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Summary 

In this study, we investigate the accident trend and safety initiatives within the Swedish mining 
industry during the past 30 years, and suggest focus areas to further increase workplace safety. 

The study has four parts. In the first part we investigate international research with focus on 
safety in the mining industry generally and accidents specifically. We also examine the question 
of measurability and safety indicators. In the second part, we analyse the statistics that are avail-
able through relevant statistics providers. The third part contains an interview study with rep-
resentatives from two Swedish mining company that focused on the technical, organisational 
and structural changes and initiatives that may have contributed to the declining rate of acci-
dents in the past 30 years. In the fourth part, we analyse the results and make suggestions for 
further focus-areas suitable for a main study. With this, we intend to lay the foundation for a 
roadmap for the mining industry’s future efforts to further improve the accident rate in the 
industry and to subsequently develop a proposal for a full-scale innovation project, where these 
issues are developed, concretised and analysed deeper. 

In the study, we clarify, through the use of both document and interview studies, the direct 
and indirect measures two different companies in the Swedish mining industry have imple-
mented in order to reduce accident frequency. These studies provide an insight into how the 
direct (e.g. safety programmes) and indirect (e.g. automation) initiatives may have contributed 
to lower accident rates. 

An additional aspect that we cover is how the Swedish mining industry is described by pub-
lic statistics, how these statistics can be used to e.g. evaluate the work environment and safety 
initiatives in further studies, as well as the degree to which these statistics can be used as an 
indicator for e.g. the working environment. This was investigated by examining the most rele-
vant statistics providers: The Swedish Work Environment Authority, Statistics Sweden, Sve-
Min, AFA Insurance, and the Geological Survey of Sweden. 

The results show that the accident rate within the Swedish mining industry has dropped 
significantly over the past 30 years and that this drop can be attributed to extensive changes in 
technology and requirements for systematic work environment management and new forms of 
organization. This applies to both investigated companies. The industry is still in need of eval-
uation of the relative impact of these changes as well as how the different factors have influ-
enced each other. In the research, too, there is an obvious knowledge gap. 
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Sammanfattning 

I denna studie undersöker vi olycksfallsutvecklingen och säkerhetsrelaterade initiativ inom den 
svenska gruvindustrin de senaste 30 åren, samt ger förslag på fokusområden för att ytterligare 
öka säkerheten. 

Studien har fyra delar. I den första delen redogör vi för tidigare internationell forskning med 
fokus på säkerhet i gruvindustrin generellt och olycksfall specifikt. Vi gör även en fördjupning i 
frågan om mätbarhet och säkerhetsindikatorer. I den andra delen gör vi en analys av statistik 
som finns att tillgå via relevanta statistikleverantörer. Den tredje delen innehåller en intervju-
studie med representanter från två svenska gruvföretag med fokus på vilka tekniska, organisato-
riska och strukturella förändringar och initiativ som kan ha bidragit till den sjunkande olycks-
fallsfrekvensen de senaste 30 åren. I den fjärde delen analyseras resultaten och förslag ges på 
vidare fokusområden lämpade för en huvudstudie. Vi ämnar i och med detta att lägga grunden 
för en färdplan för gruvindustrins framtida arbete med att ytterligare förbättra olycksfallsfre-
kvensen inom industrin för att sedermera ta fram ett förslag för ett fullskaligt innovationspro-
jekt, där dessa frågor utvecklas, konkretiseras och analyseras djupare. 

Vi tydliggör i studien vilka direkta såväl som indirekta åtgärder som två olika företag i den 
svenska gruvindustrin har genomfört i syfte att sänka olycksfallsfrekvenserna, genom såväl do-
kumentstudier som intervjuer med representanter från dessa två företag. Dessa studier ger en 
inblick i hur de direkta (exempelvis säkerhetskulturprogram) som indirekta (exempelvis auto-
matisering) initiativen kan ha bidragit till att sänka olycksfallsfrekvenserna. 

En ytterligare aspekt som vi täcker in är hur svensk gruvindustrin beskrivs av publikt till-
gänglig statistik, hur denna statistik kan användas för att t.ex. utvärdera arbetsmiljö- och säker-
hetsinitiativ i vidare studier, samt till vilken grad denna statistik kan användas som indikator för 
t.ex. arbetsmiljö. Detta har undersökts genom att undersöka de största relevanta statistikleve-
rantörerna: Arbetsmiljöverket, Statistiska centralbyrån, SveMin, AFA Försäkring och Sveriges 
geologiska undersökning. 

Resultaten visar att olycksfallsfrekvensen inom den svenska gruvindustrin har sjunkit påtag-
ligt under de senaste 30 åren och att detta vanligen tillskrivs omfattande förändringar inom tek-
nik samt krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och nya organisationsformer. Detta gäller för 
båda undersökta företag. Branschen är dock fortfarande i behov av utvärdering av den relativa 
effekten av dessa förändringar, samt hur de olika faktorerna har påverkat varandra. Även i 
forskningen finns här en tydlig kunskapslucka. 
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Förord 

Med denna rapport avslutar vi vår förstudie kring den svenska gruvindustrins 30 år av sänkta 
olycksfallsfrekvenser. Rapporten är inte projektets enda resultat utan ackompanjeras av en pro-
jektansökan för att vidare undersöka just de aspekter vi lyfter i denna rapport. 

Vi vill rikta ett stort tack till projektets referensgrupp – tack Cecilia Andersson (SveMin), 
Åsa Dahlfors (SveMin), Anna-Karin Lantto (LKAB), Henrik Magnusson (LKAB) och Malin 
Söderman (Boliden)! Vi vill även tacka de respondenter som deltog i vår intervjustudie samt de 
personer som stött oss i vår sammanställning av statistiken. Tack slutligen till Strategiska inno-
vationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning (SIP STRIM) och dess finansiärer, VIN-
NOVA, Energimyndigheten och Formas. 

 
 

Joel Lööw 
Magnus Nygren 

Jan Johansson 
 

Luleå, mars 2016 
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1 Inledning 

Olycksfallsfrekvensen har sjunkit påtagligt inom den svenska gruvindustrin under de senaste 30 
åren. Enligt den statistik som branschföreningen SveMin (t.ex. 2016) tagit fram har frekvenser-
na gått från över 40 olycksfall per miljon arbetade timmar i slutet av 1980-talet till 7.1 år 2015. 
Mycket har hänt under dessa år i termer av teknikutveckling, nya sätt att organisera arbetet 
samt förändrade krav från arbetsmiljölagstiftningen, som kan ha bidragit till de sjunkande fre-
kvenserna. Det saknas emellertid forskning i svensk kontext om konkreta förändringar och 
initiativ inom olika gruvföretag som, direkt eller indirekt, kan ha bidragit till den positiva ut-
vecklingen. Utöver den statistik som SveMin sammanställer finns det dock även ett antal andra 
källor som berör skade- och olycksfallssituationen inom industrin. Dessa källor kan potentiellt 
ge en djupare bild av den allmänna situationen vad gäller säkerhet och arbetsmiljö, då det kan 
skilja sig mellan olika statistikleverantörer beroende på vad som legat i fokus och vilka underlag 
som funnits att tillgå. Detta aktualiserar således även frågan om mätbarhet och vad det faktiskt är 
som mäts, samt om det motsvarar företagens faktiska behov av mätbara reaktiva indikatorer. 
Till detta kommer även hur företagen kan säkerställa kvaliteten på de åtgärder som införts (ex-
empelvis systematiskt arbetsmiljöarbete) för att förebygga risker och förhindra olyckor, något 
som också kan kopplas till frågan om mätbarhet och indikatorer. 

Syftet med denna rapport är att undersöka olycksfallsutvecklingen och säkerhetsrelaterade 
förändringar och initiativ inom den svenska gruvindustrin de senaste 30 åren, samt ge förslag på 
vidare fokusområden för att utvärdera och ytterligare sänka olycksfallsfrekvenserna.  

Rapporten består av fyra delar. Den första delen är redogörelse av tidigare internationell 
forskning med fokus på säkerhet i gruvindustrin generellt och olycksfall specifikt, samt en för-
djupning i frågan om mätbarhet och reaktiva och proaktiva säkerhetsindikatorer. Den andra 
delen är en analys av relevant statistik som finns att tillgå via exempelvis Arbetsmiljöverket och 
AFA försäkring. Den tredje delen är intervjustudie med representanter från två svenska gruvfö-
retag med fokus på vilka tekniska, organisatoriska och strukturella förändringar och initiativ 
som - direkt eller indirekt - kan ha bidragit till de sjunkande olycksfallsfrekvenserna de senaste 
30 åren. I den fjärde delen, slutligen, analyseras resultaten och förslag ges på vidare fokusområ-
den för forskning. 

Förstudien har utförts inom ramen för Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och 
Metallutvinning som finansieras av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Projektet har 
diarienummer 2016-02600. 
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2 Metod 

2.1 Litteraturöversikt 

2.1.1 Säkerhets- och olycksfallsforskning i gruvindustrin 
En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna Scopus (www.scopus.com) och Web 
of Science (www.webofknowledge.com) med hjälp av sökorden i Tabell 1. För sökorden inom 
varje kategori användes eller-operationer. Mellan kategorier användes och-operationer (men 
för kategorin Exkluderas användes en inte-operation). Sökningen genomfördes i de två databa-
serna 2016-10-06. 

Tabell 1. De sökord som användes i den systematiska litteratursökningen och kategoriseringen av dessa. 

Säkerhet Gruvindustrin Exkluderas 
safety mining industr* coal 
injur* minerals industr*  
accident*   

Fokus har i huvudsak legat på att bidra med en metaanalys av den litteraturdatabas som 
sammanställts. Denna metaanalys bestod bl.a. i att analysera vilken typ av tidskrift artiklarna 
vanligen publiceras i, att undersöka de vanligaste använda orden i nyckelord och sammanfatt-
ningar; och i att undersöka de mest citerade artiklarna. Datorprogrammen Excel och NVivo 11 
har använts för dessa analyser. 

2.1.2 Indikatorer för säkerhet 
Sammanställningen av forskningen om säkerhetsindikatorer utgick från våra tidigare kunskaper 
inom ämnet, d.v.s. det handlade inte om en systematisk litteraturgenomgång likt ovan. Fokus 
lades på att tydliggöra forskningsfronten inom det generella området säkerhetsindikatorer och 
mätbarhet, samt vilka indikatorer som används inom gruvindustrin i praktiken.  

2.2 Statistik 

Den översikt och sammanställning av statistik vi genomförde i projektet hade två syften: att få 
en statistik bild över svensk gruvindustrin gällande framförallt arbetsmiljö och säkerhet; och att 
få en uppfattning hur statistiken kan användas för att genomföra framtida studier. 

Vi har undersökt detta genom att ta del av Sveriges relevanta statistikleverantörer, vilka för 
detta projekt är: 

• Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
• Arbetsmiljöverket (AV) 
• Sveriges statistiska centralbyrå (SCB) 
• AFA Försäkring (AFA) 
• SveMin (och särskilt GRAMKO, Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté) 

Vi har huvudsakligen (i den mån det varit möjligt) tagit del av dessa statistikleverantörers 
statistiska rapporter och databaser. I vissa fall har vi tagit kontakt med statistikleverantörerna för 
att få en djupare insyn i statistiken (t.ex. hur den samlas in och vilka möjligheter den erbjuder). 
Vad denna ytterligare kontakt bestått i har varierat från fall till fall men har inkluderat telefon-

http://www.scopus.com/
http://www.webofknowledge.com/
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samtal, företagsbesök och mailkorrespondens. I de fall vi på olika sätt har behövt behandla er-
hållen data har vi främst använt Excel. 

2.3 Intervjuer 

För att få en bild av hur olika strukturella förändringar och företagsinterna initiativ kan ha på-
verkat olycksfallsutvecklingen de senaste decennierna genomfördes djupintervjuer med åtta 
individer från två olika gruvföretag (fyra intervjuer per företag). Dessa personer valdes ut på 
grund av deras påtagliga kunskaper om teknik, organisation och arbetsmiljölagstiftning och dess 
utveckling över tid, d.v.s. det handlade om ett riktat och avgränsat urval med fokus på expert-
intervjuer (Flick 2014). Intervjuerna utfördes på plats vid respektive företag och informerat 
samtycke inhämtades i samtliga fall. En intervjuguide användes med frågor rörande olika säker-
hetsrelaterade initiativ samt respondenternas syn på utvecklingen vad gäller säkerhet och 
olycksfall i gruvindustrin mer generellt.  

Intervjuerna transkriberades och importerades till NVivo 11 för vidare analys, som utgick 
från kvalitativ semantisk-tematisk metod i linje med Braun och Clarke (2006) med fokus på 
respondenternas explicita och faktiska upplevelser. Inledningsvis läste vi noggrant igenom tran-
skriberingarna var och en för sig, varefter meningsenheter identifierades och kodades. Dessa 
koder diskuterades sedan ingående för att tydliggöra eventuella skillnader i uppfattningar och 
tolkningar av texterna, samt för att upprätta en gemensam förståelse för den fortsatta kodningen 
av det samlade materialet. En slutlig kodning resulterade i ett antal teman med huvudsakligt 
fokus på hur respondenterna upplevt den positiva påverkan från olika säkerhetsrelaterade för-
ändringar och initiativ de senaste 30 åren, samt framtida behov vad det gäller fokusområden för 
ökad säkerhet.  
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3 Litteraturöversikt 

3.1 Forskning om säkerhet och olyckor inom gruvindustrin 

Resultaten från litteratursökning inom detta område sammanfattas i Tabell 2. Till denna tabell 
kan tilläggas att 77 av dessa journaler har fler än en artikel i databasen. Strax under 30 procent 
av alla artiklar återfinns i de tio journaler med flest artiklar och alla dessa är journaler som foku-
serar på gruvindustrin (”gruvjournaler”). I databasen finns även artiklar som publicerats i jour-
naler som rör säkerhet, arbetsmiljö o.d. (”arbetsmiljö- och säkerhetsjournaler”) hellre än 
gruvindustrin. 

Tabell 2. Sammanfattning av litteratursökningens resultat. 

Post Antal 
Artiklar i Scopus 575 
Artiklar i Web of Science 194 
Artiklar totalt 769 
Unika artiklar 649 
Unika journaler 268 
Unika ”indexnyckelord”a 
Unika ”författarnyckelord”b 

3 797 
1 094 

a ”indexnyckelord” är nyckelord som utgivaren bestämt. 
b ”författarnyckelord” är nyckelord som författarna bestämt. 

