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1 Introduktion 

Denna studie kommer handla om företaget Uddeholm AB (UHAB) vid Munkfors bruk, och 

specifikt om olycksfall som skett vid företaget mellan åren 1900 - 1930. Det är ett intressant 

ämne för att man får se hur företaget hanterade olyckor på arbetsplatsen. Sedan är det 

intressant att få se vilka skador som förekom, om det var liknande skador hos arbetarna eller 

om det var olika skador. Olyckor sker än idag på företaget, och därför kan det vara intressant 

att se hur skadorna såg ut förr vid företaget, och vad som skedde med de drabbade. 

Munkfors bruk har funnits sedan 1670-talet och har såklart behövt många förändringar för att 

överleva, företaget har haft sina glansdagar men även detta företag har genomgått sina egna 

kriser, men dess existens fortsätter trotts detta. I början låg bruket vid Klarälven, för att driva 

vissa delar av maskinerna med hjälp av vattenkraft, senare under 1930-talet så förflyttades 

hela företaget till ett nytt område med modernare lokaler, detta område är där företaget ligger 

vid än idag. Företaget har sålt det mesta av sin produktion till utländska företag, bland annat 

finns det arkiv som visar att företaget jobbat med Gillette1, som är ett amerikanskt företag 

som gör rakblad. Stålet som Munkfors bruk producerat har blivit till användning på flera olika 

sätt. Idag heter företaget Voestalpine Precision Strip AB vilket är ett österrikiskt företag, som 

köpte upp Uddeholms bruk, som företaget hette innan.  

Vad jag har sett så har ingen tidigare skrivit om ämnet olycksfall vid företaget (UHAB) 

Munkfors bruk, det finns böcker om bruket men då är det mer specifikt på arbetet i sig och 

vad som gjorts inom företaget, olycksfall borde vara en del av det men det är ingen som velat 

ta upp just det ämnet. Vid ett valsverk är det farliga arbetsförhållanden och det är svårt att 

skydda sig mot allting som kan skada arbetarna, och speciellt förr, då arbetsmiljön på 

företaget var sämre än vid dagens valsverk. Sedan var det inte alla yrken som fick någon slags 

ersättning. Inom industrin var skaderisken väldigt stor, och därför införde man denna 

ersättning för industriarbetare. Därför vore det intressant att se hur företaget hanterade dessa 

olyckor, och hur de drabbade arbetarna påverkades av skador på arbetet. 

I arkiven kan man titta på många olika skador och olycksfall, och hur olyckan har påverkat 

arbetaren, om arbetaren har möjlighet att arbeta vidare eller om skadan är för allvarlig för att 

                                                           
1 Riksarkivet, Munkfors bruk, (1805–1976). 

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Munkfors+bruk&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=f

alse&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+e55e8243-

dd61-424a-98a2-9b065d1c2f5b&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&s=Balder 

https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Munkfors+bruk&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+e55e8243-dd61-424a-98a2-9b065d1c2f5b&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Munkfors+bruk&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+e55e8243-dd61-424a-98a2-9b065d1c2f5b&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&s=Balder
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Munkfors+bruk&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&lk=Ladda+kategorier&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+e55e8243-dd61-424a-98a2-9b065d1c2f5b&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&s=Balder
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arbeta vidare med. De dokumenterade skador och olycksfall, för att senare återkomma till de 

arbetsskadade för att få reda på om hen skulle bli arbetsduglig eller ej. Detta dokumenterades 

av försäkringskassan, för att kunna bedöma en rättfärdig utbetalning och för att se hur stor 

skadan var, sedan bedöma summan till utbetalningen, beroende på hur stor och allvarlig 

skadan var. Så en dokumentation finns, och man kan forska ända från 1900-talet och framåt, 

tidigare dokumentation finns inte vid Munkfors bruk.  

 

1.1  Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka vad som skedde med arbetare som drabbades av 

arbetsskador vid (UAHB) Munkfors bruk mellan åren 1900–1930. Jag vill se om arbetarna 

fick kompensering för skador under arbetet, och kunde de få återkomma till arbetet om de 

tillfrisknade? Forskningen kommer sikta in sig främst på arbetsskador och hur de drabbade 

fick det efter skadorna. Det är ett intressant ämne på grund av att det inte är många som 

forskar inom just detta område, och ingen har skrivit om detta angående Munkfors bruk. Just 

på grund av det så tror jag man kan använda denna studie till att forska vidare inom detta 

område. Olyckor och arbetsskador är något som fortfarande förekommer på företaget och 

därför kan det bli intressant att se hur olyckor såg ut på företaget under början av 1900-talet.  

Mina frågeställningar kommer breda ut mitt syfte så att man får en större bild av området 

”olycksfall”:  

➢ Vilka typer av arbetsskador dokumenterades? 

➢ Hur kompenserade företaget den drabbade arbetaren? 

1.2  Tidigare forskning 
Litteratur angående företaget Munkfors bruk har inte så stort utbud, arkiven har största 

utbudet av information och källor, om det mesta inom företaget. Det som finns är en bok som 

handlar om Munkfors och dess befolkning, den heter ”Kvinnoliv i Munkfors” som baseras på 

intervjuer från kvinnor som bodde i Munkfors från 1920 – talet och framåt. Detta kan ge en 

inblick i personerna bakom Munkfors bruk och hur deras liv såg ut. Just denna bok kommer 

inte vara till större hjälp angående ämnet olycksfall, men kan ge en bakgrund till Munkfors 

bruk och man kan koppla till människor i Munkfors och även arbetare som befann sig inom 

olika yrken i Munkfors. 
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Mitt forskningsläge innehåller litteratur som inte involverar endast Munkfors bruk utan om 

industrier generellt, och böcker där industrier är involverade i finns det många av. Böcker som 

bland annat Lars Magnussons bok ”Sveriges ekonomiska historia” (2016), som kan komma 

till användning just på grund av att boken handlar främst om industrier och deras produktion 

genom Sveriges historia. Det finns en professor i socialt arbete vid namn Per Gunnar Edebalk, 

som har skrivit en artikel om just detta ämne, ”Arbetsgivarna och arbetsskadeförsäkringen, - 

