCivic States
and Habits ofLiving on Health and Longevity. Det var den första engelska
skrift som behandlade arbetets inverkan på hälsan. Thackrah diskuterade
främst sjukdomar som orsakats av fabriksarbete. Han vände sig bland
annat mot att arbetsgivare inte tog ett tillräckligt ansvar för sina arbetares
hälsa. Hans iakttagelser och åtgärdsförslag kom att intressera andra lä
kare och de lär även ha utgjort underlag för sociala reformsträvanden i
England, bland annat för dess fabrikslagstiftning. Efter Thackrah tilltog
intresset för medicinska aspekter på arbetet och artiklar på området bör
jade publiceras i fackpressen.! Det dröjde dock ytterligare några decennier
innan fler utförliga arbeten på området publicerades i England. Decen
nierna kring sekelskiftet 1900 var det ett antal läkare som började skriva
mer ingående om arbetets faror. Två av dessa var läkarna John Thomas
Arlidge och Thomas Oliver. Deras insatser på området har också beskrivits
som betydelsefulla för den fortsatta utvecklingen av denna medicinska spe
cialitet.' År 1892 skrev Thomas Arlidge The Hygiene, Disease and Mortal
ity ofOccupation där han bland annat beskrev hur ett yrke kunde medföra
olika faror för arbetarens hälsa och livslängd, inte minst faror som stod
med i samband med porslinstillverkning. I denna bok, liksom i senare tex
ter, efterlyste Arlidge ett ökat medicinsk engagemang för yrkessjukdomar
nas förebyggande och, liksom Thackrah, ett ökat intresse av fabriksägarna
för arbetarnas hälsa.3 Nära två decennier efter Arlidges bok kom ut, publi
cerades Thomas Olivers Diseases ofOccupations. From Legislative, Social

1Jean Spencer Felton & Julia P Newman, (1963), Man, Medicine and 'Vork.
Historie Events in Occupationa/ Medicine, 28~32, George Rosen, (1958;
1993), A History ofPublic Health, 183.2491.

'Rosen, (1958; 1993), 3991.
3 John Thomas Arlidge, (1892), The Hygiene, Diseases and Mortality of Occu

pations, 8. John Thomas Arlidge, "On the Position of the Study of Industrial
Diseases: Its Past Neglect and its Scope" l i ]oumal of the Sanitary Institute,
1894-95,517-519.
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and Medical Points of View. Oliver underströk framför allt vikten av att
medvetandegöra arbetarna om yrkesfaror. Han ansåg att dessa faror ofta
var förknippade med arbetarnas beteenden och vanor på och utanför ar
betsplatsen och att det därför var viktigt att förmå dem att förändra sitt
agerade i preventivt syfte"

I Frankrike fick yrkesfaror och dessas förebyggande tidigt ett utrymme
inom medicinen. Läkaren Louis Rene Villerme brukar omnämnas som den
store banbrytaren på området. År 1840 publicerade han Tableau de retat
physique et moral des ouveries employes dans les manufactures de coton,
de laine, et de soie vilken var en rapport över hälsotillståndet bland textil
arbetare i Frankrike. Studien är också den första statistiskt baserade yrkes
medicinska undersökningen man känner till. Villermes resultat kom att
skapa debatt och kom även att utgöra underlag till Frankrikes första
skyddslagstiftning år 1841.' Under 1860-talet kom industriell hygien att ta
form av ett eget vetenskapligt område i Frankrike. Enligt den franske histo
rikern Caroline Moriceau berodde detta ökade intresse på att så många
nya sjukdomar börjat yttra sig i takt med industrialiseringen. Läkare som
Maxime Vemois, Apolinaire Bouchardt och ArienProust kom att tillhöra
den krets läkare som ägnade sig åt arbetets hälsofaror och dessas förebyg
gande under 1800-talets sista decennier.'

Även i Tyskland kom intresset för arbetsfaror att vinna utrymme inom
medicinen under industrialiseringens inledningsskede. Bland frontfigurer
na på området märks bland andra läkaren A.G.L. Halfon som, inspirerad
av den engelske läkaren Thackrah, skrev om sambandet mellan fabriksar
bete och sjukdom i Entstehung, Verlaufund Behandlung der Krankenheiten
der Kunstler und Gewerbetreibenden år 1845. Här beskrev han bland annat
hur arbetsmaterial och arbetsställningar skadade arbetarnas hälsa och för-

4 Thomas Oliver) (1908), Diseases ofOceupatiol1s. From Legislative. Social and
Medical Point' ofView, 1-12.

s Rosen påpekar att flera av de franska studierna på detta område spreds över
nationsgränsen och uppmärksammades av andra europeiska läkare. Se Ro
sen, (1958; 1993),2281,249.