I Tabell 3 presenteras de tio journaler med flest publicerade artiklar inom respektive om-
råde. Gruvjournalerna Mining Engineering, CIM Bulletin, CIM Magazine, AusIMM Bulletin 
och Mining Magazine är inte traditionella vetenskapliga tidskrifter (även om de är vetenskapligt 
granskade; eng. peer-review), utan riktar sig till praktiker mer än akademiker. Arbetsmiljö- och 
säkerhetsjournalerna i tabellen är däremot mer traditionellt vetenskapliga publikationer. 

Tabell 3. De tio journaler med flest artiklar inom respektive område. 

Gruvjournaler Arbetsmiljö- och säkerhetsjournaler 
Journal Antal artiklar Journal Antal artiklar 

Mining Engineering 40 Safety Science 13 
Journal of the Southern African 
Institute of Mining and Metallurgya 

26 Journal of Safety Research 13 

Journal of The South African 
Institute of Mining and Metallurgya 

23 Journal of Occupational Health and 
Safety - Australia and New Zealand 

11 

CIM Bulletin 22 American Journal of Industrial Medicine 8 
Journal of the Mine Ventilation 
Society of South Africa 

20 Journal of Occupational and 
Environmental Hygiene 

5 

Metallurgical and Mining Industry 16 Occupational and Environmental 
Medicine 

5 

CIM Magazine 15 Journal of Health, Safety and 
Environment 

5 

AusIMM Bulletin 14 Work 5 
Mining Magazine 14 Applied Ergonomics 4 
Journal of Mines, Metals and Fuels 13 Occupational Medicine 3 
a Dessa två journaler är förmodligen samma journal. 

I Tabell 4 presenteras de tio mest citerade artiklarna i vår litteraturdatabas. Det är egentligen 
bara Groves m.fl. (2007) som ligger nära denna studies intresse. Ingen av dessa artiklar är publi-
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cerade i de tio mest använda gruvjournalerna, men ett antal av arbetsmiljö- och säkerhetsjour-
nalerna går att identifiera. 

Tabell 4. De tio mest citerade artiklarna. 

Referens Titel Journal Citeras ava 
Huisman m.fl. (2006) Biologically produced sulphide for 

purification of process streams, effluent 
treatment and recovery of metals in the 
metal and mining industry 

Hydrometallurgy 91 

Magness (2006) Strategic posture, financial performance and 
environmental disclosure: An empirical test 
of legitimacy theory 

Accounting, Auditing 
and Accountability 
Journal 

80 

Aguilar m.fl. (2004) Soil pollution by a pyrite mine spill in Spain: 
Evolution in time 

Environmental 
Pollution 

72 

Oleinick m.fl. (1995)b Establishment size and risk of occupational 
injury 

American Journal of 
Industrial Medicine 

72 

Fabiano m.fl. (2004)b A study of the relationship between 
occupational injuries and firm size and type 
in the Italian industry 

Safety Science 68 

Steen m.fl. (1997) Prevalence of occupational lung disease 
among Botswana men formerly employed in 
the South African mining industry 

Occupational and 
Environmental 
Medicine 

55 

Sivakugan m.fl. (2006) Geotechnical considerations in mine 
backfilling in Australia 

Journal of Cleaner 
Production 

50 

Groves m.fl. (2007) Analysis of fatalities and injuries involving 
mining equipment 

Journal of Safety 
Research 

46 

Miller och Bates (2007) The thermal work limit is a simple reliable 
heat index for the protection of workers in 
thermally stressful environments 

Annals of 
Occupational 
Hygiene 

35 

Berglund m.fl. (2010) Planning smooth and obstacle-avoiding B-
spline paths for autonomous mining vehicles 

IEEE Transactions on 
Automation Science 
and Engineering 

32 

a Detta tal skiljer sig beroende på vilken sökmotor som används för att uppskatta antalet citeringar. I detta fall 
har Scopus och Web of Science använts. 
b Dessa artiklar verkar vid första anblick inte röra gruvindustrin. Däremot gör abstractet det eller så är 
gruvindustrin nämnt ofta nog i själva texten för att inkluderas i indexnyckelorden. 

En sammanställning över publikationsår gjordes också (Figur 1). Sammanställningen visar en 
stadigt ökande trend, men vi kan inte säga huruvida denna trend skiljer sig från andra forsk-
ningsämnen. 

 

Figur 1. Publiceringsår hos litteraturdatabasens artiklar. 
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I Figur 2, Figur 3 och Figur 4 redovisas de vanligaste orden i abstract, författar- respektive 
indexnyckelord. Orden har identifierats med stemning, d.v.s ett ord och dess böjningsformer 
har sammanfattats till ett ord. Till exempel innehåller ”mining” ord som ”mine” och ”mines”, 
och ”managing” innehåller ”manage” och ”manager”. I det sista fallet (och i vissa andra fall) är 
stemningen för grov, men har ändå beömts som tillräcklig för denna studie. För författar- och 
indexnyckelorden har nyckelord bestående av flera individuella ord skrivits ihop för att korrekt 
kunna identifierats av stemmern (t.ex. har ”occupational health” blivit ”occupationalhealth”). 

 

Figur 2. Word cloud över de mest använda orden i litteraturdatabasens abstracts. 

 

Figur 3. Word cloud över de mest använda orden i litteraturdatabasens författarnyckelord. 
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Figur 4. Word cloud över de mest använda orden i litteraturdatabasens indexnyckelord. 

Denna grova beredning bör ge många ingångar för och förenkla vidare studier. Databasen, 
så som den är konstruerad, ger oss även möjligheten att undersöka frekvent förekommande 
artiklar och författare. 

3.1.1 Exempel från litteraturen 
Det råder brist på forskning om säkerhet i den svenska gruvindustrin. Ett undantag är en studie 
av Blank m.fl. (1995) med fokus på situationen för såväl den fasta personalen som entreprenörs-
anställda vad det gäller olycksfall. Författarna fann att de sistnämnda var inblandade i fler och 
allvarligare olyckor än gruvföretagens egen personal, och att detta bl.a. kunde kopplas till vilka 
arbetsuppgifter som utfördes. En annan studie av Blank m.fl. (1996) hade en bredare utgångs-
punkt och undersökte effekten av teknik, lagstiftning och produktionsintensitet på olycksfall. 
De fann att ”mekanisering följdes av en betydande ökning i årlig olycksfallsfrekvens, och 
automatisering av en betydande minskning” samt att ”Sjukförsäkringslagen från 1955 har ... 
den starkaste negativa kopplingen till årlig olycksfrekvens” (Blank m.fl. 1996, s. 140, vår över-
sättning). Blank m.fl. konkluderar att det finns ett samband mellan teknikutveckling och 
olycksfall, men att detta samband beror också på andra faktorer så som organisation, säkerhets-
system och lagstiftning.  

Även om ett antal studier om olycksfall och olycksfallsstatistik i den internationella gruvin-
dustrin (t.ex. Groves m.fl. 2007, Kecojevic m.fl. 2007, Ruff m.fl. 2011, Zhang m.fl. 2014) 
sedan dess har publicerats, fokuserar dessa vanligen på maskinrelaterade olyckor, vilket gör att 
det finns en kunskapslucka när det gäller ett helhetsperspektiv. Två australienska studier (Lenné 
m.fl. 2012, Patterson och Shappell 2010) har dock bidragit till att börja fylla denna lucka. Ge-
nom att använda en modell, HFACS (Human Factors Analysis och Classification System), fann 
författarna att omkring nio av tio olyckor beror på felhandlingar hos operatörer. Men Patterson 
och Shappell (2010) fann också att omkring åtta av dessa nio olyckor berodde på andra faktorer 
än operatörens handlingar. I båda studierna bidrog såväl den fysiska och tekniska miljö, liksom 
organisatoriska faktorer, till olyckor. 

Även om ovanstående författare genomförde omfattande studier argumenterar de trots detta 
för att det finns ett behov av mer forskning om bakomliggande orsaker till olyckor (se vidare 
Patterson och Shappell 2010 och Simpson m.fl. 2009). Och kanske ännu viktigare: även om vi 
skulle känna de bakomliggande orsakerna till gruvolyckor skulle vi fortfarande veta väldigt lite 
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om hur olika säkerhetsinitiativ bidrar till att minska dem, samt vilka som är de bästa sätten att 
mäta effektiviteten i dessa initiativ eller säkerhetsprestandan överlag. 

3.2 Att mäta säkerhetsprestanda  

Frågor rörande effektivitet och måluppfyllelse har alltid varit viktiga för företag, något som 
gjort det nödvändigt att utveckla indikatorer som kan mäta prestandan inom olika områden och 
visa på var resurser bör läggas i det ständiga förbättringsarbetet. Traditionellt sett har stort fokus 
legat på mer renodlade ekonomiska aspekter såsom produktivitet, men med tiden har även 
företagens prestanda vad det gäller säkerhet fått allt större betydelse (Swuste m.fl. 2016).  

Enligt Sinelnikov m.fl. (2015) är begreppet ”indikator” synonymt med ”mätetal”, ”mått” 
eller ”index” och används för att beskriva såväl olika aktiviteter som förhållanden och händelser 
inom en organisation i relation till säkerhet. Det är vanligt att en grundläggande uppdelning 
görs mellan s.k. ”leading indicators” och ”lagging indicators”. Det finns ingen bra svensk över-
sättning på dessa begreppet, men det kan kopplas till indikatorer som är proaktiva (leading) 
respektive reaktiva (lagging) i sin natur. Dyreborg (2009) definierar en proaktiv indikator som 
något som påvisar prestandan i en organisation avseende nyckelprocesser, beteenden eller 
skyddsbarriärer som antas motverka oönskade utfall, såsom olyckor. Reaktiva indikatorer, å sin 
sida, kan definieras som retrospektiva mätningar av oönskade utfall, exempelvis olycksfallsfre-
kvenser. Det handlar således om olika utvärderingar som fokuserar på ett företags prestanda ur 
ett proaktivt respektive reaktivt perspektiv.  

Hur dessa indikatorer hänger samman har diskuterats i säkerhetslitteraturen de senaste åren 
(Hopkins 2009). En utgångspunkt vid implementering av proaktiva och reaktiva indikatorer är 
att utvärdering/hantering av det förstnämnda minimerar risken för oönskade utfall som mäts 
via det sistnämnda. Dessa korrelationer eller kausala samband kan emellertid vara svåra att på-
visa i praktiken, och Dyreborg (2009) argumenterar för vikten att tydliggöra hur olika indika-
torer hänger ihop, exempelvis att ett lägre/högre proaktivt indikatorvärde predicerar en ök-
ning/sänkning i oönskade utfall. När det gäller kausalitet är en ytterligare problematik att det 
kan ta flera år innan det står klart vilka potentiella effekter som proaktiva indikatorer har på 
reaktiva indikatorer (Haas och Yorio 2016). Frågan om vad som i grunden utgör proaktiva re-
spektive reaktiva indikatorer är också komplicerad, eftersom det som vanligtvis är reaktiva in-
dikatorer för ett företag (d.v.s. den samlade statistiska bilden av oönskade utfall) även kan ut-
göra en proaktiv indikator för exempelvis en tillsynsmyndighet i dess prioritering av vilka verk-
samheter som bör inspekteras noggrannare. En indikator, i sig, kan således inte nödvändigtvis 
sägas vara enbart proaktiv eller reaktiv utan det är i grund och botten kopplat till vad som avses 
mätas och från vilket perspektiv. Denna övergripande komplexitet har medfört att en del fors-
kare föreslagit att fokus bör läggas på säkerhetsindikatorer generellt, snarare än att göra en upp-
delning mellan proaktiva och reaktiva (Swuste m.fl. 2016). Wreathall (2009) understryker även 
att de underlag som olika indikatorer producerar inte skapar säkrare organisationer i sig. Det är 
även viktigt hur företagen faktiskt hanterar dessa frågor i praktiken. Införande av systematiskt 
arbetsmiljöarbete eller liknande ledningssystem, och att företag faktiskt arbetar inom ramen för 
dessa på rätt sätt, är följaktligen en viktig del när det gäller att hantera och implementera indi-
katorer. 

En ytterligare distinktion kan göras mellan processäkerhet och arbetssäkerhet och tillhörande in-
dikatorer (Hopkins 2009). Det förstnämnda handlar om risker och problem som kan uppstå i 
och med verksamheter inom en industri, såsom utsläpp av giftiga ämnen eller bristande skydd 
av brandfarligt material. Dessa händelser kan orsaka materiell skada i sig och potentiellt få kata-
strofala följder för säkerheten överlag. Brister kopplade till person- och arbetssäkerhet handlar 
mer om enskilda olyckor med bakomliggande orsaker som inte med nödvändighet kan härledas 
till processverksamheter. Exempel på detta är snubblingsolyckor, incidenter kopplade till for-
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don och fallolyckor. Enligt Hopkins (2009) tenderar de allra flesta skador och dödsfall handla 
om brister i arbetssäkerhet snarare än processäkerhet. Vanliga reaktiva indikatorer, såsom 
olycksfallsfrekvenser, visar enligt Hopkins i huvudsak hur väl en organisation hanterar risker 
och problem kopplade till arbetssäkerhet snarare än processäkerhet. För att få en djupare förstå-
else för hur en organisation hanterar processäkerhet kan det således krävas andra indikatorer.  

En del studier har dock ifrågasatt denna uppdelning (Kjellén 2009, Hudson 2009). Hudson 
(2009) pekar exempelvis på att trots att korrelationen är svag mellan arbetsolyckor och process-
olyckor kan det finnas en koppling på organisationsnivå i bemärkelsen att en stor del av förut-
sättningarna för såväl arbets- som processäkerhet beror på huruvida en organisation tar säkerhet 
på allvar eller ej. Hudson (2009) föreslår även att indikatorer kan mäta hur väl individer i an-
svarsposition arbetar med säkerhetsfrågor, något som sedan kan analyseras i relation till en in-
träffad olycka, oavsett om det handlar om en arbetsolycka eller processolycka. En liknande idé 
framförs av Hale (2009) som visar på att olika indikatorer kopplade till chefer och arbetsledare 
är viktiga för säkerheten i en organisation, d.v.s. det ska i viss mån kunna gå att mäta hur ledare 
arbetar med och prioriterar säkerhetsfrågor.  