En historik”, heter Edebalks artikel. Denna artikel tar upp den andra sidan av arbetsskador hos 

arbetarna, alltså arbetsgivarna. För arbetsgivarna har fått en undanskymd plats inom detta 

område, där man får en större bild av ”arbetsgivarnas ståndpunkt och handlingar då det gäller 

skyddet för den som skadats i arbete.”2 Edebalk tar upp i sin artikel de lagar som kom i början 

av 1900-talet, hur lagarna såg ut och hur de senare skulle förändras, vilket är en viktigdel att 

ha som bakgrund när man ska läsa igenom (UHAB) Munkfors bruks dokument ”Arbetsskydd 

och olycksfall”.  

Denna artikel är en del av den litteratur som kommer vara närmast mitt ämne och mina 

frågeställningar. Hela artikeln är inte endast skriven om tiden mellan 1900- till 1930-talet, 

som jag specificerar mig på, utan artikeln fortsätter in på 1990-talet, och diskussioner om 

olycksfall/arbetsskador har gått upp och ner, mycket på grund av kriser, krig och motstånd 

som sker runt om den försäkring som arbetarna ska ha vid olyckor på arbetet. Detta är något 

som Edebalk skriver om generellt i sin artikel och tar upp viktiga lagar och diskussioner runt 

om ämnet olycksfall och svårigheterna som rör sig om ämnet.  

Två andra författare tar också upp ämnet ”arbetsskador” i en av sina verk. ”Makt och 

arbetsskador under 1900-talet” av Bill sund och Klas Åmark. Där tar de upp mycket om 

arbetsskador och starten till nya lagar kring det, lite som Edebalk tar upp i sin artikel. Det är 

bra om man kan få flera synvinklar och information från flera håll. Sund och Åmark skriver 

om sina båda ämnen i titeln av boken: 

För att genomföra undersökningen, har vi först ställt upp en teoretisk ram för hur makt 

inom ett sakfrågeområde som arbetsskadorna ska analyseras i både ett brett 

samhälleligt och långt tidsperspektiv. För detta krävs en teori om maktförhållanden i 

Sverige i stort, en analys av förändringsvillkoren inom arbetsskadeområdet och en 

periodisering av Sveriges politiska historia ur ett samhälleligt perspektiv.3 

                                                           
2 Edebalk. P.G, 2016, Arbetsgivarna och försäkringen – En historik. Arbetsmarknad & arbetsliv. S. 1  
3 Sund B. Åmark K. 1990, Makt och arbetsskador under 1900-talet, Carlssons bokförlag. S. 10 
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Informationen som kommer från dessa litteraturer blir väldigt användbara eftersom man får en 

bakgrund till själva ämnet olycksfall, som uppsatsen ska handla om, specifikt runt Munkfors 

bruk. Man får en bättre förståelse över varför arkivmaterialet ser ut som det gör när man har 

denna fakta och denna bakgrund till olycksfall och dessa nya lagar som stiftades fram under 

1900-talet. De första böckerna har istället bakgrunden till Munkfors bruk, Munkfors 

befolkning och till industriarbete generellt, så litteraturen förser mig med bakgrund till alla 

viktiga delar i min uppsats. 
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2  Metod  

2.1 Avgränsningar   
Företaget Munkfors bruk är det jag kommer fokusera på under denna fallstudie, och hur 

arbetarna vid företaget drabbades av olycksfall/arbetsskador under 1900–1930-talet. Studien 

kommer utgå ifrån början av 1900-talet, just på grund av att flera andra länder hade tagit del 

av lagen om ersättning till arbetsskadade, Sverige tog del av detta i början av 1900-talet men 

man fick göra mycket mer än bara lägga fram en ny lag, man fick även göra stora 

förändringar och diskutera fram en förbättring i lagen, främst på grund av kritik. Detta är 

något som bland annat Edebalk tar upp i sin artikel om arbetsgivare, där tar han upp nya lagar 

som kom till just på grund av arbetsskador, och hur en diskussion kring den nya lagen 

förekom under längre tid för att förbättra och för att kunna anpassa efter de ekonomiska 

kriserna. Det är en viktig del inom arbetslivet, inom alla arbeten, innan 1901, så fick inte 

arbetarna någon ersättning för olycksfall/arbetsskador över huvud taget, utan de fick försöka 

överleva på andra sätt, vilket var tufft för vilken människa som helst. Så tiden mellan 1900- 

och 1930-talet var viktig för arbetarna. Detta är en liten del av detta område, eftersom det 

drabbade många fler företag än just Munkfors bruk. Inom industrin så var skaderisken mycket 

större än vid andra arbetsyrken, vilket resulterade i att vissa yrken bland annat inom jordbruk, 

så fick inte arbetarna denna ersättning som industriarbetarna fick, så det såg väldigt olika ut 

beroende på vilket yrke man befann sig i.4 Detta är en mikro del av hela ämnet och dess 

historia, så detta blir en liten del av helheten.  

 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
När man går igenom all information och källor till uppsatsen så får man plocka ut det som är 

mest relevant för uppsatsen, vilket kan vara svårt när det finns ett stort utbud av källor och 

litteratur. Källorna kommer från arkivet som (UHAB) Munkfors bruk har dokumenterat som 

man kan kolla igenom idag, detta börjar från 1901 till 1962. Jag kommer gå igenom arkiven 

som går igenom åren 1900–1930, dokumentet 1900–1920 sitter ihop medans åren från 1920 

till 1930 så har varje år ett eget dokument.  