6 Caroline Moriceau, (20"01), "La Societe de medecine publique et d'hygicne
professionnelle: A study of the industrial hygienc i France (1877·1914)",
Papce presenterat vid konferesen Occupational Health and Public Health.
Lessons (rom the Past - Challeges for the Fl/ture.
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kortade deras liv. Enligt Halfort ökade antalet sjukdomar samt bredden av
orsaker till dessa i takt med fabrikssystemets expansion.' Hans iakttagelser

och uppfattningar på området kom, tillsammans med flera andra tyska
yrkesmedicinare som Ludwig Hirt och Theodor Sommerfelt, att uppmärk
sammas, citeras och refereras av andra europeiska läkare, inte minst av de
svenska. Enligt den tyske historikern Rainer MUller kom dock medicinen
att få ett relativt litet inflytande inom arbetarskyddet i Tyskland.'

Enligt socialhistorikern George Rosen finns det ett gemensamt drag i
Englands, Frankrikes och Tysklands yrkesmedicinska historia. Trots att lä
karna tidigt och utförligt uttryckte sig på området utfördes deras forskning
länge avskilt från de grupper och kommitteer som utformade reglering av
arbetsmiljöerna. Läkarnas undersökningar kom däremot att användas för
att underbygga reformkrav.' Under 1800-talets sista decennium började
dock läkarna successivt att få ett visst inflytande i arbetarskyddet. I Eng
land tillsatte regeringen under 1890-talet kommitteer bestående bland an
nat av läkare, vetenskapsmän och yrkesinspektörer för att utreda hur yr
ken kunde göras säkrare. En anledning till detta var att allt fler faror inom
olika yrken hade börjat uppmärksammas och de förebyggande åtgärderna
ansågs behöva en bred kompetens för att avhjälpas. År 1898 tillsattes den
förste medicinskt skolade fabriksinspektören, Sir Thomas Legge. Hans in
satser i att söka hälsofaror på arbetsplatser och rekommendera åtgärder
samt hans engagemang i frågor om försäkring mot yrkessjukdomar har

gjort honom till ett stort namn inom den engelska yrkesmedicinen. 'o

7 Dietrich Milles, (1985), "From Workers Diseases to Occupational Diseases:
The Impact of Experts Concepts of \Vorkers Attitudes", i Paul \Veindling
(ed), The Social History ofOcwpatiollal Health, 601.

8 Rainer MUller, (1985), "A Patient in Neecl of Care: German Occupational
Health Statistics" l i Paul \Veindling (ed), The Social History of Occupational
Health,130-134.

9 Rosen, (1958;1993), 248.
10 JMalcolm Harrington & Tim Carter, (1999), "British Pjaneers of Occupatio

nal Medicine" , i Grieco, Antonio, lavicoli, Sergio & Giovanni Berliguer
(cd.), Contributians to the History of Occupational and Environmental Pre
vention, 49, JMalcolm Harrington, (1999), "Sir Thomas Legge~s place in the
History of Occupational Disease Prevention", i Grieco, Antonio, lavicoli,
Sergio & Giovanni Berliguer (ed), Contributions to the History ofOccupa
tiOllal and Environmental Prevention, 53-57.

APPENDIX 219





SUMMARY

AlM, SOURCES AND BASIC ASSUMPTIONS

The aim of this thesis is to analyse and describe how health hazards in the
work place were perceived and described by Swedish physicians at the tum
of the 20'h century. The primary aim is to establish a coherent understan
ding of how the physicians, as representatives of the medical profession,
interpreted the connection between work and disease. The principal foCils
of this study is the situation of the adult worker. The aim of this thesis is
also to clarify the physicians' role in shaping, deve!oping and supervising
!egis!ation for the protection of workers in the work place. Physicians are
the main characters in this study, and it is their views on the dangers to
health and safety in the work place that will be examined. The thesis will
focus particularly on the dangers of factory work. At the tum of the 20'h
century, factories were seen as symbols of deve!opment, but they also
represented a new type of work, different from traditiona! farming. In the
decades surrounding the tum of the 20'h century the number of factories
multiplied as did the number of factory workers. During the second half of
the 19'h century, factory workers took on the status of a new social group
in Sweden, hence, the workers are the focus of this thesis.

The city of Norrköping, a centre for the textile industry, is used as an
example in discussing how physicians at a local leve! paid a!lention to
health and safety issues in the work place. Norrköping was one of Swe
den's largest industrial cities at the tum of the 20'h century. A large propor
tion of workers in the dominant textile industry were women.

Statements made by physicians about the connection between work
and disease have been researched from a wide se!ection of material, for
instance, parliamentary papers, unpublished texts, medical joumals and
labour publications with particular focus on factory work, health and
disease. The statements have been analysed by asking the following ques
tions: What factors are considered to be health hazards at work? How is it
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believed that these hazards could be preveuted? Who should implement
preventive measures? To be precise, the analytical approach of this thesis
encompasses ca use, measure and responsibility.