3.2.1 Indikatorer inom gruvindustrin 
Historiskt sett har gruvföretag främst fokuserat på olika typer av reaktiva indikatorer i det över-
gripande säkerhetsarbetet. Exempel på vanligt förekommande reaktiva indikatorer är (Johans-
son och Johansson 2008): 

• Antal dödsolyckor 
• Olycksfallfrekvens (antal olyckor per 1 000 000 arbetade timmar) 
• Antal och frekvens av arbetssjukdomar 
• Statistik av sjukfrånvaro 
• Antal och frekvens av förtidspensioneringar 
• Procent anställda utan sjukfrånvaro per år 
• Antal bränder per år kategoriserat efter allvarlighetsgrad 

När det gäller att jämföra olycksfallsfrekvenser mellan företag i industrin är emellertid detta 
problematiskt eftersom det kan skilja sig åt mellan företag i vad som inkluderas i dessa samman-
ställningar. Vissa företag kan exempelvis välja att inte inkludera incidenter i sin officiella sta-
tistik om den drabbade individen återgår till arbetet dagen efter olyckan. Det kan även vara så 
att vissa väljer att inkludera entreprenörer i den samlade bilden medan andra har separata redo-
visningar för dessa grupper – eller att de inte redovisar entreprenörsolyckor alls. Detta bör dock 
ses i ljuset av att entreprenörer utför en betydande del av det totala antalet arbetstimmar i den 
internationella gruvindustrin (Ekevall m.fl. 2008, Nygren 2016). Taget samman gör detta det 
problematiskt att jämföra olycksfallsfrekvenser och liknande sammanställningar mellan företag. 
Det är således viktigt att det utvecklas branschgemensamma överenskommelser om vad som ska 
inkluderas i statistiken samt hur specifika nyckelbegrepp ska definieras. 

På senare år har även intresset för proaktiva indikatorer ökat i gruvindustrin i stort. Enligt 
International Council on Mining and Metals, ICMM, (2012) bör en proaktiv indikator 

• vara lätt att förstå för ansvariga parter, 
• vara påvisbar i termer att det ger positiv effekt (exempel minskning av säkerhetsrelate-

rade problem), 
• vara utformad så att den driver på det ständiga förbättringsarbetet, och 
• passa in med övriga strategiskt viktiga mätetal inom organisationen. 



 

16 
 
 

Vad det gäller den sistnämnda punkten anses följaktligen proaktiva indikatorer endast fun-
gera om de sätts in ett bredare organisatoriskt sammanhang med alla dess olika målsättningar 
och mätetal. Detta kräver noggranna definitioner och mål för säkerhetsarbetet och tillhörande 
indikatorer. Det rekommenderas också att företag implementerar en blandning av proaktiva 
och reaktiva indikatorer i sitt övergripande säkerhetsarbete. 

En skillnad mellan proaktiva och reaktiva indikatorer som lyfts fram av ICMM (2012) är att 
proaktiva indikatorer inte är lika statiska som reaktiva indikatorer kan vara. I takt med att en 
organisation mognar i sitt säkerhetsarbete kommer även indikatorerna att utvecklas och specifi-
ceras. Detta pekar på att utvecklingen av proaktiva indikatorer är något kontinuerligt snarare än 
att det finns en färdig uppsättning att implementera direkt. Proaktiva indikatorer är således i 
huvudsak interna och företagsspecifika. 

En ytterligare utgångpunkt för ICMM (2012) är att gruvföretagens förmåga att effektivt an-
vända sig av proaktiva indikatorer är avhängigt graden av mognad inom företaget. En modell 
har utvecklats med tre olika nivåer av mognad som kan kopplas till efterlevnad (nivå ett), för-
bättring (nivå två) och lärande (nivå tre). I verksamheter på nivå ett handlar det överlag om 
indikatorer som härletts från lagkrav, d.v.s. de mest grundläggande kraven för kontroll och 
övervakning på arbetsplatsen. På nivå två är dessa indikatorer på ett tydligare sätt kopplade 
olika former av förebyggande insatser i ett väl utvecklat ledningssystem. På nivå tre är indikato-
rer, utöver kraven som finns på de två ovanstående nivåerna, utvecklade ur de specifika förhål-
landen som gör sig gällande i en viss industri, exempelvis verksamhetsspecifika risker. Målet är 
dock inte nödvändigtvis att röra sig ”uppåt” i nivåerna utan snarare att identifiera mognadsgra-
derna i olika verksamheter inom företaget och implementera rätt indikatorer på rätt nivå. 

Nedan följer ett antal exempel från ICMM på proaktiva indikatorer på de olika mognadsni-
våerna: 

Nivå 1 (efterlevnad) 

• Att det finns en arbetsmiljöpolicy inom företaget 
• Procenten avklarade säkerhetsutbildningar 
• Hur ofta säkerhets- och arbetsmiljöfrågor berörs i företagets interna/externa kommuni-

kation 

Nivå 2 (förbättringar) 

• Att arbetsmiljöpolicyn är kommunicerad genom hela verksamheten 
• Att undersökningar utförs på hur anställda uppfattar att ledare prioriterar säkerhetsfrågor 
• Procenten planerade riskbedömningar kontra faktiskt genomförda 

Nivå 3 (lärande) 

• Procenten arbetsuppgifter som har riskbedömts 
• Antalet lärdomar/förbättringsområden/idéer vad gäller arbetsmiljö som aktivt delats 

mellan olika verksamheter inom företaget 
• Att undersökningar utförs på hur personalen upplever arbetsmiljömöten och säkerhets- 

och arbetsmiljöutbildningar 



 

17 
 
 

4 Statistik och reaktiva indikatorer 

De flesta statistikleverantörer använder sig av två sorters indelningar: SNI (Standard för svensk 
näringsgrensindelning) och SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering). SNI används för att 
klassificera företag, medan SSYK klassificerar yrken. I denna rapport är följande versioner av 
indelningarna relevanta: SNI 2007 (SCB 2007), SSYK 96 (SCB 1998) och SSYK 12 (SCB 
2012). När vi i dessa sammanhang pratar om gruvindustrin pratar vi om SNI 2007:s närings-
gren B som kan beskrivas som omfattande  

utvinning av naturfyndigheter av mineraler som förekommer i fast form (kol och malm), flytande 
form (olja) eller gasform (naturgas). … Denna [näringsgren] omfattar även verksamhet som syftar till 
att bereda det obearbetade materialet för försäljning, t.ex. krossning, malning, tvättning, torkning, 
sortering, koncentrering av malmer, kondensering av naturgas och agglomerering av fasta bränslen. 
Denna verksamhet utförs ofta av samma enhet som utvinner mineralerna och/eller av andra enheter 
lokaliserade i närheten. … Denna [näringsgren] omfattar inte bearbetning av utvunna mineraler, an-
vändning av utvunna mineraler utan ytterligare omvandling för byggändamål … krossning, malning 
eller bearbetning på annat sätt av vissa jordarter, stenar och mineral som inte utförs i samband med 
brytning eller annan utvinning … (SCB 2007, s. 109) 

Näringsgrenen är ytterligare indelad i branscher. Alla är inte relevanta för denna rapport 
(och har i vissa fall inte någon verksamhet i Sverige). I Tabell I i Bilaga A ger vi en kort redo-
görelse för de relevanta branscherna.1 I Tabell II i Bilaga A finns även en sammanställning över 
”gruvrelaterade yrkesgrupper” i SSYK12.  

4.1 Det statistiska porträttet av svensk gruvindustri 

Den graf över olycksfallsutvecklingen i svensk gruvindustrin vilken legat till grund för detta 
arbete och som illustrerar den sedan 80-talet stadigt nedåtgående trenden presenteras i Figur 5. 
Det bör noteras att det verkar som om ”förbättringshastigheten” avtagit något under 2000-
talet.  

 
Källa: SveMin (2016). 

Figur 5. Olycksfallsutvecklingen i svensk gruvindustri, 1981-2015. 
 
1 Huvudgrupperna 05 Kolutvinning och 06 Utvinning av råpetroleum och naturgas är exkluderade. 
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I de senare avsnitten tar vi upp det SveMin kallar belastningssjukdomar och bullerskador, 
varför det är intressant att kort redogöra för SveMin:s mätetal över dessa (Figur 6 och Figur 7). 
(Notera att figuren visar antal och inte frekvenser.) Denna sammanställning rör dock relativt få 
antal fall (t.ex. endast fyra fall av belastningssjukdom 2015). 

 
Källa: SveMin (2016). 

Figur 6. Antal arbetssjukdomar i svensk gruvindustrin, 2013-2015. 

  
Källa: SveMin (2016). 

Figur 7. (vänster) Antal anmälda belastningssjukdomar, 1997-2015. (höger) Antal anmälda 
bullerskador, 1997-2015. 

4.1.1 Arbetsmiljö, olyckor och arbetsskador 
För att underlätta framställningen har vi valt att presentera statistiken under detta avsnitt efter 
statistikleverantör. Detta är för att statistiken från olika leverantörer inte är direkt jämförbar. 

4.1.1.1 Arbetsmiljöverket 
En sammanställning av den statistik som presenteras i AV (2016b) visar att Utvinning av mine-
ral är den näringsgren med tredje flest anmälda olycksfall per 1 000 förvärvsarbetande (11,51) 
och anmälda arbetssjukdomsfall per 1 000 förvärvsarbetande (4,36). Det framgår även (Figur I i 
Bilaga A) att gruvindustrin är bland de mest utsatta för arbetssjukdomar orsakade av belast-
ningsfaktorer (endast tillverkningsindustrin är mer utsatt), mest utsatt för arbetssjukdomar orsa-
kade av buller, men inte alls påverkad arbetssjukdomar orsakade av organisatoriska/sociala fak-
torer. Sett till fördelningen av arbetssjukdomar inom respektive näringsgren (Figur II i Bilaga 
A) utgör belastningsfaktorer ett större relativt problem än i flertalet andra näringsgrenar. Det 
framgår också att buller är ett synnerligt påtagligt problem inom gruvindustrin, men orsakerna 
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till arbetsolyckorna (Figur III i Bilaga A) skiljer sig inte markant från andra, liknande industrier. 
Det är först vid exempelvis kontorsarbete och utbildning vi kan se minskade andel fall av förlo-
rad kontroll och där istället fall av person är mer utbrett. 

I AV (2016b) redovisas även vissa arbetsolyckor och -sjukdomar efter yrke. Även om det är 
en grov förenkling, kan vi låta 811 Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. representera 
yrkena i gruvindustrin.2 Ett antal underkategorier redovisas men dessa ska betraktas med hänsyn 
till att väldigt få fall rapporteras på denna nivå. Den framställning vi gjort (Figur IV och Figur V 
i Bilaga A) visar skillnaden i fördelningen av olycksfall och arbetssjukdomar mellan 811 Malm-
förädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl., 81 Process- och maskinoperatörsarbete, 8 Process- 
och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. och resten av huvudkategorierna. Kategorin 
8113 Brunnsborrare m.fl. framstår som avvikande, men denna avvikelse baseras endast på fem 
rapporterade fall. I övrigt verkar underkategorierna följa de överordnade kategorierna. Katego-
rin 8 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. liknar liknande kategorier 
(framförallt 6-9). Utmärkande i arbetssjukdomarna är avsaknaden av eller minimala andelen av 
sjukdomsfall orsakade av organisatoriska och kemiska/biologiska ämnen i alla kategorier under 
8 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. Kategorin är relativt lik kategori 6 
och 7. Resultaten från sammanställningen ger också att 8 Process- och maskinoperatörsarbete, 
transportarbete m.m. är den mest olycksfallsutsatta yrkesgruppen, samt den för arbetssjukdomar 
näst mest utsatta gruppen. Utöver detta, i tidigare publikationer, har AV (2015a, s. 2) konstate-
rat: 

att över 50 procent av de sysselsatta inom bergshantering upplevde att de utsattes för buller och kyla 
mer än en fjärdedel av arbetstiden. Det är dubbelt så hög andel mot genomsnittet för samtliga 
branscher. 

I samma publikation påpekade man även att sysselsatta inom bergshantering också har en 
jämförelsevis stor exponering för oorganiskt damm. Man har även funnit att gruvindustrin är 
den bransch som är fjärde mest utsatt för maskinolyckor (AV 2014c). 

Slutligen tillhandahåller AV (2016b) en sammanställning över antalet anmälda arbetsolyckor 
med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar efter arbetsstället storlek (Tabell III i Bilaga A). Sam-
manställningen visar att de större arbetsplatserna är mer olycksdrabbade och har fler arbetssjuk-
domar än de mindre. Detta ska ses i konsideration av det faktum att gruvindustrin främst består 
av större arbetsställen. 

4.1.1.2 AFA Försäkring 
Ovan siffror kan jämföras med AFA (2016) som utgör en viktig källa för statistik3 och som vi 
sammanställt i Tabell 5. 
  

 
2 Från AV:s IVA-databas har vi fått ut antalet arbetsskador per yrke inom näringsgren B mellan åren 2011 och 
2015. Ungefär 43 procent av alla arbetsskador utgörs av kategori 8. Ungefär 75 procent av arbetsskadorna inom 
kategori 8 utgörs av underkategorierna 8111 till 8114. I SSYK12 (AV använder SSYK96) har gruvindustrin unge-
fär hälften av alla arbetsställen i underkategorin 811 Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl. Drygt 30 pro-
cent av alla anställda inom näringsgren B hör till kategori 81 Process- och maskinoperatörer (Tabell V i Bilaga A). 
3 Sammanställningen nedan av data från AFA är först och främst gjord avseende män. Effekten av detta är att 
gruvindustrin verkar något mer utsatt än vad den egentligen är då kvinnor generellt sett t.ex. har lägre olycksfalls-
frekvens. 
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Tabell 5. Sammanställning av utvald statistik som publicerats av AFA. 

Rank Yrkesgrupp 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014a 
 

(i) Relativa frekvensen allvarliga arbetsolycksfall för män och andel med medicinsk invaliditet efter utvalda yrkesgrupper. 
1/32 Byggnadsträarbetare 9,0 8,6 10,3 10,9 10,7 11,8 11,4 

(64 %) 
9/32 Jordbruks-, skogsbruk- och trädgårdsarbete 5,2 4,3 4,9 4,9 5,6 5,7 5,9 

(61 %) 
10/32 Gruv- och bergarbete, stenhuggare 9,1 5,9 7,7 7,2 6,0 8,8 5,8 

(43 %) 
11/32 Metallarbetare 5,1 4,7 5,8 6,5 6,1 6,7 5,8 

(59 %) 
32/32 Sjuksköterskor och barnmorskor 1,6 1,0 1,4 1,6 1,5 1,1 1,1 

(33 %) 
 Samtliga yrkesgrupper 2,6 2,3 2,7 2,9 2,9 3,2 3,1 

(56 %) 
         

(ii) Median för läkningstiden vid allvarliga olycksfall efter utvalda yrkesgrupper. 
1/33 Kriminalvårdare 87 39 45 68 52 90 79 
3/33 Byggnadsmålare 70 74 49 74 63 65 61 
4/33 Gruv- och bergarbete, stenhuggare 47 71 52 48 57 56 61 
5/33 Övrigt hälso-, sjukvårds-, vårds- och 

omsorgsarbete 
66 48 43 43 81 46 59 

33/33 Försäljare inom handel m.m. 33 49 45 47 47 32 32 
 Samtliga yrkesgrupper 55 56 53 49 49 46 47 
         

(iii) Antalet arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta som medfört medicinsk invaliditet efter utvalda yrkesgrupper. 
1/31 Byggnadsträarbetare 5,8 5,1 7,4 8,1 7,3 7,7 7,4 

11/31 Pappers- och pappersmassearbetare 2,1 2,0 3,5 2,8 3,8 3,0 3,1 
12/31 Gruv- och bergarbete, stenhuggare 4,1 3,4 5,4 5,0 4,5 4,7 2,7 
13/31 Fastighetsskötare, expeditionsvakter, 

renhållningsarbetare m.fl. 
1,9 1,9 2,6 3,1 3,0 2,6 2,6 

31/31 Sjuksköterskor och barnmorskor 0,4 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 
 Samtliga yrkesgrupper 0,8 0,9 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 
         

(iv) Antalet nya godkända sjukfall som medför mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning för män per 1 000 
sysselsatta efter utvalda yrkesgrupper. 