                                                           
4 Edebalk, P.G. (2016) Artikel 



Ann-Louise Larsson 

Karlstads universitet 

VT19 

 

9 
 

Denna första handskälla är viktigt att man får ta del av för att få fram information och svar till 

denna studie, men man behöver en bakgrund till dessa källor, bland annat så vill man förstå 

varför man skriver dokumenten på olika sett beroende på vilket år man kollar, då får man ta 

hjälp av andra källor som också innehåller information om Olycksfall generellt, där man kan 

se att utifrån lagar och kriser har påverkan dessa dokument om ”arbetsskydd och olycksfall” 

vid Munkfors bruk, och såklart andra bruk som tog till sig dessa lagar också. 

I dokumenten som Munkfors bruk har om just ”arbetsskydd och olycksfall” så visas det 

ganska tydligt på hur företaget och deras ersättningar till de arbetare som skadas under 

arbetet, förändrats med lagar och kriser i ekonomin. Den tidigare forskningen om just 

olycksfall är mest om den politik och diskussion som hanterades runt just att arbetsskador 

skulle få leda till ersättning och hjälp från företaget.   

När jag kollar på skador så kommer jag som sagt plocka ut de mest relevanta skadorna, så att 

jag kan få fram svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Jag vill se vilka skador som 

förekom mest och hur dödsfall hanterades, men även de mindre och större skadorna så att 

man kan få en slags bild över vilka skador som förekom på företaget. 

2.3 Källor och källkritik 
Materialet som använts till denna studie har kommit från Munkfors bruks egna arkiv, 

eftersom företag spara sina uppgifter och historik, vilket man kan få in till Värmland 

arkivcentrum (VA). Dessa källor kommer att bli första handskällor och det finns specifik 

historik på just ”arbetsskydd och olycksfall”, där det dokumenterats skador sedan år 1906, då 

lagen om ersättning påbörjades, och denna historik fortsätter ända till 1962, det är vad man 

kan hitta vid riksarkivet. 

Man får fram olika skador som arbetarna drabbades av och även i början vid dokumentet 

arbetsskydd och olycksfall (1900–1920)5 så kan man få information om arbetarna och hur de 

beskriver deras smärtor och svårigheter under tiden efter olyckorna. Men dessa beskrivningar 

skedde oftast inte från de drabbade arbetarna, utan det var oftast bara information om skador 

som skett och vilken ersättning som passade den drabbade arbetaren. Så ofta får man bara en 

vinkel från olycksfallen, vilket man kan vara lite källkritisk med, eftersom den drabbade oftast 

inte var delaktig i dokumentationen om dess skador. Diskussionerna blev många speciellt när 

                                                           
5 Munkfors Bruk, (Arbetsskydd och olycksfall). 1900–1920, (F1b/1) 
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människor ifrågasatte den brist av ersättning som arbetsskadade fick, och vad som skulle 

räknas som skada, för det fick företaget ofta avgöra. Därför måste man vara källkritisk när 

man läser de första dokumenterade skadorna eftersom i början så var det företaget som ofta 

avgjorde vilka skador som skulle få ersättning.  Något som alla dokument visar är vilka 

specifika arbeten som de anställda jobbade med, bland annat så var några av dessa yrken, att 

göra spik, det fanns valsare6, glödjare7 och hasplare8 för att nämna några.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Valsare – En arbetande vid valsverk som plattar till stål så att stålet formas rätt. 
7 Glödjare – En arbetare som värmer stålet till rätt temperatur. 
8 Hasplare – En arbetare som rullar ihop det tillplattade stålet. 
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3 Bakgrund 

3.1 Arbetsskydd och olycksfalls bakgrund 

För att förstå hela området olycksfall och dess bakgrund så kan man se tillbaka på hur allt 

började. Varför finns det dokument endast från 1900-talet och inte tidigare och varför 

dokumenten förändras under de 30 åren som denna uppsats granskar. Först kan man gå till 

litteraturen som går igenom bakgrunden till de lagar som stiftades fram i början av 1900-talet, 

och hur dessa lagar tog sig till Sverige. Per Gunnar Edebalk tar upp detta i sin artikel, 

Arbetsgivarna och arbetsskadeförsäkringen – En historik:9 

 I Tyskland hade en obligatorisk yrkesskadeförsäkring för arbetare införts i början av 

1880-talet. Försäkringen ingick i Bismarcks system med arbetsförsäkringar och 

finansierades med arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifter till en yrkesskadeförsäkring 

sågs som en del av produktionskostnaderna. Den tyska modellen blev en förebild för 

många länder och före sekelskiftet hade åtskilliga länder infört någon form av 

ersättning till den som skadats i arbete.10 

Detta införande av obligatorisk yrkesskadeförsäkring skedde alltså i Sverige också, den 5 juni 

190111 för att vara mer exakt, så kom denna lagen och främst inom industriföretagen. 

Munkfors bruk var ett valsverk så denna lag tog företaget också del utav, och en 

dokumentation påbörjades som hette arbetsskydd och olycksfall.12 Anledningen till att främst 

industriföretag tog del av denna lag var på grund av att den inte gällde för alla yrken, utan det 

var de yrken som hade störst skaderisk som fick ta nytta av denna nya lag angående ersättning 

vid olyckor på arbetet, därför så kunde industriföretag ta del av denna lag, just på grund av 

den skaderisk som förekom inom industrin. Detta är också något som Edebalk skriver om i sin 

artikel angående denna nya lag: 

Med den fortsatt snabba industriella utvecklingen i Sverige kom 1901 års lag att te sig 

alltmer undermålig. Konstruktionen var, som nämnts, mycket stram och stora grupper 

anställda omfattades inte av lagen. Detta gällde främst anställda inom handel, hantverk 

och jordbruk.13 

Detta gällde ej (UHAB) vid Munkfors bruk som var ett valsverk, och var del av de arbeten 

som hade störst skaderisk. Denna lag som kom 1901 var inte till många arbetares fördel, utan 

                                                           
9 Edebalk, P.G. (2016), 
10 Edebalk, P.G. (2016), s. 84 
11 Edebalk, P.G. (2016), 
12 Munkfors Bruk, (AOO). 1900–1920, (F1b/1) 
13 Edebalk, P.G. (2016), s. 85 
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den behövde stora förbättringar för att hjälpa arbetare vid arbeten som hade stor skaderisk. 