The first chapter of the thesis exarnines the origin, development and
establishment of legislation for protection of labour in Sweden. The fol
lowing chapter, "Medicine and the protection of labour", provides analy
sis of the physicians' involvement in shaping, developing and supervising
legislation for the protection of labour. This chapter exarnines medical
forms of knowledge during this period. The next chapter, "Work as a cause
of illness and disease" , analyses and describes the factors at work that, in
the physicians' opinion, were health dangers. The symptoms caused by the
harmfulfactors are also examined. The health hazards were related to both
the work place and the working hours. In addition, physique, sex, heredity,
age and state of health were seen as decisive elements in determining the
extent to which a worker was affected by hisIher working environment.
The impact on health that a certain type of work could cause was termed
"occupational disease" by the physicians. The term was used as a collective
name for a number of health problems caused by factory work. The next
chapter, "Measures against occupational diseases" ,cieals with the preven
tive measures physicians considered necessary to halt the increase of
occupational disease. In their view it was not only about implementing
preventive measures in the work place, such as improved ventilation, but
also ensuring that the worker led a healthier life outside the factory. This
concerned the workers' personal habits and behaviours. The subsequent
chapter, "Responsibility for measures, responsibility for health", provides
analysis of who in society the physicians believed should be responsible for
implementing preventive measures against occupational disease. This re
sponsibility is also examined in relation to the duties delegated to different
parties in the legislation for the protection of workers in the work place. In
the last chapter of this thesis, "Medicine and Culture", the material is
examined in a broader context. The culturai background of the physicians
and its influence on their opinion is important to observe. I refer to the
Swedish ethnologists Orvar Löfgren and Jonas Frykman, who argue that
culturai background is ofgreat significance in shaping people's views of the
world around them. In culture, the knowledge and values of a group of
people is considered a collective form of consciousness. This is then used to
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organise, explain and legitimise the surrounding world and works as a fil
ter in which people form their own opinions about reality. Tt is important to

be aware of this filtered view when interpreting any statements made by an
individual.

CONCLUSIVE INTERPRETATION

This thesis ~hows that, in general, physicians did not have much influence
in shaping, developing and supervising the legislation for the protection of
workers in the work place. Instead, the responsibility was assigned to an
other advancing profession in society, the engineers. Despite this, the phy
sicians expressed their opinions on occupational disease through writings
in literature and reviews of popular medicine, but with only about ten
Swedish physicians doing so, the numbers were not large. Some also repor
ted on this matter to the National Board of Medicine in their professionai
role. The physicians \~ere unanimous in their beliefs and statements about
occupational disease, how this should be prevented and who should be
responsibIe for implementing preventive measures in the factories. During
the second decade of the 20'" century there were signs of medical research
within this field in Sweden. The reports from the research, as weIl as the
preventive guidelines that were communicated, were aligned with the phy
sidans' earlier statements about occupational disease.

The distinguishing factor in the physicians' writings was the foens on iii
health and disease, which in their opinion was caused by factory work, and
not only by accidents as was reflected in the legislation for the protection of
workers in the work place. In the opinion of the physicians, there were a
number of harmful factors in the working environment, such as dust and
poisons, as weIl as long working hours, that could be prevented by a
responsible employer. Tt is important to note that the physicians considered
the degree of danger associated with these factors in relation to the
vulnerability displayed by the individual workers. The character of the in
dividual worker was considered ofgreat importance when determining the
extent to which the harmful factors impacted upon the worker's health.
Around the tum of the 20'" century, the starting point for any discussion
regarding an individual's sensitivity and predisposition to disease involved
reviewing criteria such as sex, heredity, age, health and physique. The phy-
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sicians argued that the character of an individual should guide his/her
choices in life, and that the individual was responsible for making suitable
choices. The sensitive woman or the worker with an unhealthy family
background was not suited for work in a dangerous factory environment.
In addition to the medical reasons, ir was the physicians' view that predis
position to disease depended on the workers' civil status, habitsand beha
viours. Social life in general was considered to be c10sely related to one's
health and, as a result of this belief, the physicians provided instructions on
how the workers should live and act to remain healthy. If the workers
followed the physicians' advice they would be able to work and therefore
could support themselves. In the physicians' opinion, the workers should
be willing to arrange their lives and adopt the hygienic guidelines that were
communicated to them. So workers who would listen to and absorb the
knowledge that was presented to them truly reflected the ideal. The physi
cians firmly believed that the workers should arrange their lives according
to a certain social pattern, which consisted of a working man and a house
wife in a stable and proper home. The prevalent habits and behaviours
were sobriety, modesty, common sense and cleanliness. This was consicle
red to be the foundation for good health and morality. To remain healthy,
to support oneself and one's family, to care for the next generation and to
avoid being a burden to society were the overriding arguments used by
physicians to motivate workers to adopt the recommended behaviours.