1/32 Städare och fönsterputsare 19,2 18,7 22,4 21,4 21,1 26,0 32,0 
16/32 Metallarbetare 16,0 14,7 15,3 16,2 18,2 18,0 19,0 
17/32 Gruv- och bergarbete, stenhuggare 16,0 13,9 16,5 15,1 14,7 16,8 16,3 
18/32 Tandvårdsarbete 13,1 10,5 9,6 15,8 13,2 15,6 16,2 
32/32 Läkare 7,7 8,0 8,6 7,9 7,6 7,9 7,3 
 Samtliga yrkesgrupper 14,1 13,1 14,0 14,3 15,4 17,1 18,4 
         

(v) Medianlängden för sjukfall som blivit minst 90 dagar eller lett till månadsersättning efter utvalda yrkesgrupper, män. 
1/32 Socialt arbete 279 238 285 231 343 320 360 

31/32 Grafiskt arbete 229 184 192 202 214 216 195 
32/32 Gruv- och bergarbete, stenhuggare 178 156 180 193 168 201 187 
 Samtliga yrkesgrupper 222 201 214 215 220 231 239 
a För del (i) är talet inom parentes andelen arbetsolycksfall som resulterat i medicinsk invaliditet. 

Källa: AFA (2016). 

Del (i) är en jämförelse över allvarliga arbetsolycksfall över tid och visar att gruvkategorin4 
inte är den kategori som är mest utsatt för allvarliga olycksfall. Kategorin ligger dock långt över 
medeltalet (mer än det dubbla). Å andra sidan är andelen allvarliga olycksfall som resulterar i 

 
4 Vad gäller AFA:s rapporter refererar vi till yrkesgruppen Gruv- och bergarbete, stenhuggare som ”gruvkatego-
rin”. Såvitt vi vet framgår det inte från rapporterna exakt vilka yrken som inkluderas här. 
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medicinsk invaliditet lägre än snittet och de flesta närliggande kategorier.5 Anmärkningsvärt är 
också att gruvkategorin har en nedåtgående trend  (i det stora hela) vilket skiljer sig från snittet 
och vissa andra jämförbara kategorier (t.ex. byggnadsträarbetare). 

Del (ii) redovisar siffror för läkningstiden vid allvarliga olycksfall. Här verkar det som om 
medianen för läkningstiden för gruvkategorin ökat, där den allmänna trenden och närliggande 
kategorier minskat. En tolkning av detta är att hos dem som råkar ut för olyckor har olycksfal-
len blivit allvarligare. Värt att notera här är att gruvkategorin ligger på fjärdeplats av 33 möjliga, 
framför många kategorier som tidigare ockuperat högre positioner i andra avseenden (t.ex. re-
lativ frekvens för allvarligt olycksfall). Detta kan också jämföras med andelen olycksfall som 
resulterat i medicinsk invaliditet. 

Antalet arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta som medfört medicinsk invaliditet redovisas i del 
(iii). Den allmänna trenden, samt sett till närliggande kategorier, verkar peka på ökande fall 
som resulterar i medicinsk invaliditet. För gruvkategorin, 2008 jämfört med 2014, har trenden 
gått ner. I vissa verkar dock dessa tal variera relativt kraftigt år till år och de flesta år efter 2008 
har även gruvkategorin sett en ökande trend. En ökande andel olyckor som resulterar i medi-
cinsk invaliditet skulle kunna tyda på att olyckorna blir allvarligare.  

Del (iv) visar antalet nya godkända sjukfall som medfört mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller 
månadsersättning för män per 1 000 sysselsatta. Här har gruvkategorin plats 17 av 32, där en 
högre placering betyder fler allvarliga olycksfall. Vi kan se att antal fall har ökat, både generellt 
och för vissa specifika kategorier. För gruvkategorin har trenden varit relativt konstant. 

Vad gäller medianlängden för sjukfall som blivit minst 90 dagar eller lett till månadsersätt-
ning, del (v), är gruvkategorin den med kortast medianlängd och verkar ha följt den allmänna 
trenden. I AFA (2016) påpekar man dock att förändringar i dessa tal förmodligen mer beror på 
ändrade sjukförsäkringsregler hellre än faktiska skillnader i längden på sjukfall. 

AFA (2015) ger en översikt över besvär i rörelseapparaten. I Tabell 6 redovisas antal fall per 
1 000 sysselsatta av långvarig sjukfrånvaro med en muskuloskeletal diagnos. Vi kan konstatera 
att gruvkategorin ligger över genomsnittet och att man sett en liten ökning 2006 jämfört med 
2013, där snittet och vissa andra kategorier visat på en minskning. 

Tabell 6. Antal per 1 000 sysselsatta per yrke som drabbats av en långvarig sjukfrånvaro med en 
muskuloskeletal diagnos efter utvalda yrkesgrupper, män. 

Rank Yrkesgrupp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Genomsnitt 

06-13 
1/37 Byggnadsmålare 12,1 11,5 9,8 8,3 9,2 10,0 9,4 10,1 10,0 

15/37 Däckpersonal, lotsar och 
fartygsbefäl 

6,6 8,0 5,0 3,4 5,8 6,3 9,2 7,1 6,4 

16/37 Gruv- och bergarbete, 
stenhuggare 

6,0 7,1 6,8 5,3 7,3 6,2 4,9 6,7 6,3 

17/37 Yrkesförare 8,3 6,7 5,4 5,1 5,7 5,4 6,5 6,9 6,2 
37/37 Övriga inom 

skola/utbildning (syo m.fl.) 
0,9 1,0 0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 0,8 0,6 

 Alla yrken 7,1 5,9 4,9 4,5 4,8 4,9 5,5 6,0 5,4 
 Källa: AFA (2015). 

Från en sammanställning över frekvensen allvarliga arbetsolyckor orsakade av fall (AFA 
2014), som sammanfattats i Tabell 7, ges vi vid handen att gruvkategorin ligger över snittet i 
alla kategorier. Sorterat efter alla fallolyckor har gruvkategorin plats fem av 37, plats tio om 
sorterat efter fall från höjd och plats fyra om sorterat efter fall i samma höjd. 

 
5 Med närliggande kategorier avser vi de kategorier som ligger direkt före och efter gruvkategorin i de samman-
ställningar vi gjort. 
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Tabell 7. Antal allvarliga arbetsolyckor orsakade av fall 2008-2012 per 1 000 sysselsatta efter utvalda 
yrkesgrupper, män. 

Rank Yrkesgrupp 
Fall från höjd, 

stege eller trappa 
Fall i samma 

höjd 
Alla 

fallolyckor 
1/37 Byggnadsträarbetare 2,1 2,1 4,2 
4/37 Brandpersonal 0,7 1,7 2,4 
5/37 Gruv- och bergarbete, stenhuggare 0,8 1,6 2,4 
6/37 Fastighetsskötare, expeditionsvakter, 

renhållningsarbetare m.fl. 
1,0 1,4 2,4 

37/37 Läkare 0 0,1 0,2 
 Alla yrkena 0,6 0,9 1,5 
a Denna kategori har vi beräknat genom att ta ett genomsnitt av alla kategorier men där kategorier med under fem 
räknats som noll (i AFA 2014 redovisas inte dessa fall, vilket gör att detta genomsnitt kan vara något lägre än den 
verkliga). 

Källa: AFA (2014). 

Gruvkategorin är en av de kategorier som för män visar lägst relativ frekvens av långa sjuk-
fall med en psykisk diagnos (AFA 2016). AFA (2013) går in mer i detalj. Sett till antalet sjukfall 
med en psykisk diagnos som andel av det totala antalet sjukfall ligger gruvkategorin på plats 33 
av 36, långt under medlet. Tabell 8 visar frekvensen för sjukfrånvaro med psykisk diagnos. 
Gruvkategorin ligger långt under medlet och har, likt den allmänna trenden och de flesta andra 
kategorier, minskat under åren. 

Tabell 8. Antal fall av långvarig sjukfrånvaro med en psykisk diagnos per 1 000 sysselsatta efter utvalda 
yrkesgrupper. 

Rank Yrkesgrupp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1/36 Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete 14,1 11,1 10,5 8,6 6,1 9,7 11,5 

29/36 Byggnadsträarbetare 3,1 2,8 2,3 2,0 1,3 1,7 1,7 
30/36 Gruv- och bergarbete, stenhuggare 5,0 2,6 2,1 1,6 1,5 1,2 1,3 
31/36 Golvläggare 4,3 1,9 0,9 2,6 2,3 1,1 1,3 
36/39 Isolerings- och VVS-montörer 2,6 1,9 1,4 0,8 1,4 1,0 0,9 
 Alla yrken 6,6 5,7 4,7 3,6 3,3 4,2 4,5 

 Källa: AFA (2013). 

4.1.2 Arbetsställen, antal anställda och yrkesstruktur 
En majoritet av de anställda inom gruvindustrin jobbar i företag med 500 eller fler anställda. 
Två företag utgör denna typ av företag. (Se även Tabell IV i Bilaga A.) Antalet arbetsställen 
och antalet anställda (arbetare och tjänstemän) mellan åren 1950-2014 har båda minskat succe-
sivt. (Dessa data illustreras i Figur VI i Bilaga A.) Sedan 60-talet har andelen tjänstemän varit ca 
20 procent, vilket är en ökning från 50-talets 10-15 procent. De enskilda arbetsställena har 
växt. Det går ca tre gånger fler anställda per arbetsställe 2014 jämfört med 1950 sett till gruvin-
dustrin i helhet. Sett till järnmalmsgruvorna under samma tidsperiod är det ca 5,6 gånger fler 
anställda per arbetsställe 2014. För icke-järnmalmsgruvorna är det ca två gånger fler anställda 
per arbetsställe. (Dessa beräkningar är baserade på SGU 2015.) Järnmalmsgruvor, andra metall-
malmsgruvor, och sand-, grus-, berg- och lertäkter är de tre största branscherna inom närings-
grenen (se Figur VII i Bilaga A). De olika metallmalmutvinningarna är de absolut största ar-
betsgivarna inom gruvindustrin där de två företagen med mer än 500 anställda återfinns.  

Det tio vanligaste yrkena i näringsgren B och några av dess branscher finns sammanställda i 
Tabell V i Bilaga A efter tvåsiffrig SSYK-nivå. Liknande men mindre detaljerade sammanställ-
ningar för byggindustrin (Tabell VI i Bilaga A) och för utvinnings- och tillverkningsindustrin6 
 
6 Vad gäller Tabell VII kan den utläsas som om den gällde endast den tillverkande industrin eftersom gruvindu-
strins mellan 7 000 och 8 000 tusen anställda har en väldigt liten inverkan på de hopslagna näringsgrenarnas 400 
000 anställda. 
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(Tabell VII i Bilaga A) har också gjorts. Drygt 60 procent av alla yrken i näringsgren B åter-
finns i kategori 7 eller 8. Detta kan jämföras med näringsgren F:s ca 67 procent och den kom-
binerade näringsgrenen B+C:s knappt 40 procent. (Notera att dessa beräkningar baseras på de 
tio vanligaste yrkena.) 

Inom näringsgren B syns vissa skillnader mellan branscherna. För oss är det intressant att 
jämföra Järnmalmsgruvor och Andra metalmalmsgruvor. En relativt stor skillnad är observerbar 
i yrket Metallhantverks- och reparatörsyrken (18,3 procent respektive 4,9 procent). I övrigt 
framstå de två branscherna relativt lika i denna bemärkelse. 

4.1.3 Produktion och produktivitet 
Vi går inte in i detalj kring svensk gruvindustris produktion och produktivitet, utan nöjer oss 
istället med att konstatera några utvecklingar. SGU (2015) står som källa till de data som an-
vänds i de beräkningar som redovisas här och gäller endast järnmalmsgruvor och icke-
järnmalmsgruvor samt sträcker sig mellan 1950 och 2014. 

Vi låter index 100 vara år 1950:s siffror. För järnmalmsgruvorna ligger produktionsindex 
2014 på 2,47 och index för antalet anställda på 0,4. Detta ger en produktionsökning på 585 
procent. För icke-järnmalmsgruvorna ligger produktionsindex 2014 på 23,0 och index för an-
talet anställda på 0,9. Detta ger en produktionsökning på 2484 procent. Anmärkningsvärt är att 
icke-järnmalmsgruvorna år 1950 producerade ca 19 000 ton direkt användbar malm, men att 
denna siffra sedan 1970 är noll. Förhållandet direktanvändbar- och anrikningsmalm för icke-
järngruvor 1950 är ca 0,010 (2014 är den noll). För järnmalmsgruvorna är detta förhållande år 
1950 ca 5,2 och 2014 ca 0,016. 

Intressant är också att undersöka spannet 1990-2014. Järnmalmsgruvorna har under detta 
spann hållit en relativt konstant personalstyrka. Däremot har produktionen gått från 1,4 till 2,4 
under denna tid. Icke-järnmalmsgruvorna börjar denna period på index 1,1 vad gäller antalet 
anställda, som sjunker till 0,5 under tidigt 2000-tal, men som sedan stiger till 0,9 till 2014. Pro-
duktionen 1990 har index 9,5. Ungefär 2010 sker en kraftig produktionsökning, från 16,7 år 
2010 (index var 12,0 året innan) till 23,0 år 2014. 