1906 är året då den första arbetsskadan dokumenterades hos (UHAB) Munkfors bruk. 

Antagligen så tog det tid att få ut den nya lagen till de verksamheter som skulle ta del av den 

nya förändringen och att dokumentera skador var kanske inte en del av processen till en 

början.  

Lagen som kom 1901 fullbordades sedan helt 1903, då skulle företag ta del av detta, men 

lagen från början var inte något som skulle hålla i längden, för att få det att hålla så måste 

förändringar ske. Till en början så fick arbetsskadade en karenstid på 60 dagar och när dessa 

dagar gått så fick de en krona om dagen. ”Livränta till dem som blev invalidiserade samt 

efterlevnadsskydd och begravningshjälp ingick också”.14 Men kritiken mot den nya lagen blev 

stor och många, bland annat så kom en stark kritik från arbetarrörelsen. Denna kritik uppstod 

på grund av den dåliga betalningen som de arbetsskadade fick ut. Edebalk skriver om detta i 

sin artikel, ”Ersättningsbeloppen var dessutom små, dagsersättningen svarade knappt mot en 

tredjedel av den genomsnittliga lönen för en vuxen manlig industriarbetare.”15 Denna 

karenstid på 60 dagar gör att många som har skadat sig tillfrisknar under dessa 60 dagar, så 

det finns arbetare som inte får sin ersättning på grund av detta.16 

3.2 1916 
Denna förändring som de flesta ville ha kom 1916, lagen blev inte perfekt men den blev bättre 

för fler arbetare än tidigare. Nu kunde flera få ersättning utan att företaget kunde bestämma, 

och karenstiden gick från 60 dagar till 35 dagar istället, men man fick även en liten summa 

under denna karenstid, ingen stor summa alls men som kunde vara till hjälp ekonomiskt. Nu 

kunde man även få ersättning om man blev sjuk och inte endast vid skador. Sjukdomar var 

dock ett orosmoment för arbetsgivarna.17 

Det arbetsgivarna var särskilt rädd för var att den tidens folksjukdomar, tuberkulos, skulle 

komma att betraktas som en arbetssjukdom, men också att en mängd andra sjukdomar skulle 

kunna införas i olycksfallsförsäkringen och därmed finansieras uteslutande av arbetsgivarna. 

Det skulle alltså kunna bli en befarad okontrollerad kostnadsökning för arbetsgivarna.18 

                                                           
14 Edebalk, P.G. (2016), 
15 Edebalk, P.G. (2016), s. 85 
16 Edebalk, P.G. (2016), s. 85 
17 Edebalk, P.G. (2016), s. 86 – 87  
18 Edebalk, P.G. (2016), s. 86 – 87  
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Så diskussioner kring ämnet fortsatte trotts de stora förbättringar som skedde, men lagen 

fastställdes 1918 och företag fick ta del av lagen igen fast denna gången var den mycket 

bredare och blev i längden till stor nytta för arbetarna. Senare under 1920-talet så drabbades 

Sverige av ekonomisk kris, och då kom diskussionen upp om att ta bort 

olycksfallsförsäkringen helt och hållet, vilket många var emot och denna diskussion höll på 

under en längre tid eftersom det var så pass mycket motstånd. Men lagen har fått förändrats 

och anpassats till de olika decennierna bland annat så anpassades lagen 1929, då olika ämnen 

skadade arbetare. ”Den nya lagen innebar att sju farliga ämnen som kunde orsaka 

yrkessjukdomar sattes på en lista exempelvis arsenik, bly och kvicksilver.”19 

Om man tittar på olika yrken så förekommer inte denna ersättning för alla, utan denna lag 

gällde främst för yrken som hade stor skaderisk. Bland annat inom textilier så hade dessa 

dokument inte funnits i början av 1900-talet, då lagen stiftades. Senare när en förbättring 

skedde med lagen 1916 så förbättrades inte ersättningarna för alla yrken åter igen. Edebalk 

skriver om den nya lagen: 

Förslaget innebar införandet av en olycksfallsförsäkring som skulle omfatta praktiskt 

taget samtliga löntagare (alltså både arbetare och tjänstemän). Utestängda var framför 

allt hemarbetare (främst arbetande inom beklädnads- och textilindustrin) samt 

arbetsgivarens familjemedlemmar.20 

Denna förändring i lagen förändrade även kompensationen, däribland förändrades även 

mängden av arbetsskadade som fick någon ersättning, så fler arbetare fick denna ersättning 

som hjälpmedel, än vad man tidigare fått, men som sagt så gällde detta inte alla yrken. I det 

kapitlet resultat i denna uppsats så kan man se några ersättningar som arbetarna fick under 

året 1926, och detta var bara ett fåtal, och även olika skador. Skadorna var oftast på arbetarnas 

händer, men även större skador och dödsfall var viktigt att få med, eftersom man vill se hur 

företaget reagerade vid olika olyckor och även dödsfall. Pengarna som de arbetsskadade fick 

vid olyckor var oftast olika, mest berodde ersättningen på hur stor skadan var på arbetaren, 

men även resor till sjukhus och tiden vid sjukhuset betalades åt arbetaren.  