The life style and behaviour backed by the physicians are aligned with
the cuituraI values of the bourgeoisie at the turn of the 20'h century. It is
important to note that the physicians were seen as part of this social sphere
as well. In my view it is vital to recognise the culturailens through which
the physicians perceived and spake of the workers' situation, their way of
life and their behaviollt inside as well as olltside the factory. This would
influence the physicians' opinions of the dangers of factory work and how
they thought these ShOllld be prevented. The physicians' writings on the
periIs of factory work were based on foreign research (mainly German),
official statistics, inspectors' statements, and their Dwn observations and
experiences as well as those of others. It is therefore elear that the physi
cians' knowledge of the relation between ,york and health came from other
sources as weil as their own research. The statements made by physicians
about the dangers of work and about preventive measures may be viewed
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as a combination of their own knowledge and values as weil as the state
ments of others. There appears to be a blurred boundary between medicine
and culture.

The physicians used the term "occupational hygiene" to explain what
factors they believed caused occupational disease and how it could be
prevented. The preventive measures not only contained guide!ines on how
to choose and perform a job but also contained advice on how the workers
should organise and live thdr lives outside work. The physicians gave
recommendations to the workers on all aspects of hygiene. Occupational
hygiene was used as a cuituraI tool to raise the workers' level of social edu
catian. The physicians' call for preventive measures against DecupationaI
disease was aligned with a growing public health trend that began to take
shape around the tum of the 20" century. The physicians played an
influential role in this deve!opment. A strong nation consisted of a healthy
population that was fit for work. To build a strong nation, it would be ne
cessary to change people's habits and behaviours. This would be made
possible through information, education and encouragement. In my opi
nion it is possible to interpret the physicians' statements regarding occupa
tional disease in at least three ways: First1y, occupational hygiene was used
as a scientific tool to educate the workers on health issues and on how to
become strong individuals in order to build a strong nation. Il is also pos
sible that the physicians sought to establish cuIturaI stability and calm in a
changing society in which a growing working class was starting to demand
better conditions. A possible third interpretation takes a humanitarian
perspective, where care for the workers was the driving force. Preventive
measures against occupational disease were not included in the existing
legislation for the protection of workers in the work place. The physicians
argued that if preventive measures against occupational disease were igno
red the workers could be exposed to long-term suffering and severe finan
cial problems. The attention brought to the lack of hygiene in the factories
and to the iii health and disease that this could cause, as weil as to the limi
ted possibilities the workers had to lead a healthy life outside work, could
be seen as caring for a part of the population that was considered too un
educated to realise its own best interes!. The workers comprised a group in
society with limited ability to improve its situation. The physicians belong
ed to an up-and-coming profession in Sweden. New scientific discoveries,
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for instance bacteriology, had strengthened their reputation as carers for
the people. They considered themselves to be experts on the hygiene of the
human body and soul in the same manner as the engineers were considered
to be the experts in technology. The physicians, with their medical knowl·
edge, would lead the population away from the dangers that were a conse·
quence of industrialisation in Sweden.
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7871-702-7.
140. Carina Johansson, Halogenated Structures in Natural Organic Matter. (Diss.)

1996. ISBN 91-7871-709-4.
141. Mats Sjöberg. Att säkra framtidens skördar. Barndom, skola och arbete i agrar mil

jö: BoMadpastorat 1860-1930. (Diss.) 1996. ISBN 91-7871-711-6.
142. Ingegerd Rydin, Making Sense ofTV-Narratives. Childrens readings ofafåiry tale.

(Diss.) 1996. ISBN 91-7871-712-4.
143. Lena Pettersson, Ny organisation, ny teknik ~ nya genusrelationer? En studie av om

fiirhandling av genuskontrakt på två industriarbetsplatser. (Diss.) 1996. ISBN 91
7871-726-4.

144. Lotta Holme, Konsten att göra barn raka. Ortopedi och vanfiirevård i Sverige till
1920. (Diss.) 1996. ISBN 91-7203-156-5.

145. Magdalena Bengtsson, Det hotade barnet. Tre generationers spiidbarns- och barna
dödiighet i 1800-talets Linköping. (Diss.) 1996. ISBN 91-7871-817-1.

146. Per Stålnacke, NI/trient Loads to the Baltic Sea. (Diss.) 1996. ISBN 91-7871-829-5.
147. John Sviden, Industrialisering och fOriindrad miljöpåverkan. Rlivamflöden samt

svavel~ och kvicksilverutsläpp vid bruk i norra Kalmar län 1655~1920. (Diss.)
1996. ISBN 91-7871-831-7.

148. Anna Blomqvist, Food and Fashion. Water Management and Collective Action
among Irrigation Farmers and Textile Industrialists in South India. (Diss.) 1996.
ISBN 91-7871-850-3.

149. Kristina Jarkman, Ett liv att leva. Om fåmiljer, funktionshinder och vardagens vill
kor. (Diss.) 1996. ISBN 91-7203-157-3.

150. Marie Bendroth Karlsson, Bildprqjekt i fiirskola och skola. Estetisk verksamhet och
pedagogiska dilemman. (Diss.) 1996. ISBN 91-7871-852-X.