4.2 Struktur av och några problem med nuvarande statistik 

Det finns problem med nuvarande klassificering av yrken och företag. Till att börja med är det 
svårt att fastställa entreprenörernas plats i statistiken, då deras företag inte nödvändigtvis regi-
streras under näringsgren B. Byte av klassificeringar orsakar också problem i form av tidsserie-
brott. I AFA (2016, s. 6) skriver man: 

Under 2014 införde Statistiska centralbyrån en ny yrkesklassificering. Förändringen innebär att … 
SSYK12 … ersätter den gamla standarden SSYK96 … AFA Försäkring har gått över till den nya 
standarden, vilket påverkar yrkeskodningen från och med 2014. Yrkeskoder enligt SSYK12 kan i 
flera fall inte översättas till yrkeskoder enligt SSYK 96 eller vice versa. Därför uppstår tidsseriebrott i 
AFA Försäkrings statistik över yrkesgrupper och det kommer att dröja några år innan utvecklingen i 
olika yrkesgrupper blir jämförbara över tid. Det innebär också att vissa yrkesgruppers relativa fre-
kvens har förändrats i både arbetsskade- och sjukförsäkringen. 

Detta kan också ses i AV:s rapporter. I AV (2014a) där gruvindustrins arbete representeras 
bättre än i senare upplagor (t.ex. AV 2016a) används en äldre SSYK vilket gör det svårt att göra 
jämförelser med vårt material från SCB. I allmänhet verkar det som om AV fortfarande använ-
der SSYK 96. (Mycket av detta gäller även SNI-klassificeringen.) 

 
7 Alla indexsiffror är avrundade till två värdesiffror. 
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Vidare är det med SSYK svårt att avgränsa industri och yrke. För 7111 Träarbetare, snickare 
m.fl. finns beskrivningen att denna yrkesgrupp ”Bygger och uppför träkonstruktioner inom 
husbyggnad, anläggning eller gruva” (SCB 2012, s. 88). Ingen annan kategori under Huvud-
grupp 71 Byggnads- och anläggningsyrken inkluderar gruva på något sätt i sin beskrivning. AV 
klassar den ändå som innehållande gruvarbete i deras egna klassifikationer. 

Ett antal rapporter utöver de hittills redovisade undersökes i sammanställandet av denna rap-
port. Anledningen till att resultat inte redovisats från dem är att de ofta på något sätt utelämnat 
gruvindustrin eller för gruvindustrin relevanta faktorer. Problem finns även i AFA:s rapporter. 
De menar att deras yrkeskategorier är baserade på SSYK men preciserar inte närmare än så 
vilka yrken som utgör yrkesgrupperna. Man har t.ex. en kategori för gruvindustrin, Gruv- och 
bergarbete och stenhuggare, men ingen utförligare information om vilka arbeten gruppen in-
nefattar. AFA har Betong-, bygg- och anläggningsarbete som en egen kategori medan AV ofta 
använder sig av kategorin Gruv-, bygg- och anläggningsarbetare. Förutom att inbringa en osä-
kerhet kring vilka som omfattas av kategorin försvårar klassificeringen jämförelser mellan olika 
källor. 

AV (2016a) baseras på Arbetsmiljöundersökningen. I den går gränsen för redovisade resultat 
vid 100 svarande. Från kategorin Gruv-, bygg- och anläggningsarbete har 422 personer svarat. 
Problematiskt är dock att ingen av dessa befinner sig i industrier som klassificeras under Utvin-
ning av mineral. Siffror redovisas för gruvkategorin men kan alltså inte inkluderas här då det 
endast måste gälla bygg- och anläggningsarbete och inte gruvarbete. Detta är en viktig under-
sökning som vi tyvärr inte kan använda oss av. 

Liknande gäller AV (2014b). Från gruvindustrin (Utvinning av mineral) har 30 personer 
svarat. AV publicerar i sina rapporter inte frågor med färre än 100 svarande. På yrkesnivå 
(Gruv-, bygg- och anläggningsarbete) finns tillräckligt med svar, men endast en liten andel kan 
antas härröra från gruvindustrin. De nedbrutna kategorierna visar ingen gruvrelaterad kategori. 
Inga svar finns redovisade för den mer relevanta kategorin 811 Malmförädlingsyrken och 
brunnsborrare m.fl.  

Vad gäller SCB (och till viss del även AV) är ett återkommande problem att näringsgrenen 
Utvinning av mineral slagits ihop med exempelvis Tillverkning. Detta gäller t.ex. databaserna 
AKU och Yrkesregistret. Ofta kan man mot en kostnad få tag på separata siffror, men uppdel-
ning försvårar definitivt arbetet. Till sist finns ett problem med tidsserier som sällan redovisas i 
publikationerna (SGU 2015 undantaget). 
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5 Intervjuresultat 

Nedan presenteras resultaten från intervjuer med respondenter från två olika gruvföretag, med 
fokus på de förändringar och initiativ som, direkt eller indirekt, kan ha bidragit till de sjun-
kande olycksfallsfrekvenserna de senaste 30 åren. 

5.1 Företag 1 

5.1.1 Teknikutveckling och förbättrad fysisk arbetsmiljö 
Respondenterna menade att teknikutvecklingen i många fall har bidragit till de minskade 
olycksfallen och att mycket har hänt just de senaste åren. Ett tydligt tema vad det gäller teknik-
utvecklingen och hur den bidragit till färre olyckor är hur den hjälpt till att skydda mot berget. 
Det handlar främst om tre principer: bergförstärkning, positionering av operatören och säkrare 
maskiner. En respondent menade att den största teknikutvecklingen under de senaste tio åren 
skett inom bergförstärkning och betongsprutning. Två andra respondenter menade att bergför-
stärkningen förklarat olycksfallsnedgången under 2000-talet. En av dessa pekade på att det 
främst gällde mellan 90- och 00-talet och som en del i de smartare arbetssätt (som inkluderade 
bergsförstärkningen och salvcykeln) företaget började tillämpa under denna tid. 

De senaste tio årens teknikutveckling har också bidragit till ökad fjärrstyrning som innebär 
att man fått bort personal från de farligaste områdena. Fjärrstyrningen sker vid borrning och 
lastning. Där det är ”riskfyllt berg” skickar man in en fjärrstyrd lastare. I dessa fall styrs maski-
nen med en dosa på magen. Även i de fall där fjärrborrning inte tillämpas sitter operatören i en 
hytt minst tio meter från gaveln. Respondenterna nämnde i samband med detta även att man 
kommit bort från att arbeta under oskrotat tak som skedde under 80- och 90-tal.  

Teknikutvecklingen har också i allmänhet gjort maskinerna säkrare. Numera har alla maski-
ner hytter som är försedda med galler och skyddstak, men under 80-talet och tidigt 90-tal var 
så inte fallet. I dag jobbar man också med att skapa säkrare maskiner utifrån ett brandskyddsper-
spektiv. Andra tekniska utvecklingar har också gjort arbetsmiljön bättre, även om den inte di-
rekt påverkat säkerhetssituationen. Ett exempel är övergången från luftdrivna till elhydrauliska 
borriggar, som förbättrade ljudnivån.  

5.1.2 Förändrat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete 
Respondenterna kopplade överlag organisationens positiva påverkan på säkerheten till aspekter 
som delaktighet, ansvar, ägarskap och ledarskap. En respondent berättade att stort fokus ligger 
på att öka engagemang och bygga upp en struktur där fler människor är inblandande i det di-
rekta arbetsmiljöarbetet. Även om ledarskap är viktigt menade respondenten att det ska bana 
väg för att medarbetare själva tar ansvar för att kunna jobba med förbättringar. Det räcker såle-
des inte med att en rutin finns, eller att ledningen vet att det finns en rutin utan ”man måste ju 
verkligen hela vägen ned”, d.v.s. arbetsgruppen måste ta ansvar för att rutinen efterlevs.  

Organisatorisk mognad är viktigt, men tar också lång tid, vilket gör att det ibland tar flera år 
innan det eftersökta arbetssättet eller förhållningssättet uppnås. Nära detta ligger det organisato-
riska lärandet. En respondent gav som exempel utbyggnaden av en viss specifik gruva, där före-
taget drog lärdom från hur man skulle jobba, speciellt med riskbedömningar. Respondenten 
menade att dessa lärdomar har bidragit till minskade olycksfall i hela företaget.  

Vikten av systematiskt arbete berördes även ofta i intervjuerna, exempelvis att systematiken i 
arbetsmiljön definitivt minskat olycksfallsfrekvensen. Systematiken innefattar det systematiska 
förbättringsarbetet: utifrån att något har hänt så jobbar man med att hitta rotorsaker och att 
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åtgärda det (från och med 2012 ska t.ex. alla olycksfall med frånvaro och riskklass 3-händelser 
granskas och rotorsaksanalyseras).  

5.1.2.1 Certifiering mot OHSAS 18001 
Mellan ungefär 2006 fram till 2008 byggde företaget upp ett verksamhetsledningssystem och 
blev certifierade enligt OHSAS 18001. En respondent beskrev hur certifieringen innefattande 
stora utbildningsinsatser, fokus på riskanalyser, och att många människor fick sätta sig och fun-
dera på sin arbetsmiljö, riskanalysera den och ta fram nödvändiga rutiner eller checklistor. 

Ett antal effekter till följd av certifieringen nämndes. En av dessa var den förbättrade möjlig-
heten för rapportering av olyckor. Från och med 2006 började man även att rapportera risker, 
något som kan jämföras med tidigare rapportering som endast berörde olyckor och tillbud. 
Digitaliseringen av rapporteringssystemet har även förbättrat möjligheterna att följa upp olyck-
or, tillbud och risker. I allmänhet har certifieringen lett till en ökad insyn: alla har tillgång till 
verksamhetssystemet och kan ta del av redovisande och styrande dokumentation. 

Systematiseringen nämns också i och med den ökade graden av riskanalys och dokumentat-
ion. En respondent uttryckte det som att certifieringen medförde att ett verksamhetssystem 
infördes som verkligen säkerställde att man har riskanalyser i rätt utsträckning och att det finns 
dokumentation som beskriver hur personalen ska arbeta samt var riskerna finns. En annan re-
spondent uttryckte sig på ett liknande sätt: att man under certifieringsarbetet såg till att det 
mesta var riskanalyserat och att återkommande arbetsmoment riskanalyserades. Klassades något 
som riskfyllt skrevs en särskild rutin för det momentet. Det handlade om att skapa en systema-
tik i riskanalyserna och de skriftliga rutinerna. Detta arbete hjälpte även till att skapa den efter-
sökta delaktigheten i och med att arbetsledare, skyddsombud och medarbetare var med i det 
arbetet. 

5.1.2.2 Ökat fokus på lean-koncept 
Ett lean-koncept lanserades i och med en omorganisation som skedde år 2004. Konceptet är 
företagets produktionsfilosofi. I starten inkluderades inte säkerhet i konceptet, men numera 
försöker företaget integrera arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet i konceptet och göra det till en 
del av produktionsfilosofin. 

En respondent menade att en av huvudbitarna i denna integrering är 5S. Dels handlar det 
om en mer ordnad arbetsmiljö som bidrar till en ökad säkerhet, men respondenten menade 
också att stress kan minskas genom att man alltid vet var saker finns att hitta. 5S-
implementationen skiljer sig inte nödvändigtvis från andra industrier. Den är mest synligt i 
verkstäderna, men fokus har även lagts på att maskinerna ska vara välskötta i det avseende 5S 
avser. Även i brytningsrum ska det vara möjligt att se effekten, där eftersträvas t.ex. att sulan ska 
vara så väl skottad som möjligt.  

Lean-konceptet ses också som ett förhållningssätt, t.ex. vilka värderingar som gäller i förhål-
lande till säkerhet, d.v.s. säkerhetskultur. En respondent menade att det handlar om en medve-
tenhet om hur den enskilda individen förhåller sig till värderingar och regler, och trodde att 
konceptet gett effekt hur personalen överlag förhåller sig till dessa regler och värderingar.  

5.1.2.3 Social och organisatorisk arbetsmiljö 
Företaget har vissa återkommande undersökningar som täcker in den sociala och organisato-
riska arbetsmiljön. Vart tredje år utförs t.ex. en hälsokontroll som tar upp den psykosociala ar-
betsmiljön. Vartannat år görs även en s.k. MyOpinion-undersökning där dessa frågor också tas 
upp. Det finns även vissa pilotprojekt där företagshälsovården undersöker den psykiska miljön. 

5.1.2.4 Säkerhet och produktion 
De flesta respondenter såg på förhållandet säkerhet–produktion som symbiotiskt. Dels betona-
des det hur viktigt det är att säkerhet och skyddsarbete ska vara en naturlig del av produktionen 
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och de ekonomiska fördelarna med att sätta säkerheten först. En annan respondent gav exempel 
på hur salvcykeln till största del innefattar säkerhetsarbete: det är egentligen bara själva spräng-
ningen och borrning där det inte direkt igår (då säkerhetsarbetet då redan är utfört). 

En annan respondent menade att dessa tankar började dyka upp på allvar under 2014-2015, 
d.v.s. företaget började få grepp om att produktion och säkerhet är en och samma sak. Företa-
gets överlevnad beror på att man kan producera kostnadseffektivt och att det är problematiskt 
om arbetet inte är säkert: endera förloras tid och pengar, medarbetare (på grund av t.ex. sjuk-
skrivningar), eller anseende. Dessutom ansåg respondenten att arbetsmiljöförbättringar också 
tenderar att förbättra produktionen.  

5.1.2.5 Säkerheten först 
På företaget pratar man ständigt om ”säkerheten först”, något som i mångt och mycket är en 
sentida utveckling. Tidigare var det en fråga som drevs från fackligt håll, men det har nu blivit 
en ledningsfråga; det är med andra ord framförallt ledningen som driver säkerheten först gene-
rellt. Framförallt är det en punkt vid möten: säkerheten ska vara först på alla agendor och dag-
ordningar. Om ingen av mötesdeltagarna har någonting att ta upp under denna punkt ifråga-
sätts det ofta. Det är även en viktig punkt vid investeringar, där arbetsmiljörisker ska analyseras 
innan investeringen görs. 

5.1.2.6 Säkerhetskultur 
Ett säkerhetskultursprojekt (som utför vid ett specifikt anrikningsverk) har fokus på att öka del-
aktighet där alla på något sätt är involverade i säkerhetsarbetet. Det kan t.ex. gälla att individer 
sitter med i en skyddskommitté, är med på skyddsronder, rapporterar avvikelser och hela tiden 
är ett föredöme. Detta projekt har även medfört något kallat ledartid som kräver att arbetsle-
dare varje morgon ska avsätta tid för att vara tillgängliga för sin personal.  

En respondent menade att företaget har ett samlat säkerhetskulturprogram. Detta verkar (del-
vis) vara till följd av ett samarbete med ett externt konsultföretag. Utöver detta har man anam-
mat en säkerhetsmodell som bygger på Hudson-trappan. Detta samarbete inleddes eftersom att 
företaget inte var nöjd med sin nuvarande olycksfallsfrekvens och började titta efter företag som 
var det.  