Men denna förändring skedde som sagt 1916, då lagen förbättrades och mer rättvisa gick ut 

till de arbetande, speciellt inom industrin där skaderisken var som störst, och detta var mycket 

grunden till att arbetarna inom industrin fick denna lag om ersättning till arbetare vid 

                                                           
19 Edebalk, P.G. (2016), s. 89 
20 Edebalk, P.G. (2016), s. 86 
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olycksfall, på grund av att skador skedde ofta vid industrier. Skaderisken var inte lika stor i 

till exempel textilierfabriker utan det var vid valsverk och andra industrier som gruvarbetare 

där risken var som störst så de arbetare som jobbade inom industrin behövde denna ersättning 

mest.  
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4 Resultat 

4.1 Arbetsskydd och olycksfall vid Munkfors bruk 
Lagen om ersättning till arbetare som skadade sig på arbetet kom 5 juli 190121, och när man 

går tillbaka i dokumentationen så kan man hitta nedskrivna dokument om arbetare som får 

ersättning vid skador under 1900-talets början, och den första dokumenterade arbetsskadan 

som Munkfors bruk har är från 19 juli 1906.22 Något man märker när man går igenom alla de 

dokumenterade olyckor som får ersättning är vart skaderisken är som störst hos arbetarna, 

kroppsmässigt, så får majoriteten arbetarna sina skador på sina händer, då de bland annat skär 

sig, bränner sig och klämmer fingrar.  

Från dokumenten ”arbetsskydd och olycksfall” som Munkfors bruk har bevarat så börjar 

ersättningar komma när den nya lagstiftningen tog plats 1901, och dokumentet som finns för 

Munkfors bruk omfattar hela 1900 till 1920-talet. Om man skulle nämna några av dessa 

olyckor som fick ersättningar, så kan man nämna en olycka som skedde 1913, och var en grov 

olycka som gjorde arbetaren arbetsoduglig, och den som skriver och analyserar 

patienten/arbetaren är en läkare från Karlstads lasarett, vid namn Torsten Forsblad.”Ur 

Journal 1913: Föll den 17 juli från 3:de våningen ned i 2:dra vån. Mot en kärra, lastad med 

stål; slog högra sidan av huvudet och högra kroppshalvan.”23 Arbetaren blev som sagt 

arbetsoduglig efter detta, och det finns dokumentation om hans tillstånd åren efter olyckan, då 

på grund av att arbetaren inte blir bättre utan tillståndet förvärras fysiskt.  

I april 1915 återkom huvudvärken i högra hjässtrakten; dessutom känns kroppen delad 

i två delar: högra kroppshalvan har känts trött och han stöder på v. ben och arbetar 

med v. arm; den högra är ”för sen”.24 

Det psykiska påfrestningarna påverkade arbetaren till stor del. Sinnessjuk på denna tiden 

kunde vara som hos denna arbetaren, där arbetaren inte kunde tillfriskna och inte bli botad, 

eftersom man ansåg många obotliga sjukdomar som ett sinnessjukt beteende.    

Minnet har avtagit och periodvis har pat. Förlorat uppfattningen av sin omgivning; 

förändrats till humöret, blivit lättretlig, man får intryck av en del tvångsförnimmelser: 

känner som han vill skrika eller som han vill rusa på sin hustru etc.25 

                                                           
21 Edebalk, P.G. (2016), s. 83 
22 Munkfors Bruk, arbetsskydd och olycksfall (AOO). 1900–1920, (F1b/1) 
23 Munkfors Bruk, (AOO). 1900–1920, (F1b/1) 
24 Munkfors Bruk, (AOO). 1900–1920, (F1b/1) 
25 Munkfors Bruk, (AOO). 1900–1920, (F1b/1) 
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I detta fallet så har de återkommit till arbetaren/patienten, eftersom skadorna har åstadkommit 

fler skador i efterhand, och man kan även få information om vad patienten/arbetaren själv 

hade känt utifrån sina psykiska svårigheter, vilket inte är vanligt bland resterande 

dokumentation inom ”arbetsskydd och olycksfall”. Arbetaren/patienten diagnoserades senare 

av läkaren Forsblad, ”Organisk hjärnlaesion föreligger, hvartill adderat sig en hystero – 

neurastenisksymtomkomplex. Simulation och aggravering kunna uteslutas.” Denna diagnos 

fastställdes 14/1–1916, tre år efter olyckan, så kunde man fastställa att arbetaren/patienten 

hade flera olika skador, och påverkat personen till flera andra skador, bland annat på den 

psykiska nivån, med ”hystero”, som man översättas till hysteri. Dessa diagnoser hade även 

behandlats, vilket läkaren Forsblad också skrivit ner: ”Pat. Har behandlats med Sedativa och 

elektricitet. Prognos är väl sannolikt ständig invaliditet. Försök med behandling har gjorts så 

många gånger att någon vidare resultat näppeligen äro att förvänta.” Dessa behandlingar hör 

till dåtidens hjälpmedel, idag skulle patienten fått helt annan hjälp och inte fått den svårighet 

som arbetaren/patienten fick det efter olyckan 1913.26 

Samma år i februari, 1913, så skedde ännu en olycka som bidrog till att arbetaren, enligt 

dokumentet, blev sinnessjuk. ”Orsak kan ej med säkerhet uppgivas. Dock torde en i februari 

1913 ådragen huvudskada (slag av en remledning) åtminstone hava bidragit till 

sinnessjukdomens uppkomst.” Denna arbetare hamnade senare på ”Kristinehamns Hospital”, 

där de granskad patienten och kom fram till att arbetaren/patienten inte är arbetsduglig i sitt 

sinnestillstånd.27 

Fabriksarbetare skadades (härstädes) i arbete i Februari 1913. Enligt bifogad vidimerad 

afskrift af läkareintyg från Kristinehamns Hospital har olycksfallet bidragit till 

sinnessjukdoms uppkomst, och bedja vi med anledning häraf få veta, huruvida någon 

ersättning i detta fall kommer att beviljas. Huvudsaklig sjukdom – höggradig sinnessjukdom 

(dementia).28 

”Dementia”, är det engelska ordet för ”Demens”, så man använde av ett engelskt uttryck för 

att diagnoser, men diagnosen hade inte i detta fall, översatts till svenska. De kunde bedöma att 

olyckan som skedde skadade arbetaren/patienten till att inte längre kunna ta hand om sitt 

arbete. ”Arbetsförmåga är genom sinnessjukdomen fullkomligt upphävd. Sinnessjukdomen är 

obotlig.”29 Detta var avslutningen hos denna patient. Detta var även några av de tidigaste 

                                                           
26 Munkfors Bruk, (AOO). 1900–1920, (F1b/1) 
27 Munkfors Bruk, (AOO). 1900–1920, (F1b/1) 
28 Munkfors Bruk, (AOO). 1900–1920, (F1b/1) 
29 Munkfors Bruk, (AOO). 1900–1920, (F1b/1) 
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olycksfallen på Munkfors Bruk, och ofta var det stora skador och skador som gjorde arbetarna 

arbetsodugliga.  