151. Anna Tellgren, Tio fltografir. Självsyn och bildsyn. Svensk fotografi under 1950
talet i ett internationelltperspektiv. (Diss.) 1997. ISBN 91-7736-411-2.

152. Karin E. Kemper, O eusto da Agua Gratuita. Alocarlio e Uso dos Recurios Hidricos
no Vale do Curu, Ceard, Nordeste Brasileiro. 1997. ISBN 91~7871-894-5.

153. Stefan Sjöström, Party or Patient. Discursive Practices Relating to Coercion in Psy
chiatric and Legal Setsings. (Diss.) 1997. ISBN 91-972 690-4-2.



154. Jan Sjögren, Teknik - genomskinlig eller svart låda? Att bruka, se och förstå teknik 
en fråga om kunskap. (Diss.) 1997. ISBN 91-7871-926-7.

155. Nina Nikku, Informative Patemalism. Studies in the ethies ofpromoting and pre
dictinghealth. (Diss.) 1997. ISBN 91-7871-930-5.

156. Ingrid Andersson, Bilingual and Monolinguai Children 's Narration: Discourse
Strategies and Narrati,e Styles. (Diss.) 1997. ISBN 91-7871-948-8.

157. AndrLej Tonderski, Controi ofNutrient FluxeJ in urge River Basim. (Diss.) 1997.
ISBN 91-7871-950-X.

158. Järgen Ejlertsson, Fate ofPhthalie Acid Esters during Digestion ofMunicipal Solid
\Vaste under Landfi!! Conditions. (Diss.) 1997. ISBN 91-7871-958-5.

159. Ulf länsan, Bråkiga, lösaktiga och nagelbitande barn: Om barn och barnproblem
,id en rådgivningsbyrå l Stockholm 1933-1950. (Diss.) 1997. ISBN 91-7871
962-3.

160. Patrik Hidefjäll, The Pace of Innovation - Pattans of Innovation in the Cardiae
Pacemaker 1ndustry. (Diss.) 1997. ISBN 91-7871- 966-6.

161. Per Trulsson, Strategies of Entrepreneurship; Understanding Industrial Entre
preneurship and Structural Cbange in Nortbwest Tanzania. (Diss.) 1997. ISBN
91-7871-967-4.

162. Oskar Juhlin, Prometheus at the Wheel- Representations ofRoad Transport Infor
matles. (Diss.) 1997. ISBN 91-7871-968-2.

163. Ulrika Graninger, Från osynligt till synligt. Bakteriologim etablering i sekelskiftets
svenska medicin. (Diss.) 1997. ISBN 91 7203 280 4.

164. Magnus Johansson, Smart, fast and beautiful On rhetoric oftechnology and com
putlngdlscourse in Sweden 1955-1995. (Diss.) 1997. ISBN 91-7219-000-0.

165. Ragnar Furenhed, En gåtfitll verklighet. Attfårstå hur gravt utvecklingsstörda upple
ver sin värld. (Diss.) 1997. ISBN 91 7203 278 2.

166. Anna-lena BeHner, Proftssionalization and Rehabilitation - The ease of Swedish
occupatlonal andphysical therapists. (Diss.) 1997. ISBN 9I-7219-044-2.

167. Aneete Gäthlund, Bilder av tonårsflickor. Om estetik vid identitetfarbete. (Diss.)
1997. ISBN 91-7219-121-X

168. Tanya Elder, Capturlng Change - The Praetl" af Malian Photography,1930s 
1990s. (Diss.) 1997. ISBN 91-7219-124-4.

169. Thomas Achen, Den Bioetiske Udfordring. Et reupolitisk studie afforholdet me/lem
etik, politik og ret i det lovforberedende arbejde vedrorende bio- og gemeknologi i
Danmark, Norge og Sverlge. (Diss.) 1997. ISBN 91-7219-126D.

170. Jan Perselli,Fostmyn l svensk rätt. (Diss.) 1998. ISBN 91-7219-158-9.
171. Natascha Korolija, Episodes in talk. Comtructing coherence in multiparty con

,matian. (Diss.) 1998. ISBN 91-7219-161-9.
172. Magnus Karlsson, The Liberalisatiotl ofTelecommtmications in Sweden. Technology

and reglmechange fram thel960s ta 1993. (Diss.) 1998. ISBN 91-7219-162-7.
173. Mia ThoreIl, Politics and alignments in children 's play dialogue. Play arenas and

participatian. (Diss.) 1998. ISBN 91-7219-175-9.



174. Anders Nordlund, Smoking and cancer among Swedish women. (Diss.) 1998.
ISBN 91-7219-215-1.

175. Per Bolin Harr, En tråkig historia. Ogifta mödrar, deras barn och fåttigvården i
Sim,ishamn, 1870-1917. 1998. ISBN 91-7219-221-6.