En respondent berättade att arbetsmiljön inte genomsyrade organisationen på samma sätt 
under 90-talet. Respondenten märkte t.ex. inte av arbetsmiljöarbetet när denna arbetade på en 
avdelning som inte hade hand om detta: hade det varit samma fokus på arbetsmiljö då, som det 
är idag, skulle respondenten märkt av det. En annan respondent menade att säkerhetskulturar-
betet började ungefär 2006 i och med certifieringen av arbetsmiljö och miljö. 

Säkerhetskultur är ett återkommande moment i utbildningar som handlar om hur persona-
len ska förhålla sig till kulturen och förbättra den. Det verkar även finnas en speciell ledarut-
bildning inom ramen för säkerhetskulturprogrammet. 

5.1.2.7 Lagstiftning 
Respondenterna ansåg att det idag i större utsträckning ligger på arbetsgivaren att tolka lagstift-
ningen. Lagstiftningen har också tydliggjort att det är arbetsgivaren som har ansvar och att man 
”inte kan köpa sig fri, även om man tar in en entreprenör”.  

Lagstiftningen kan ha positiva effekter i vissa fall. Ett exempel är lagstiftningen kring gräns-
värden som sänkts. Men det främsta exemplet verkar vara det systematiska arbetsmiljöarbetet. I 
och med den fick företaget ett annat tryck på sig att ha fokusera på systematiken, d.v.s. att det 
krävdes rutiner o.s.v. Denna systematik kom redan 1993 med internkontroll, men blev i sam-
band med föreskriften för systematiskt arbetsmiljöarbete 2001 ytterligare uppstyrt. 
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5.1.2.8 Säkerhet för externa leverantörer 
Det verkar ha skett en förändring i hur man ser på och tänker kring entreprenörer. En respon-
dent menade att det för några år sedan blev uppenbart att man på företaget inte arbetade med 
entreprenörer och deras säkerhet på ett tillräckligt bra sätt. Respondenten menade dock att det 
”vridit om” snabbt för entreprenörer som nu ska ha en mycket bättre olycksfallsfrekvens. Nu-
mera samlar man statistik kring entreprenörer på samma sätt som man gör sina egna anställda 
(man måste dock i vissa fall uppskatta antalet arbetade timmar). 

På vissa ställen har företaget börjat systematisera planeringen med entreprenörer t.ex. genom 
att utveckla verktyg som går igenom firmorna och de anställda, huruvida de har rätt utbildning 
o.s.v. Man har även börjat med utbildningsinsatser vad gäller beställaransvar. Ibland uppstår 
situationer där det inte finns några alternativ vad gäller kontrakt och man får en entreprenör 
som inte är speciellt bra på arbetsmiljö. I sådana fall strävar företaget efter att hjälpa denna ent-
reprenör att bli bättre inom området. 

5.1.3 Framtida utveckling 
Vad gäller den framtida utvecklingen nämnde samtliga respondenter autonoma fordon, och det 
verkar främst gälla förarlösa och självgående lastbilar men även automatiserad skrotning, borr-
ning och laddning. En respondent var inte säker på huruvida detta är det som krävs för att yt-
terligare minska olycksfallen i och med att de flesta olycksfall som sker inte är gruvrelaterade 
(autonoma maskiner är tänkta att få bort operatören från gruvan). Istället menade respondenten 
att de ekonomiska aspekterna är motiverande i det att det tillåter att man t.ex. går in tidigare i 
produktionsområden (innan t.ex. spränggaser blivit helt ventilerade). 

Nära relaterat är utmaningen att i allmänhet få bort operatören från fronten. En respondent 
uttryckte detta som att skapa bättre förutsättningar för arbetsmiljö: maskinerna som sådana ska 
vara goda nog – den stora framtidsfrågan är att få bort människan från vissa arbetsmoment.  

En annan framtida utveckling är delaktigheten. Respondenterna vill ha ett ledarskap som 
möjliggör för att medarbetarna blir engagerade i sin arbetsmiljö. Detta spås vara det som krävs 
för att olycksfallsfrekvensen ska nå ner den sista biten. Man vill vrida på hierarkin så att ansvaret 
och ägarskapet för säkerheten finns hos de anställda, något som knyts an till lean-konceptet. 
Det kommer kräva ihållighet för att få ut budskapet och bygga en trovärdig säkerhetskultur. 
Detta ska vara det som krävs för att ”nå noll” (alltså noll olycksfall). 

Relaterat till detta är att respondenterna vill jobba mer med verksamhetsutveckling med fo-
kus på arbetsmiljö och säkerhetskultur – d.v.s. säkerhetsutvecklande projekt – istället för frågor 
som t.ex. rör huruvida arbetare kan få dispens från att använda skyddskläder. Eftertraktat är 
även ökade resurser för uppföljning. Just nu får företaget in så många rapporter att man inte 
hinner göra åtgärder. Bättre vore om det kunde försäkras att åtgärderna som görs är så bra som 
möjligt. Detta menade en respondent skulle hjälpa till att förbättra olycksfallsfrekvensen ytterli-
gare.  

Utöver detta driver företaget ett projekt för att försöka sia om gruvindustrins framtid. Det 
handlar om att få en säkrare arbetsmiljö, bli mer konkurrenskraftig och försäkra sin personalför-
sörjning (företaget har brist på utbildat ”gruvkunnigt folk” på alla nivåer: från brytningsrum-
men till chefer, arbetsledare och ingenjörer). Respondenterna trodde även att det i framtiden 
kommer komma hårdare krav vad gäller hälsofrågor. 

5.2 Företag 2 

5.2.1 Teknikutveckling och förbättrad fysisk arbetsmiljö 
Respondenterna ansåg att teknikutvecklingen haft en betydande positiv inverkan och bland 
annat bidragit till den markanta sänkningen av olycksfallsfrekvenser i början av 1990-talet. Sett 
över en trettioårsperiod har exempelvis mängden fysiskt tunga arbeten minskat på grund av 
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förbättrad arbetsutrustning överlag. Det har även inneburit ett antal större ”teknikkliv” kopp-
lade till förhållandena i underjordgruvorna i sig såsom förbättrad ventilation, men även säkrare 
och effektivare lastmaskiner. Automatisering ansågs, vidare, ha bidragit till den generella säker-
heten. Säkrare arbetsmiljöer var dock inte nödvändigtvis den huvudsakliga anledningen till 
automatisering som snarare handlade om att effektivisera verksamheterna. Med tiden har emel-
lertid de bredare fördelarna med detta blivit mer eller mindre uttalade: 

Arbetsmiljöfokus i samband med automatiseringsprojekt är mer påtagligt idag än för 20 år sen. 
(Verksamhetschef) 

Under mitten av 1990-talet byggdes nya förädlingsverk inom företaget, något som medför-
de ett teknikskifte och att anställda började jämföra förhållandena i de nya industrilokalerna 
med förhållandena i de gamla. Detta gjorde att det uppstod diskussioner om arbetsmiljö och 
säkerhet ute ”på golvet” på ett nytt sätt. Enligt en av respondenterna har det tidigare tagit upp 
till 10 år att ”trimma” ett nytt verk tills det fungerar optimalt. Det kan således ha varit så att det 
traditionellt sett inte lades så stort fokus på vilka risker som kunde uppstå i och med byggnat-
ionen av ett nytt verk, d.v.s. att eventuella problem fixades i takt med att de blev uppenbara. 
Företaget har dock blivit mycket bättre på det området med ett mer välutvecklat och standardi-
serat arbetssätt för riskbedömningar. Även produktionsplaneringen har förbättrats i kombinat-
ion med nyutvecklade system för att optimera produktionsflöden. Detta gör att det går att styra 
verksamheterna så att arbetare inte behöver befinna sig i miljöer där det exempelvis finns 
mycket radon. Teknikutvecklingen kopplades även till en förbättring av operatörernas arbeten i 
bemärkelsen att det införts bättre gränssnitt och skärmar, såväl som förbättrad larmhantering, 
vilket kan ha haft positiv påverkan på säkerheten överlag. Den påtagliga påverkan utvecklingen 
haft på arbetets organisering noterades även av respondenterna: 

I dagsläget när man kliver ut i verken ser man inte så många människor. Det är ju inte för att inte 
verken går, de går ju i full fart, men det finns inga människor därute... eller nu övergeneraliserar jag, 
men man ser inte särskilt många. (Verksamhetsutvecklare) 

5.2.2 Förändrat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete 
Utöver teknikutveckling och den förbättrade fysiska arbetsmiljön kopplades den positiva ut-
vecklingen, precis som hos deltagarna från Företag 1, till förändrat arbetsmiljö- och säkerhets-
arbete. Dessa förändringar kan delas upp i fem huvudområden: införande av strategiskt säker-
hetsprogram, fokus på säkerhetskultur, förändrat verksamhetsstöd, påverkan från lagstiftning, 
samt certifiering mot OHSAS 18001. 

5.2.2.1 Strategiskt säkerhetsprogram  
Respondenterna hade noterat en förändrad syn på säkerhet bland anställda under de senaste 
decennierna. Även om det till viss del fortfarande finns en machokultur inom företaget fram-
hölls det att det inte var lika viktigt att vara ”tuff” och i viss mån normalisera risker som det var 
för 20 år sedan. En anledning till detta kan vara generationsväxlingar och att yngre personer 
inte nödvändigvis anammar gamla arbetssätt och praktiker i lika hög utsträckning. Den föränd-
rade synen kopplades dock också till det beslut företaget tog år 2005 att stöpa sitt övergripande 
arbetsmiljöarbete i termer av Säkerheten först.  

Säkerheten först var ursprungligen ett koncept som köptes in från ett amerikanskt företag 
och omfattade ett antal nya arbetsmetoder inom ramen för en övergripande filosofi (d.v.s. ”Sä-
kerheten först”). Företaget införde dock inte konceptet fullt ut eftersom det ansågs lägga för 
stor vikt vid bestraffning och att mer eller mindre tvinga fram ett säkrare beteende hos persona-
len, något som inte passade in i den rådande organisationskulturen. Den allmänna inställningen 
att säkerheten skulle komma först i alla lägen, såväl som specifika arbetsmetoder som fokuserade 
på dialog om säkerhet i arbetet (s.k. säkerhetsrundor), blev emellertid en viktig del av det fort-
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satta arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. En betydande förändring var att företaget började ta ett 
helhetsgrepp på dessa frågor och frigjorde resurser att utveckla olika utbildningar och andra 
insatser inom företaget från 2006 och framåt. En anledning till att konceptet fortfarande är den 
huvudsakliga utgångspunkten för utvecklingsarbetet ansågs vara just för att det ses som en all-
män filosofi för vad som slutligt bör prioriteras i arbetet, d.v.s. Säkerheten först. Det finns visser-
ligen krav som samtliga verksamheter måste uppfylla i termer av att specifika säkerhetsutbild-
ningar genomförs och att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar som det ska. Men trots 
det ansågs det viktigt att inte göra Säkerheten först alltför konkret och tvingande på grund av 
företagets stora och komplicerade verksamheter med dess arbetsplatsspecifika kulturer och be-
hov, något som kan göra det vara svårt att införa standardiserade arbetssätt som ska gälla för alla. 
En respondent underströk att anledningen till att Säkerheten först fungerat och ansetts effektivt 
i över tio år är just för att det i grunden behandlats och förmedlats som en filosofi (i kombinat-
ion med att vara en kravbild). 

5.2.2.2 Fokus på säkerhetskultur, beteende och ledarskap 
Parallellt med utvecklingen av det övergripande konceptet Säkerheten först påbörjades år 2009 
ett specifikt utvecklingsprogram för säkerhetskultur. Arbetet med säkerhetskultur inleddes av en 
mindre grupp personer i en viss del av företaget, d.v.s. det handlade inte inledningsvis om ett 
företagsövergripande fokusområde. Grunden till satsningen var att ett antal chefer hade börjat 
uttrycka frustration och viss uppgivenhet över att det var svårt överlag att få personalen att rap-
portera risker och tillbud. Det fanns således ett problem med bristande motivation, något som 
inledde en process där större fokus lades just på att motivera och inspirera cheferna i säkerhets-
arbetet. Med tiden utvecklades också olika utbildningsinsatser riktade till såväl cheferna som 
medarbetarna med utgångspunkt i reflekterande samtal om attityder och beteende gällande 
säkerhet. Det var även i samband med dessa utbildningar som chefernas möjligheter att ”sätta 
ribban” för säkerheten och kommunicera rätt saker till de anställda utvecklades som ett mer 
konkret fokusområde inom företaget. Med start 2010 kom de olika utbildningsinsatserna att 
vidare inkludera psykosocial arbetsmiljö med utgångspunkt i att detta var viktiga aspekter att ha 
med i den fortsatta utvecklingen mot hälsosammare och säkrare arbetsmiljöer.  

Programmet för säkerhetskultur ansågs ha fått konkreta effekter på säkerheten i den specifika 
verksamheten ifråga – en verksamhet som numera ses som en av de säkraste inom företaget i 
stort. Andra avdelningar har även påbörjat arbetet med att utveckla säkerhetskulturen på sina 
respektive arbetsplatser enligt samma grundupplägg, med huvudsakligt fokus på reflekterande 
samtal om säkerhet och vikten av ledarskap där säkerhet tydligt prioriteras. 

5.2.2.3 Förändrat verksamhetsstöd 
Traditionellt sett hade arbetsmiljöingenjörer inom den interna företagshälsovården (FHV) haft 
en styrande roll i bemärkelsen att de gjorde punktinsatser vid behov och ställt konkreta krav på 
verksamheterna. De senaste 20 åren har det dock skett en påtaglig förändring i och med att 
FHV börjat ta in fler kompetenser än traditionella arbetsmiljöingenjörer, exempelvis personer 
som har en grundutbildning i psykologi. Dessa nya arbetsmiljöutvecklare har även kommit att 
bli en faktisk del av linjeorganisationen och fått en mer stödjande roll, något som medfört tyd-
liga förbättringar i stödverksamheten. Det var exempelvis en arbetsmiljöutvecklare som var 
drivande i det ovan nämnda arbetet med säkerhetskultur, i hög utsträckning på eget initiativ.  

5.2.2.4 Påverkan från lagstiftning 
Respondenterna lyfte fram tre stora förändringsområden inom lagstiftningen: införandet av 
internkontroll i början av 1990-talet, kravet på systematiskt arbetsmiljöarbete år 2001, samt den 
nya föreskriften för organisatorisk och social arbetsmiljö. En viktig aspekt var framför allt kravet 
på systematiskt arbetsmiljöarbete vilket medförde att företaget tvingades börja fokusera på just 
systematiken i högre utsträckning än tidigare. Vad det gäller föreskriften för organisatorisk och 
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social arbetsmiljö lyftes fördelarna fram med att även detta tvingat arbetsgivare att specifikt fo-
kusera på dessa frågor. Företaget har dock sedan länge genomfört egna psykosociala skyddsron-
der i verksamheterna, så det fanns således sedan tidigare ett intresse för detta – även om det 
ansågs vara svårt att arbeta med psykosociala frågor i praktiken. 