I några av de senare dokumenten så kan man se mer skador som man givit ersättning till och 

som man dokumenterat, och majoriteten av dessa skador orsakades på händerna. Det som var 

annorlunda var att man inte dokumenterade de exakta symptomen och hur olyckorna skedde. 

Nu skriver man istället på en blankett som tryckts ut och som sedan fyllts på men inte 

detaljerat, mer informativt, främst eftersom det inte är läkarintyg som de hade tidigare i 

arkiven. 

1926, så fanns det ett urval av arbetsskador som man kan titta tillbaka på, för att se vad 

arbetarna fick utstå om försiktighet inte prioriterades först. Sedan kan man se vad de arbetade 

med på företaget, och vad de fick för ersättning för skadorna. 

• Hasplare – Skärsår å höger ringfinger, ersättning: 33,45: -30 

• Glödjare – skärsår å höger långfinger, ersättning: 15,75: - 31 

• Snickare – Krossad å höger långfinger, ersättning: 35: -32 

• Diversearbetare – skurit sår å högra örat, ersättning: 7: -33 

• Knippare – brännskada å vänster hand, ersättning: 32,50: -34 

• Valsare – Brännskador å båda händerna samt högra foten, ersättning, och datum: 8/7 – 

30: -, 4/8 – 22,50: -. (olyckan skedde 16/6)35 

• Smörjare – Vrickning av vänster fotled. Massagebehandling = 10,50: -. Ersättning: 40: 

-36 

• Valsare – Krosskada å högra tummen. Kostnad för vård på sjukhus: 21 dagar = 31,50: 

-. Fick ersättning från när skadan skedde: 27/7 till 20/12, och arbetaren fick olika 

summor under dessa månader.37 

En annan arbetare som också skadade sig i arbetet var en man som jobbade som kantpolerare, 

och denna arbetaren fick en stålflis i höger pekfinger med infektion. Han hamnade på sjukhus 

                                                           
30 Arkivcentrum (AC), Munkfors bruk, arbetsskydd och olycksfall (AOO), N:O 74. (1926) 
31 (AC), Munkfors bruk, (AOO), N:O 60. (1926) 
32 (AC), Munkfors bruk, (AOO), N:O 4. (1926) 
33 (AC), Munkfors bruk, (AOO), N:O 34. (1926) 
34 (AC), Munkfors bruk, (AOO), N:O 31. (1926) 
35 (AC), Munkfors bruk, (AOO), N:O 88. (1926) 
36 (AC), Munkfors bruk, (AOO), N:O 79. (1926) 
37 (AC), Munkfors bruk, (AOO), N:O 103. (1926) 
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i 24 dagar = 38,90: -, kostade den tiden. Denna mannen överlevde inte sina skador utan avled 

den 23/2 1926. Då kom även kostnad för polisprotokoll, som kostade 29: -, och mannen hade 

även lämnat efter sig sin fru och änka som hon då blev, vilket det fanns en livränta åt, då 

änkan fick 500: - per år efter sin makes död.38 

Detta med kostnader och ersättningar är en del av ämnet ”olyckor”, och man får se hur 

mycket en arbetare faktiskt är värd, speciellt när man får se i många olika skador, främst de 

som överlevde skadorna och kunde gå tillbaka till arbetet, de som överlevde skadorna men 

som blev arbetsodugliga och de som avled på grund av sina skador som de fick vid olyckor på 

arbetet. Genom åren som man forskar runt ämnet och arkiv dokumenten ”arbetsskydd och 

olycksfall”, så ser man dessa skador återkomma, majoriteten av skadorna var alltså på 

arbetarnas händer, inom industriarbete så skadades mest arbetare, mycket därför nya lagar 

kring ersättning till arbetsskador inbringades i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 (AC), Munkfors bruk, (AOO), N:O 8. (1926) 
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5 Analys och slutsats 

5.1 Dokumenterade arbetsskador 
Sedan 1670-talet så har Munkfors bruk varit en del av valsverken i Sverige, och är fortfarande 

en del av produktionen.39 Något som också förekom förr och än idag är olyckor på arbetet, 

alltså att arbetare skadar sig under arbetstid. Det som har dokumenterats sedan 1670-talet är 

bara en liten del, 1900-talet började man ge arbetsskadade ersättning och medicinsk hjälp. 5 

juni 1901, så kom en ny lagstiftning till Sverige som gav ersättning till arbetare som skadade 

sig på arbetet. Detta ledde till en liten rättvisa för de arbetare som hade stor skaderisk på 

arbetet, detta var främst de som arbetade inom industrin, där skaderisken var bland de största. 

Men hur bra var denna nya lagen egentligen? I sin artikel ”arbetsgivarna och 

arbetsskadeförsäkringen – En historik” av Per Gunnar Edebalk, så skriver Edebalk sin syn på 

den nya lagen som stiftades: 

Den här svenska lagen om ersättningsplikt är sannolikt den sämsta av de 

ersättningssystem vid olycksfall i arbete som funnits. Kritiken från arbetarrörelsen 

blev mycket stark. Hjalmar Branting, som då var den ende socialdemokraten i 

riksdagen, röstade mot förslaget (protokoll AK 1901:21). Ersättningsskyldigheten 

skulle exempelvis inte fungera om ett företag kom på obestånd. Arbetarna skulle då 

inte få någon ersättning alls.40 

 

Denna nya lag tog Munkfors bruk också till sig av, och i dokumentet ”arbetsskydd och 

olycksfall” som man hittar i arkiven så påbörjas detta dokument från 1900 – talet och framåt. 