176. Kn~}'sztof 1..aniewski, Halogenated Organic Matter in Predpitation. (Diss.) 1998.
ISBN 91-7219-232-1.

177. Per-Anders Tengland, Mental Health: A Philosophical Analysis. (Diss.) 1998.
ISBN 91-7219-273-9.

178. Å5a Danielsson, Spatial Modeling in SedimentJ. (Diss.) 1998. ISBN 91-7219~

289-5.
179. Tomas Svensson, Dagligvarudistributionens strukturomvandling. Drivkrafter och

konsekvenserIdr städers utformning och miljö: (Diss.) 1998. ISBN 91-7219-294-1.
180. Anders Oliker, Natural aquatic colIoidaI matter - characteristics and impact on the

mobility oftrace metats and organics. (Diss.) 1998. ISBN 91-7219-314-X
181. Björn Ola Linner, The World Household; Georg Borgsträm and the Postwar Popu

lation - Resource Crisis. (Diss.) 1998. ISBN 91-7219-355-7.
182. Håkan Tropp, Patronage, Politics and Pollution. Precarious NGO-State Rela

tionships; Urban Environmental Issues in South India. (Diss.) 1998. ISBN 91
7219-378-6.

183. Lena von Sydow, HalMutates in Precipitation. (Diss.) 1998. ISBN 91-7219-381-6.
184. Helle Rydstmffi, Embodying Morality. Girts' SocialiZtltion in a North Vietnamese

Commllne. (Diss.) 1998. ISBN 91-7219-400-6.
185. Berit Arheimer, Riverine Nitrogen - analysis and mode/fing under Nordie con

ditions. (Diss.) 1998. ISBN 91-7219-408-1.
186. Henrik Arrman, Distribuerade kunskapsprocesser i ledningscentraler vid no'dsituatio

ner - koordination och situationsmedvetenhet. (Diss.) 1999. ISBN 91-7219~418-9.

187. Fredrik Svenaeus, The Hermeneutics ofMedicine and the Phenomenology ofHealth.
Steps towards a Philosophy o/Medical Practice. (Diss.) 1999. ISBN 91-7219-431
6.

188. Ingrid Söderlind. Barnhem för flickor. Barn, fåmilj och institutionsliv i Stockholm
1870-1920. (Diss.) 1999. ISBN 91-7031092-0.

189. Ingrid Olsson. Att leva som lytt. Handikappades levnadsvillkor i 1800~talets Linkö
ping. (Diss.) 1999. ISBN 91-7219-448-0.

190. jennifer Bullingron. The MysteriotlS Life of the Body; A New Look at Psycho
somatics. (Diss.) 1999. ISBN 91-7219-457-X.

19 L Elisabeth CareI!. The Negotiable Desert: Epert Knowledge in the Negotiatiow of
the Convention to Combat Desertification. (Diss.) 1999. ISBN 91-7219467-7.

192. Lars Lagergren. Svensk motorcykelkultur. (Diss.) 1999. ISBN 91-7139-430-3.
193. Johan Sanne. ereating Saftty in Air Traffic Control. (Diss.) 1999. ISBN 91-7924

123-9.
194. Henriette Söderberg. Kommunerna och kretsloppet. Avloppssektorns föritndringfr!ln

rening till resurshantering. (Diss.). 1999. ISBN 91-7219-468-5.



195. Margareta Bredmar. Att göra det ovanliga normalt. Kommunikativ varsamhet och
rnedicinska uppgifter i barnmorskors samttt! med gravida kvinnor. (Diss.) 1999.
ISBN 91-7219-475-8.

196. Ivars Pavasars. Chameterisation of Organic Substances in \Vttste l'vlaterials under
Alkaliue Couditious. (Diss.) 1999. ISBN 91-7219-485-5.

197. Stefan Bertilsson, Photochemical Alterations ofDissolved Organic l'vfatter - Impaet
on Heterotrophic Baeteria and Carbon Cycling in Lakes. (Diss.) 1999. ISBN 91
7219-486-3.

198. Ole Olsson. Från arbete till hobby. En studie av filantropi i de svenska arbets
stugama. (Diss.) 1999. ISBN 91-7219-489-8.

199. Johan DahIen. Capillary Electrophoresis and Multivariate Cafibrntioll in the Ana
lysis o/Natural Waters. (Diss.) 199 I. ISBN 91-7219-495-2.

200. Rikard Eriksson. Psykoteknik. Kitfmrell ftbricering av personlig identitet. (Diss.)
1999. ISBN 91-7203-892-6.

201. Kerstin Färm. "Sodalt problem" eller "Som andra och i gemenskap med andra"
ftreställningar 011'1 märmiskor med utvecklingsstörning. (Diss,) 1999. ISBN 91
7219-554-1.

202. Margareta Ståhl. VÅR FANA RÖD TILL .FA'RGEN. Fanor som mediumIdr visuel!
kommunikation under arbetarrörelsens genombrottstid i Sverige fram ti!! 1890.
(Diss.) 1999. ISBN 91-7219-595-9.