5.2.2.5 Certifiering mot OHSAS 18001 
Ytterligare ett område som lyftes fram var certifieringsprocessen mot OHSAS 18001 som på-
börjades år 2012. Arbetet med certifieringen hade bland annat medfört att företaget börjat fo-
kusera än mer på strukturerna och arbetssätten i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Det hade 
även bidragit till att FHV identifierat två specifika risker inom företaget som kommer att utgöra 
huvudsakliga fokusområden framöver: (bristande) kommunikation och (undermålig) psykosoci-
al arbetsmiljö. En respondent underströk att om företaget uppnår certifiering så bör alla de 
nödvändiga ”strukturella bitarna” vara på plats för ett effektivt arbetsmiljöarbete: 

Sen är det så klart kulturen som behöver komma till också. Dom behöver liksom synka med 
varandra. (Verksamhetsutvecklare) 

Överlag ansåg respondenterna att det finns mycket som talar för att certifiering enligt speci-
fika standarder ger högre säkerhet och att det kan bidra med en hel del ”kloka idéer” generellt 
för hur ett företag bör styras. En viktig sak är OHSAS:s fokus på inkludering när det gäller 
kartläggning av risker, exempelvis att hänsyn ska tas till de problem som kan påverka samtliga 
parter som beträder verksamheterna, inklusive entreprenörer. 

5.2.2.6 Säkerhet för externa leverantörer 
Sedan 2010 har företaget haft ett speciellt fokusområde på säkerheten för de externa leverantö-
rer (entreprenörer, konsulter, m.m.) som utför arbeten inom såväl underjordgruvorna som för-
ädlingsverken. Detta innefattar exempelvis att se över samordningen av arbetsmiljöfrågor och 
roll- och ansvarsfördelningen mellan inblandade parter. Det har även startats speciella arbets-
grupper vars huvudsakliga uppgift just har varit att utveckla företagets arbetssätt och relationer 
med entreprenörer för att i slutändan uppnå säkrare arbetsmiljöer för samtliga inblandade. Ett 
av de mest påtagliga resultaten av detta utvecklingsarbete är framtagandet av en speciell hand-
bok som riktar sig till ledningen hos externa företag, där exempelvis roll- och ansvarsfördel-
ningen på gemensamma arbetsställen tydliggörs.  

5.2.3 Framtida utveckling 
Vad det gäller olycksfallsutvecklingen ansåg respondenterna att företaget nu ligger på en så låg 
nivå av olycksfallsfrekvens att vartenda olycksfall syns i statistiken. För att komma ner ytterli-
gare i frekvens sågs det som viktigt att företaget får med sig precis varje anställd i säkerhetsar-
betet: 

Om vi tittar på de senaste 18 månaderna så har vi haft två olycksfallsfria månader i hela koncernen, 
det har vi aldrig haft tidigare, inte så långt bak vi kan se. Så vi är på rätt väg… Jobbar vi med det vi 
har och med säkerhetskulturen kommer det [olycksfallsfrekvensen] att fortsätta nedåt. (Arbetsmiljö-
utvecklare) 

Det rådde således konsensus att företaget är inne på rätt spår när det gäller fokus på säker-
hetskultur, beteende och attityder bland såväl chefer som medarbetare. Det nämndes dock ett 
antal vidare fokusområden som också bör prioriteras framöver. En respondent lade stor vikt vid 
fortsatt utveckling av proaktiva mätetal, exempelvis för att se till att samtliga arbetsplatser ge-
nomför skyddsronder och att det finns bra och effektiva sätt att mäta detta. Fokus bör även 
läggas på att åtgärder av identifierade problem faktiskt genomförs. Detta kan kopplas till den 
tradition som funnits inom industrin i stort att fokusera på reaktiva mätetal såsom olycksfallsfre-
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kvenser, något som dock inte nödvändigtvis alltid har medfört närmare analys av problemen 
och konkreta förslag på åtgärder. När de nödvändiga systemen och arbetssätten är på plats (ex-
empelvis systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömningar) bör således kvaliteten på proces-
serna inom ramen för dessa prioriteras. 

Vad det gäller teknik nämndes det att det är viktigt i det långsiktiga perspektivet att väva be-
lastningsergonomiska överväganden vid införande av exempelvis ny arbetsutrustning. Även om 
det överlag handlar om mindre farliga jobb i den moderna gruvindustrin kan dock nya risker 
uppstå som bör analyseras och förebyggas. 

En respondent som arbetar dagligen med olika strategiska teknikfrågor ansåg att även om de 
mer renodlade säkerhetsfrågorna är viktiga bör ett specifikt fokusområde framöver vara att sä-
kerställa kompetensen inom företaget i vissa nyckelroller – speciellt när det handlar om teknik. 
Enligt respondenten riskerar företaget att förlora viktiga kunskaper i och med stundande pens-
ionsavgångar, något som i slutändan skulle kunna påverka säkerheten om det inte finns kompe-
tenta personer på plats att hantera tekniken i olika verksamheter. Eftersom teknikutvecklingen 
kan antas fortsätta kommer det även behövas nya typer av kunskaper framöver för att möta de 
nya kraven. 

I det långsiktiga perspektivet lyftes, slutligen, också hälsofrågorna fram av samtliga respon-
denter, speciellt problem kopplade till psykosocial arbetsmiljö. Det ansågs vara minst lika vik-
tigt att få en tydligare bild av hur många som är stressade i arbetet som att titta på olycksfallsfre-
kvenser. En person som är stressad kan kanske komma att göra val som han/hon inte skulle ha 
gjort annars, något som i slutändan kan få negativa följder för säkerheten. Mellanchefer och 
tjänstemän lyftes fram specifikt som riskyrken inom detta område, d.v.s. de yrkesgrupper som 
hade identifierats som ”normbyggare” inom organisationen via utvecklingsprogrammet för 
säkerhetskultur. Om dessa inte har tid eller möjlighet att vara ute på plats i verksamheterna och 
föra diskussioner med anställda om säkerhet, på grund tidspress och stress, skulle det kunna 
utgöra en risk för säkerheten framöver. 
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6 Analys och diskussion 

6.1 Den statistiska bilden av svensk gruvindustri 

Syftet med att i detta projekt ta med den statistiska bilden av svensk gruvindustrin var att dels 
att försöka konstatera hur denna bild ser ut och dels till vilken grad dessa data kan användas 
som indikatorer samt i vidare studier. Vi tar i avsnitt 4.2 upp några av de problem med jämför-
barhet som finns mellan statistikleverantörer, industrier, över tid o.d. Vi låter det avsnittet tala 
för sig själv och lyfter här istället de delar som kanske inte är lika omedelbart uppenbara. Vi 
fokuserar bl.a. på den diskrepans som kan urskiljas mellan olika statistikleverantörer samt mellan 
statistiken och de utsagor vi stött på i våra intervjuer. Vi lyfter även vissa tolkningsproblem. 
(Denna diskussion är avgränsad från den statistik som rör produktion och produktivitet.) 

Vad gäller arbetssjukdomar visar data från SveMin (2016) att det 2015 anmäldes totalt 17 ar-
betssjukdomar, medan data från AV (2016b) visar att totalt 39 arbetssjukdomsfall anmäldes. En 
förklaring här kan vara att alla gruvföretag (d.v.s. företag som klassificerats som tillhörandes 
näringsgren B) inte är medlemmar i SveMin och därför inte redovisar sina data till dem.8 Sve-
Min:s (2016) statistik visar att bullerskador är ett problem som varierar i utsträckning från år till 
år, något som inte framgår på samma sätt från AV (2016b): för 2015 verkar bullerproblemati-
ken vara utbredd, men tidigare år är problemet påtagligt mindre.9 De två leverantörerna an-
vänder också olika frekvenser när de faktiskt tillämpas. AV tenderar använda ”per 1 000 för-
värvsarbetande” medan SveMin tenderar använda ”per 1 000 000 arbetade timmar”. Vi kan 
anta att detta är p.g.a. praktiska skäl (AV har inte samma möjlighet att samla in arbetade tim-
mar), men det ger i vilket fall som helst upphov till en något förvriden bild.10 Vidare redovisar 
AFA bara i frekvenser vilket gör deras data inte direkt kan jämföras med t.ex. SveMin. 

Poängen är att dessa reaktiva indikatorer ger olika bilder av samma situation och att tolkning-
en försvåras utan tidsserier (eller snarare: nuläget måste alltid på något sätt sättas i relation till 
tidigare verklighet). Detta problem blir kanske särskilt påtagligt om vi erinrar oss om att reak-
tiva indikatorer som dessa kan fungera proaktivt för en myndighet (se avsnitt 3.2). Vi kan också 
erinra oss om att AV (2015a, s. 2) skrev att dubbelt så många inom ”bergshantering upplevde 
att de utsattes för buller och kyla” i en utsträckning som är ”dubbelt så hög … mot genomsnit-
tet i samtliga branscher”. Hur ska ett sådant uttalande tolkas när indikatorn för bullerproblema-
tiken varierar kraftigt från år till år? Där detta problem kanske är mest kritiskt är vad gäller den 
psykiska och organisatoriska arbetsmiljön som i våra intervjuer beskrivs som ökande och viktiga 
problem men som inte framstår som sådana i någon av statistikleverantörernas publikationer 
eller data.11  

Problem med tolkning är också uppenbara i t.ex. AFA:s statistik. Vi kan förvisso i någon 
grad likställa längre frånvaro och högre grad medicinsk invaliditet med att allvarligare typer av 
olyckor händer, men den ger oss väldigt begränsad ledning i varför så är fallet och hur en sådan 
situation kan förbättras. Vidare finns denna indikator bara hos AFA vilkas yrkesindelning inte 
tillåter att man direkt jämför deras siffror med de från andra statistikleverantörer. I allmänhet 

 
8 Eftersom SveMin (2016) inte redovisar frekvenser i detta fall kan vi inte säga huruvida frekvenserna mellan de 
två leverantörer trots allt är någorlunda lika varandra. 
9 I AV (2015b) kan man även se att buller 2014 utgör ett mycket mindre problem i gruvindustrin jämfört med 
efterföljande år. 
10 Om vi antar att alla förvärvsarbetande jobbar heltid utan frånvaro och att året har 225 arbetsdagar får man att 
1 000 förvärvsarbetande motsvarar (1 000×8×225) 1 800 000 arbetade timmar. Genom att dividera 11,51 (den 
arbetsolycksfrekvens som anges för näringsgren B i AV 2016b) med 1,8 får vi en frekvens på ca 6,4 som är när-
mare SveMin:s (2016) redovisade olycksfallsfrekvens på 7,1. 
11 Detta öppnar också för frågan angående hur man kunnat konstatera att detta område är problematiskt inom 
företagen. 



 

34 
 
 

kan vi inte säga hur deras bild av gruvindustrin representerar gruvindustrin i helhet eller om 
den representerar några i gruvindustrin vanligt förekommande yrken. 

I detta sammanhang kan vi nog dock påstå att yrkesstrukturen i gruvindustrin bidrar till 
olycksbilden. AFA (2016) menade att skillnaden i olycksfall mellan kön kan förklaras med ”att 
män generellt oftare jobbar i yrkesgrupper med en högre relativ frekvens av arbetsolycksfall”. 
Vi anser att vi i avsnitt 4.2 och 4.1.2 visar att yrkesstrukturen spelar roll i olycksfallsbilden (se 
även fotnot 2). 

6.2 Perspektiv från två företag 

Överlag rådde det samstämmighet mellan respondenterna från företagen om de bredare ut-
vecklingarna inom gruvindustrin de senaste decennierna som haft positiv inverkan och därmed 
bidragit till de sänkta olycksfallsfrekvenserna. I det stora hela kan tre överlappande huvudområ-
den identifieras:  

1. Den markanta sänkningen av olycksfallsfrekvenser i slutet av 80-talet och in på 90-talet 
kopplades till teknikutvecklingen i termer av förbättrade maskiner och arbetsutrustning. 
Till detta kommer även ökade möjligheter att säkerställa den fysiska arbetsmiljön i ex-
empelvis underjordsgruvorna.  

2. Vidare in på 1990-talet och början av 00-talet sågs den positiva utvecklingen i hög ut-
sträckning handla om förändrade lagkrav och införandet av internkontroll (1993), följt 
av systematiskt arbetsmiljöarbete (2001). Detta har bland annat bidragit med en ökad 
systematik i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet och en fördjupad syn på vikten av exem-
pelvis riskbedömningar.  

3. Vad det gäller organisation i bred bemärkelse, inklusive förändrat säkerhets- och ar-
betsmiljöarbete, rådde det konsensus om att denna utveckling tog fart på allvar i mitten 
av 00-talet. Företagen har dock till synes tagit lite olika vägar under dessa år. Det ena 
företaget satsade redan år 2005 på certifiering av OHSAS 18001 medan det andra före-
taget påbörjade den processen först 2012. Detta företag utvecklade dock ett eget strate-
giskt säkerhetsprogram år 2005-2006, ”Säkerheten först”, något som kommit att bli den 
dominerande allmänna utgångspunkten i det dagliga arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. 

Det är emellertid även viktigt att lyfta fram de möjliga kopplingarna mellan dessa breda ut-
vecklingsområden. Det kan exempelvis vara så att nya krav på systematiskt arbetsmiljöarbete 
har medfört nya sätt att förhålla sig till säkerhetsfrågor som, i sin tur, har föranlett nya sätt att 
organisera arbetet i samspel med förändrad arbetsutrustning och övrig teknisk utveckling. I 
slutändan är det således svårt att ringa in specifika förändringar och initiativ och påvisa dess 
konkreta effekter. Detta var något som även lyftes fram av respondenterna i termer av att ”allt 
hänger ihop”, d.v.s. det finns en påtaglig diskurs om att det är viktigt med en helhetssyn på 
dessa frågor. Vad det gäller den framtida utvecklingen ansågs med andra ord företagen vara inne 
på rätt spår vad det gäller satsningar på säkerhetskultur där såväl chefer som medarbetare priori-
terar säkerheten först – i kombination med ett högkvalitativt systematiskt arbetsmiljöarbete och 
fokus på teknikens möjligheter.  