När man går igenom arkivet så kan man även se att den första dokumenterade skadan skedde 

1906 på Munkfors bruk, så antingen så dokumenterades inte skadorna till en början eller så 

tog det några år att få ordning på den nya lagen vid företagen som skulle följa lagen. Något 

som också framgår i dokumentet från 1900–1920, så kan man se vad som räknades som 

sjukdomar, bland annat som jag även skrivit om i kapitel 4, så dokumenterades arbetare som 

var sinnessjuka, däribland var en man som blivit dement, och en annan man som ramlade från 

tredje våningen till andra våningen och skadade sig så pass illa att han inte kunde återhämta 

sig, han blev aggressiv och ena kroppshalvan kunde inte hänga med resten av kroppen.41 Så 

från 1900 till 1920 så räknades sinnessjukdomar som en skada, och däribland var dementa en 

                                                           
39 Tropp, B. 1995, Munkforsband, Järnbruk och brukssamhälle i förändring, 1945 – 1985,  
40 Edebalk, P.G. (2016), s. 85 
41 Munkfors Bruk, (AOO). 1900–1920, (F1b/1) 
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sinnessjukdom, vilket man inte ser senare under 1920-talet, där dokumenterades främst 

kroppsliga skador, och även dödsfall. 

Som Edebalk nämner i det senaste nämnda citatet så var ersättningen till arbetsskadade inte 

något som gjorde det lättare för arbetare som skadade sig, och alla skador räknades inte, utan 

det var ett fåtal som fick möjligheten till ersättning, oftast var det de största och de 

allvarligaste skadorna som fick någon slags ersättning. Edebalk skriver: ”Ersättningsbeloppen 

var dessutom små, dagersättningen svarade knappt mot en tredjedel av den genomsnittliga 

lönen för en vuxen manlig industriarbetare.”42 Vid Munkfors bruk så kan man se dessa 

effekter, från dokumentet ”arbetsskydd och olycksfall (1900-1920)” så kan man se att 

dokumentationen på de skador som skett på företaget under 20 år är väldigt limiterat, eftersom 

man kan få in alla skador under 20 år i ett endaste dokument, medans under 1920-talet så 

finns det ett dokument för varje år, till exempel i 1923, så är det fler skador sammanställt i ett 

dokument, än i dokumentet från 1900–1920, vilket man kan läsa i kapitlet bakgrund då lagen 

ändrades och allt fler fick ersättning. 

Under 1920-talet så var det fler skador som dokumenterats, men de var inte lika detaljerade 

som den tidigare dokumentationen, men man kan se allt fler skador som faktiskt sker vid 

företaget.43 Under 1920-talet så var majoriteten av skadorna på arbetarnas händer, och ofta 

skärsår, men även brännskador förekom bland dokumenten, men just händerna är människans 

verktyg och därför blir det mer skador på den kroppsdelen.44 Hur mycket skydd de hade på 

kroppen, om de hade handskar etc., förekommer inte, men det är svårt att hitta skydd mot de 

maskiner som de sköter inom industrin, som sagt så förekommer liknande skador än idag. 

Dödsfall förkom också såklart, det är tunga material de arbetar med och medicinen på den 

tiden var inte densamma som den är idag, så infektioner och blodförgiftning dödade arbetarna 

om de inte fick rätt behandling. Älven går precis igenom bruket, vilket är anledningen till att 

bruket ligger där det ligger, på grund av vattenkraft, men man bogserade även timmer på 

älven och det förekom också vid bruket, men vanligheten att kunna simma förr är inte heller 

som idag, och arbetare drunknade på grund av detta, så riskerna var stora för arbetarna vi 

Munkfors bruk, men fattigdom var desto svårare så att få jobba var det bättre alternativet.45 

Men frågan är nog också den, hur många skadade sig på arbetet innan dessa nya lagar kom 

                                                           
42 Edebalk, P.G. (2016), s. 85 
43 Munkfors Bruk, (AOO). 1900–1920, (F1b/1) 
44 Munkfors Bruk, (AOO). 1900–1920, (F1b/1) 
45 Munkfors Bruk, (AOO). 1900–1920, (F1b/1) 
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1901 och 1916? Arbetarna fick ingen ersättning innan 1900-talet, det är runt 230 år med 

arbetare som inte kunde få hjälp när de skadades på arbetet. Detta ledde nog till fler dödsfall, 

och orättvisor för de arbetande.  

 

5.2 Kompensation till de drabbade arbetarna 
Vad en arbetare fick tillbaka för dessa skador skiftade mycket, i början av 1900-talet och när 

lagen kommit i form, så var ersättningen väldigt liten, och oftast så var det de mest 

allvarligaste skadorna som fick någon slags ersättning och ofta var det arbetare som blev 

arbetsodugliga av sina skador och inte kunde ta hand om sig själva ekonomiskt, några av 

dessa skador kan man läsa vid ”resultat” kapitlet. Summan som arbetarna fick som ersättning 

kunde variera, det berodde mest på hur allvarlig skadan var och hur arbetaren påverkades av 

skadan. Summan låg mellan 7 och 40 kr, beroende på skadan som sagt.  Men pengarform var 

de första ersättningarna, sedan när lagen ändrades 1916, så fick man även ersättning vid 

sjukhusbesök och färden till och från sjukhuset, vilket man kan se i dokumenten efter 1920-

talet, då arbetare behövde sjukhusvård, och stannade där i ett vist antal dagar, så står det i 

dokumenten att de betalat för dessa vistelser. Även vid ett dödsfall så betalades 

polisprotokollen, och änkan som blev kvar efter sin mans död fick 500 kronor om året för att 

kunna klara sig utan en försörjande make. 