203. Sam \VilIner. Det svaga könet? Kön och vu...:endödlighet i l800-talets Sverige.
(Diss.). 1999. ISBN 91-7219-624-6.

204. Lennart Sturesson. Distal1sarbete: teknik, retorik och prtlktik. (Diss.). 2000.
ISBN9 I 7203 937 X.

205. Anne-U Lindgren. 'Att ha barn med är en god sak. "Barn, medier och medborgar
skap uuder 1930-talet. (Diss.). 1999. ISBN 91-7219-660-2.

206. Jonny Karlsson. Predikam samtal. .En studie av lyssnarem roll i predikan hos Gustaf
\Vingren utifrån Ivfichail Bachtins teori om dialogidtet. (Diss.) 2000. ISBN 91
7580- I 93-0.

207. Ann-Sofie Bakshi. Tilltro och misstanke. Genteknik och fosterdiagnostik i det offent
liga samtalet. (Diss.). 2000. ISBN 91-7219-683-1.

208. Ann-Charlorte Miinger. Stadens barn på landet. Stockholms sommar!ovskolonier
och den moderna vä/fiirden. (Diss.) 2000. ISBN 91~7219-697-1.

209. Karin Zetterqvist Nelson. På tal om dyslexi. En studie av hur barn, fträldrar och
liirare berättar om och ger betydelse åt diagnoJer som dplexi och specifika !iis- och
skrivsvårigheter. (Diss.) 2000. ISBN 91-72 l 9-698-X

210. Emma Johansson. Organic ch/orine and ch/oride in Joi! (Diss,) 2000. ISBN 91
7219-724-2.

211. Henrik Selin. Towards !riterna/iona! ellemical Saftty. låking Aetion 011 Persistent
Organic Polllitdlw (POPs). (Diss.) 2000. ISBN 91-7219-727-7.

212. Anna Kadss0.t:I. 'Allaerobic degradation of phenol and related aromatiCJ'. (Diss.)
2000. ISBN 91-7219-728-5.



213. Svensson Gary. Digitala pionjärer. Datakonstens introdukton i Sverige. (Diss.)
2000. ISBN 91-7203-992-2.

214. Pers Charlotta. Mode!ling organic matter dynamics in aquatk sYJtemJ. (Diss.) 2000.
ISBN 91-7219-825-7.

215. Francois Texier. Industria! Diversification and Innovation - An International Sutdy
o/the Amspaee Jndustry. (Diss.) 2000. ISBN I 84064 452 4.

216. Motzi Eklöf. Motzi Eklöf. Läkarens Ethos. Studier i den Jvenska läkarkårens iden
titeter, intressen och ideaI1890~1960. (Diss.) 2000. ISBN 91-7219~830-3.

217. Inger Sanden. Att drabbas av testikelcancer. En Jtudie av män med behandlttd testi
keleancer och deras anhöriga. (Diss.) 2000. ISBN 91-7219-835-4.

218. Syliva Karlsson. Multilayered Governance. PestiddeJ in the South - Environmenta!
Concerns in a Giobalised World. (Diss.) 2000. ISBN 91-7219-866-4.

219. Björn Hassler. The Strategy ofASJiJtance. Swedish Environmental Support to the
Baltic States 1991-1996. (Diss.) 2000. ISBN 91-7219-871-0.

220. Judith Areschoug. Det JintleJJlöa Jkolbarnet. UnderviJning, tvång och medborgar
skap 1925-1954. (Diss.) 2000. ISBN 91-7219-875-3.

221. Arne Jonsson. The trace ofmetals - use, emiSJions and sediment !oad ofurban heavy
meta&' (Diss.) 2000. ISBN 91-7219-880-X.

222. Julie Wilk. Do ForeJts Have an Impact on Water Availability? AUeJJing the ejfeetJ of
heterogeneous land me on streamflow in two monsoonal river basins. (Diss.) 2000.
ISBN 91-7219-882-6.

223. Jakob Cromdal. Code-switching for allpracticalpurpoJes: Bilingual organization of
children!play. (Diss.) 2000. ISBN 91-7219-883-4.

224. Daniel Pargman. Code begets community: On sodal and technkal aspects ofma
naging a vittnal community. (Diss.) 2000. ISBN 91-7219-884-2.

225. Elin Wihlborg. En löming som sökerproblem. Hur och varfiir lokala fT-policyer ut
vecklas i landsbygdskommImer. (Diss.) 2000. ISBN 91-7219-885-0.

226. Gisela Eckert. Wasting Time or having fim? Culturai Meanings of children and
childhood. (Diss.) 2001. ISBN 91-7219-992-X.

227. Asa Kroon. Debattens dynamik. Hur budskap och betydelser förvandlas i mediede
batter. (Diss.) 2001. ISBN 91-7373-018-1.