När man går igenom de drabbade så är majoriteten av arbetarna män, och någon kvinna har 

kommit upp bland arkiven, men detta är alltså bland de olycksdrabbade, men industrin i sig 

var dominerat av männen, kvinnorna skulle helst inte jobba på samma sätt som männen 

gjorde, i boken ”Kvinnoliv i Munkfors”, så kan man få ta del av kvinnor och deras svårigheter 

som de fick växa upp med, en av dessa svårigheter var ibland männen i huset, att de 

dominerade hemmet, eller att de drack bort alla pengar som familjen hade.46 Dessa svårigheter 

syns inte till i dokumenten såklart, men alkohol har varit ett samhällsproblem så skador kan 

ha skett om arbetare gick till arbetet med sprit i kroppen eller om de till och med drack på 

jobbet. 

Den lag som kom 1901 var som Edebalk beskriver det som, sämst. Detta framkom även under 

dåtiden och förändringar behövde göras. Edebalk skriver i sin artikel: ”Vid 1907 och 1908 års 

                                                           
46 Boman Monica, Engström Trodal Kirsti, Frödén Kerstin, ”Kvinnoliv i Munkfors” s. 14 & 39 
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riksdagar framförde liberaler och socialdemokrater i olika förslag till ändringar i lagen”47. 

Man gav en kommitté, arbetet att komma fram till förslag till den förbättringen till lagen kring 

ersättning vid arbetsskador. Edebalk skriver i sin artikel:  

Då det gäller ersättning vid arbetsolycksfall gick Sverige med 1916 års lag från en 

internationell bottenposition till en toppenposition (Edebalk 1996). Den industriella 

utvecklingen och allmän rösträtt för män från 1911 är viktiga bakgrundsfaktorer. Att 

både arbetsgivare och fackföreningsrörelsen var positiva till en försäkringslösning 

underlättade ett beslut 1916.48 

 

Dessa nya förbättringar till den nya lagen beslutades 1916, och 1918 så trädde dessa 

förändringar fullt fram. I boken ”Makt och arbetsskador under 1900-talet” av Bill Sund & 

Klas Åmark tar också upp detta med nya lagar som trädde fram, på grund av att det är en 

viktig del av arbetslivet och för arbetare generellt. Där framgår det om lagen som officiellt 

trädde fram 1918: 

De nya systemen för arbetsskydd och olycksfallsförsäkring var alltså definitivt 

institutionaliserade till 1918, då både de nya lagarna trätt i kraft. Detta system skulle 

sedan i princip bli bestående till 1949. Med detta erkändes arbetarnas grundläggande 

rätt till ersättning vid olycksfall på arbete, och arbetsgivarnas ansvar för denna 

ersättning.49 

 

Denna förändring märktes också vid Munkfors bruk, som sagt så blev dokumentationen desto 

bättre efter 1920-talet, då fler arbetare som skadade sig fick ersättning, vilket man kan se i 

dokumentationen. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Edebalk, P.G. (2016), s. 85 
48 Edebalk, P.G. (2016), s. 87 
49 Sund B. Åmark K. (1990), Makt och arbetsskador under 1900-talet. S. 31 
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6 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att få fram vad som skedde med arbetarna när de skadades på 

arbetet, specifikt vid (UHAB) Munkfors bruk. Frågeställningarna var vilka skador arbetarna 

drabbades av och vilken ersättning de fick. När man läste om dessa olyckor och ibland även 

hur arbetarna hade påverkats, så blir det i slutändan ganska sorgligt. Man lever in sig lite i 

arbetarnas skador och hur det gick för dem, vilket gjorde att man kände sig delaktig. Men 

olyckor sker både då och idag så man får se på den positiva sidan, för lagen om ersättning har 

förändrats till det bättre och även säkerheten på arbetet. Det spelar heller ingen roll om vilket 

yrke man arbetar i utan man har rätt till ersättning vad man än arbetar med, vilket är en av de 

största framgångarna anser jag. 

Så för att summera hela uppsatsen så kan jag säga att det som hände i Sverige med dess nya 

lagar och förändringar för arbetare som skadade sig vid arbetet så var Munkfors bruk också en 

del av denna förändring, och arbetare fick den ersättning som de inte hade fått sedan innan, 

vilket gör det till bättre arbetsförhållanden. De skador som oftast förekom var skärsår och 

krosskador. Den ersättning som de fick vid skärsår var runt 15-30 kronor, vid krosskador så 

låg ersättningen på ca 30-40 kronor. Men att se dessa skador gör det även svårt för mig att 

förstå hur de inte kunde förbättra arbetsplatsen, för om färre arbetare blev skadade så skulle 

det på ett sätt bli billigare, men man kanske inte visste hur man skulle göra ett industriarbete 

säkrare. Även detta med att inom vissa yrken så fick man inte denna ersättning som man fick 

inom industriarbete. Även om skador inte förekom lika ofta på andra arbeten så borde ändå 

lagen gälla alla yrken för annars kanske människor inte vill arbeta inom vissa yrken utan vill 

kunna få det rättvist och inte behöva bli skadad och inte kunna få in pengar.  

Munkfors är bara en liten del av den industri som fanns i Sverige, men att kunna se hur 

arbetare blev skadade och hur vissa inte överlevde eller inte kunde arbeta igen är svårt att 

förstå, eftersom de flesta som skadar sig idag kan bli fixade på något vis, och att arbetare fick 

utstå detta för att få pengar, genom att riskera sina liv, till exempel att bogsera timmer vid 

älven, när man inte kan simma, där kan man se hur vi människor har denna 

överlevnadsinstinkt, och att man vågade göra detta trotts riskerna.  
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