228. Peter Andersson. Deregulation and fnternet: New Challenges to postal services in
Sweden. (Diss.) 2001. ISBN 91-7373-038-6.

229. Marie Aurell. Arbete och identitet. Om hur städare blir städare. (Diss.) 2001.
ISBN 91-7373-068-8.

230. Sofie Storbjörk. Vägskäl Miljöfrågan, subpolitiken och planeringsidealetJ praktik i
fållet riksväg 50. (Diss.) 2001. ISBN 91-7373-079-3.

231. Karolina Isaksson. Fran:tidem trajikJystem? Maktutövningen i konflikterna om rum
met och miljön i Denl/ispaketets viigfrågor. (Diss.) 2001. ISBN 91-7373-082-3.

232. Lena Ewertsson. Recomtrtteting ofTechnology Over Politics. Recomtructing Televi
sion Systems: The Example o/Sweden. (Diss). 2001. ISBN 91-7373-089-0.

233. Malin Sveningsson. Creating a Seme of Commrmity. Experiences ftorn at Swedish
Web Chat. (Diss). ISBN 91-7373-090-4.



234. Christian Svensson. Samtal deltagande och demokrati i svenska 7V-debattprogram.
(Diss.) 2001. ISBN 91-7373-091-2.

235. Anders Mdin. judgements in Eqttt1ibrium? An Ethical Analysis ofEnvironmenta!
ImpaetAssessment. (Diss.) 2001. ISBN 91-7373-092-0.

236. Sabrina Thelander. Tillbaka till livet - att skapa säkerhet i hjärtintensivvården.
(Diss.) 2001. ISBN 91-7373-093-9.

237. Kerstin Sandell. Att (åter)skapa det "normala':· bröstoperationer och brännskador i
plastikkirurgisk praktik. (Diss.) 200 l. ISBN 91-7924- I45-x

238. Bo Persson. Motsträviga myndigheter. Sektorsforskning och politisk styrning under
1980-talet. (Diss.) 2001. ISBN 91-631-1504-2.

239. Dick Jonsson. Disability, Rehabilitation and Health Economic Assessmen. (Diss).
2001. ISBN 91-7373-IlO-2.

240. Anders Hector. Whats the use? Internet and infOrmative behaviour in everyday lift.
(Diss.) 2001. ISBN 91-7373-Il3-7.

241. Camilla Rindstedt. Quichua children and !anguage shift in an Andean community.
School, play andsibling camaking. (Diss.) 200 l. ISBN 91-7373-125-0

242. Michael Peolsson. Smärtans mosaik. Kommunikation om långvarig smärta. (Diss).
2001. ISBN 91-7373-214-1.

243. Mattias Martinsson. Ozonskiktet och risksamhället. En studie av den politiska dis
kussionen rörande ozonskiktet 1968-1992. ·(Diss.) 2001. ISBN 91-7373-215-X.

244. Lars Bernforr. Setting Priorities in Health Care - Studies on Equity and Efficiency.
(Diss.) 2001. ISBN 91-7373-229-X.

245. Mats Öquist. Northern Peatland Carbon Biogeochemistry -The Influence ofVascu
lar Plants and Edaphic Factors on Carbon Dioxide and Methane Exchange. (Diss.)
2001. ISBN 91-7373-233-8.

246. Magnus Underström. Industrimoderniteten och miijöftågans utmaningar. En mil
jöplitisk och historisk analys av LO, SAF och Industriftrbundet. (Diss.) 2002. ISBN
91-7373-254-0.

247. Ulrika Torell. Den rökande människan. Bilden av tobaksbruk i Sverige mellan
1950-taloch 1990-tal, (Diss.) 2002. ISBN 91-7203-444·0.

248. Johanna Forssell. Hushållsproduktion och fträldraledighet. Att städa, tvätta och laga
mat- med och utan barn. (Diss.) 2002. ISBN 91-7373-279·6.

249. Eva Åhren Snickare. Döden, kroppen och moderniteten. (Diss.) 2002. ISBN
250. Anna Sparrman. Visttell kultur i barns vardagsliv - bilder, medier och praktiker.

(Diss.) 2002. ISBN 91-7373-298-2.
251. Katarina Eriksson. Lift and Fiction. On intertextuality in pupils' booktalk. (Diss.)

2002. ISBN 91-7373-299-0.
252. Camilla Hermansson. Det återvunnafolkhemmet. Tevejournalistik och miljöpolitik

i Sverige 1987-1998. (Diss.) 2002. ISBN 91-7373-317-2.
253. Elisabedl Johansson. Constructed Wetlands and Deconstructed Discourses. Gremho

use Gas fluxes and discottrses on PurijJing_Capacities. (Diss.) 2002. ISBN 91-7373
321-0.



254. Maria Arvidsson. När arbetet blev pr/igt. Arbetarskyddet och det medici1JSka tän
kandet 1884-1919. (Diss.) 2002. ISBN 91-7373-328-8.
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