En intressant aspekt är att även om intervjuerna i huvudsak kretsade kring olycksfallsut-
vecklingen lyfte respondenterna vid flera tillfällen fram vikten att även prioritera hälsofrågor. 
Detta kan bero på att det inte nödvändigtvis görs en strikt uppdelning mellan ”säkerhet” och 
”hälsa” i det övergripande arbetsmiljöarbetet inom företagen, utan att det i slutändan handlar 
om att skapa förutsättningar för såväl sunda som säkra arbetsplatser. Ett område som börjat ta 
allt större plats inom arbetsmiljöarbetet generellt är exempelvis psykosocial arbetsmiljö, och då 
kanske framför allt kopplat till stressrelaterad problematik. Inom ett av företagen har t.o.m. 
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psykosocial arbetsmiljö blivit ett uttalat huvudområde vad det gäller risker som kommer att 
prioriteras specifikt under de kommande åren. Även om det kan ses som en mer renodlad häl-
sofråga blir kopplingen till bristande säkerhet tydlig i de fall det handlar om arbeten som ge-
nomförs slarvigt, och därmed potentiellt osäkert, på grund av stress. Det kan dock också kopp-
las till arbetssituationen för de individer som ska sätta ribban för säkerheten och utgöra goda 
föredömen ute i verksamheterna, d.v.s. produktionschefer och liknande roller. Om dessa inte 
har tid eller möjlighet att vara ute på plats och diskutera säkerhetsrelaterade frågor, eller att de 
sänder fel signaler till personalen på grund av stress, kan det exempelvis leda till att de strate-
giska satsningarna på säkerhetskultur riskerar att undermineras. 

6.3 Framtida forskning 

6.3.1 Vikten av helhetsperspektiv 
Som ovanstående analys av den statistiska bilden av gruvindustrin har visat står det relativt klart 
att nuvarande material inte är tillräckligt när vi pratar säkerhet och dess mätbarhet: det tillåter 
inte med enkelhet utvärdering, uppföljning, ledning eller beskrivning (varken för den insatte 
eller ej insatte). Framtida forskning kan med fördel således fortskrida efter alternativa vägar. 
Vidare verkar det som om Blank m.fl. (1995, 1996) kan ha nått gränsen för vad man kan få ut 
ur statistiken i förklaringssyfte,12 så vi upprepar här deras allmänna rekommendation: 

En rekommendation för framtida forskning är att studier gällande förhållandet teknik och olyckor 
borde utföras på organisations-/företagsnivå eller vid specifika arbetsplatser … detta skulle kunna 
underlätta inkorporeringen av … nyckelfaktorer som skulle kunna påverka olycksfallshändelser, så 
som arbetsorganisation, ersättningsformer, säkerhetssystem eller säkerhetslagstiftning. (Blank m.fl. 
1996, s. 144, vår översättning) 

I den inledande litteratursammanställningen (avsnitt 3.1.1) nämns två studier (Lenné m.fl. 
2012 och Patterson och Shappell 2010), som fokuserar på just ett sådant helhetsperspektiv. För-
fattarna har använt sig av en modell, HFACS (Human Factor Analysis and Classification Sy-
stem), för att ta ett bredare grepp om bakomliggande orsaker till olyckor. Studierna fann bland 
annat att även om olyckor överlag kunde kopplas till felhandlingar hos operatörer var en bety-
dande del av olyckorna också kopplade till andra faktorer i såväl den fysiska och tekniska miljön 
som organisationen i sig. För att förstå vilka åtgärder som bör införas för att förhindra olyckor 
kan således HFACS eller liknande modeller användas för att tydliggöra den underliggande pro-
blematiken.  

Vad det gäller proaktiva indikatorer som kan mäta prestandan och effektiviteten i dessa åt-
gärder råder det till synes konsensus bland forskare om att frågan är komplicerad och att det 
behövs fler studier på området. Detta kan bland annat kopplas till att säkerhet kan ses som ett 
dynamiskt förhållande i ett system som endast kan undersökas och mätas indirekt. Likt ovan 
nämnda modell menar Swuste m.fl. (2016) dock att den vidare utvecklingen av indikatorer kan 
utgå från de teorier som utvecklats inom säkerhetsforskningen genom åren, exempelvis de s.k. 
”Bowtie”- och ”Swiss Cheese”-modellerna. Dessa modeller pekar i riktningen åt olika typer av 
barriärer och vikten att se över ledning och organisation, d.v.s. olika former av latenta faktorer 
som potentiellt kan bidra till oönskade utfall såsom olyckor. Inkluderat i detta är beslutsfattande 
och prioriteringar som arbetsledningar gör samt de konflikter som kan uppstå mellan säkerhet 
och andra mål som ett företag kan ha. Vid framtagande av nya indikatorer kan man följaktligen 
utgå från 10-20 exempel på vanligt förekommande olycksfallscenarion i ett visst företag och 
sedan analysera dessa med HazOp eller en liknande metod. På detta sätt kan olika barriärer 
 
12 Vi kan tillägga att t.ex. Groves m.fl. (2007) som använde liknande olycksstatistik framförallt lyckas med att besk-
riva den typ av olyckor som sker, men kan inte förklara varför dessa olyckor sker. Senare studier som gått mer i 
detalj (t.ex. Patterson och Shappell 2010) har använt olycksfallsrapporter, hellre än olycksstatistik. 
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tydliggöras såväl som påverkan från ledning och organisation och, så småningom, lägga grun-
den till olika typer av indikatorer. 

6.3.1.1 Nya förutsättningar i föränderliga arbetsorganisationer 
Den moderna gruvindustrin kännetecknas dock även av nya former av flexibla organisationer 
där exempelvis outsourcing blivit en viktig del av arbetets organisering överlag. Inom vissa före-
tag utför entreprenörer och andra externa parter uppemot 40% av totalt arbetade timmar. 
Denna utveckling har gjort det viktigt att ta hänsyn till säkerheten på gemensamma arbetsstäl-
len där flera företag arbetar sida vid sida eller i tidsmässig anslutning till varandra. Statistik från 
branschorganisationen SveMin visar även att olycksfallsfrekvensen till synes varit högre bland 
entreprenörsanställda under senare år jämfört med den fasta arbetsstyrkan (SveMin 2010, 2011, 
2012, 2013).  

Ett pågående forskningsprojekt (Nygren u.d.) i den svenska gruvindustrin har bl.a. identifie-
rat följande utmaningar för säkerhet på gemensamma arbetsställen: 

• Det kan vara svårt för ett gruvföretag att få in risk- och tillbudsrapporter från entrepre-
nörer, något som gör det svårt att bedöma säkerhetsnivån ute i verksamheterna. 

• Det kan vara problematiskt överlag att tydliggöra rollfördelningen mellan olika arbets-
givare (enligt krav från arbetsmiljölagstiftningen) och bestämma vem som ska vara an-
svarig för vad på det gemensamma arbetsstället. 

• Vid kritiska lägen som påverkar produktionen, som exempelvis haverier och andra 
akuta kriser, kan entreprenörer uppleva stark tidspress. I dessa situationer finns en risk 
att säkerheten prioriteras bort – medvetet eller omedvetet. 

• På arbetsplatsnivå kan det finnas statusskillnader och maktasymmetrier mellan personal 
från gruvföretag och personal från entreprenörer, vilket försvårar interaktion och kom-
munikation generellt. 

Det är således viktigt att forskning om nya åtgärder/arbetssätt och utvecklingen av tillhö-
rande indikatorer även tar hänsyn till de förhållanden och behov som utvecklas på gemen-
samma arbetsställen, med fokus på exempelvis interaktion, kommunikation, roll- och ansvars-
fördelning, och social arbetsmiljö.  

6.3.2 Kopplingen organisation, psykosocial arbetsmiljö och säkerhet 
Slutligen, ett mer allmänt fokusområde för framtida forskning är de möjliga kopplingarna mel-
lan organisation, psykosocial arbetsmiljö och säkerhet. Som nämnts ovan är det ett område som 
framförallt berördes vid intervjuerna med företagsrepresentanterna, där en del respondenter 
underströk att dessa aspekter kan hänga samman i någon mån. Vad vi dock kan se i metaana-
lysen av forskning om säkerhet och olyckor inom gruvindustrin är att denna koppling inte ver-
kar uppmärksammas särskilt ofta. I våra ”word cloud” finner vi få referenser till dessa aspekter. 
Och om de mest citerade artiklarna är en indikation för vad som är intressantast för gruvindu-
strin i stort möts vi av samma avsaknad av organisatoriska och psykosociala aspekter. En till-
stymmelse till förklaring kan kanske hittas genom att titta på de journaler denna typ av artikel 
(alltså inom området säkerhet och olyckor inom gruvindustrin) vanligen publiceras i, vilket 
tenderar att vara gruvjournaler och speciellt i de avsedda för praktiker. Vi vill mena att det finns 
en risk att framsteg från andra forskningsfält inte med lätthet hittar till dessa journaler. Lööw 
(u.d.) har tidigare visat att spridningen av vetenskapliga resultat inom gruvindustrin inte nöd-
vändigtvis fungerar på samma sätt som i andra industrier. 

Det finns emellertid exempel från forskning inom andra industrier där frågan om psykosoci-
ala faktorer och säkerhet har studerats närmare. Via en longitudinell studie i den svenska byg-
gindustrin undersökte exempelvis Larsson-Tholén m.fl. (2013) de möjliga orsakssambanden 
mellan psykosociala faktorer, säkerhetsklimat och säkerhetsbeteende. Resultaten från studien 
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visade att individuella perceptioner av säkerhetsklimat hade en kausal effekt på individuellt sä-
kerhetsbeteende. Det fanns även visst stöd för att motsatsen också var fallet, d.v.s. att säkerhets-
beteende påverkar säkerhetsklimat. Resultaten pekade också på att psykosociala faktorer kan 
påverka individuella perceptioner av säkerhet men att det i sig inte nödvändigtvis påverkar sä-
kerhetsbeteende. Författarna underströk dock att det finns ett behov av vidare forskning på 
området. 

För att förstå kopplingen mellan organisation, psykosocial arbetsmiljö och säkerhet i gruvin-
dustrin kan man således bl.a. utgå från det enkätinstrument som utvecklats av Larsson-Tholén 
m.fl (2013) vid vidare studier. Utöver att skapa en grund för förståelse för hur dessa aspekter 
hänger samman skulle det då även möjliggöra jämförelser med en annan bransch där säkerhets-
relaterade frågor ständigt är aktuella, d.v.s. byggindustrin. 

Även äldre forskning har försökt ta ett bredare perspektiv där påverkan av aspekter så som 
organisation och ledarskap på olycksfall undersökts. Ett exempel är en studie i USA som utför-
des i en rad olika sektorer (Smith m.fl. 1978); ett annat exempel är en liknande studie i Austra-
lien där ett antal kolgruvor undersöktes (Hopkins och Palser 1987). Något förenklat gick dessa 
studier ut på att identifiera företag med höga och låga olycksfallsfrekvenser, undersöka dessa två 
typer av företag i detalj, sammanfatta egenskaper hos varje typ av företag, och slutligen jämföra 
de två kategoriernas egenskaper med varandra. Varje företag undersöktes genom fältstudier, 
intervjuer, dokumentstudier o.d. 

För att förstå vilka mer specifika aspekter av t.ex. organisation och psykosocial arbetsmiljö 
bidrar till olycksdrabbade respektive olycksbesparade situationer (t.ex. projekt eller arbetsplat-
ser) i svensk gruvindustri kan man tillämpa en liknande metodologi. I den mån de identifierade 
aspekterna kan kopplas till initiativ, kan dessa initiativ utvärderas. 
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Bilaga A: Statistik 

Tabeller 

Tabell I. Relevanta branscher i näringsgren B. 

07 Utvinning av metallmalmer. ”… omfattar utvinning av metallmineral (malmer) genom gruv- eller markbrytning 
… o.d. Den omfattar även anrikning, t.ex. krossning, malning, tvättning, torkning, sintring, kalcinering eller 
urlakning av malm, gravimetrisk separation eller flotation.” (s. 111) 
 

07.1 Järnmalmsutvinning. ”Omfattar … brytning och annan utvinning samt sortering, anrikning, sintring, 
brikettering, agglomerering och pelletering av järnmalm” (s. 111) 

 
07.2 Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm. 

 
07.29 Utvinning av annan malm. ” Omfattar … brytning, sortering och anrikning av ickejärnmalm, utom 
uran- och toriummalm: … aluminium (bauxit), koppar, bly, zink, tenn, mangan, krom, nickel, kobolt, 
molybden, tantal, vanadin o.d. … ädelmetaller: guld, silver, platina” (s. 111) 

 
08 Annan utvinning av mineral. ”… omfattar utvinning från en gruva eller ett stenbrott, men också muddring av 
alluviala avlagringar, krossning av sten och utnyttjande av saltvattenvåtmarker. Produkterna används framför allt 
för byggnadsändamål (t.ex. sand, sten o.d.), tillverkning av material (t.ex. lera, gipssten, kalcium o.d.) och för 
framställning av kemikalier o.d.” (s. 111) 
 

08.1 Utvinning av sand, grus, och lera. 
 

08.11 Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer. 
 

08.12 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin. 
 
09 Service till utvinning. ”… omfattar specialiserade serviceverksamheter i anslutning till utvinning, mot lön eller 
inom ramen för ett kontrakt. Den omfattar explorationstjänster genom traditionella metoder t.ex. genom tagning 
av kärnprov och geologiska observationer liksom borrning, provborrning eller uppborrning av oljekällor, 
metalliska och icke-metalliska mineral. Andra typiska tjänster avser grundarbeten för olje- och gaskällor, 
cementering av hus till olje- eller gaskälla, rengöring av olje- och gaskällor samt avlägsnande av vätska, dränering 
och pumpning av gruvor, avlägsnande av jordlager vid gruvor o.d.” (s. 113) 

Källa: SCB (2007). 

Tabell II. Yrken och yrkesgrupper i SSYK 12 som relaterar till gruvindustrin. (Yrkesgrupp 812 Process- 
och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk ej inkluderad. )  

1 Chefsyrken. 
 

13 Chefer inom IT, logistik, FoU, fasthetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m. 
 

136 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva. ”Formulerar och ansvarar för mål och strategier för 
verksamhet inom bygg, anläggning och gruva. Ansvarar för budget, kalkylering, upphandling, inköp, 
tidsplan samt kontakter med beställare och myndigheter. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar 
verksamheten mot uppsatta mål. Har personalansvar.” (s. 39) 

 
1361 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva nivå 1. ”Chef på mellanchefsnivå. Underställd 
verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten 
inom bygg, anläggning och gruva, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och 
underställda chefer.” (s. 39) 
 
1362 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva nivå 2. ”Verksam hetsnära chef underställd mellanchef, 
direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki 
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inom tillverkning. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en 
byggarbetsplats, anläggning eller gruva.” (s. 39) 

 
2 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens. 
 

21 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom naturvetenskap och teknik. 
 

214 Civilingenjörsyrken. 
 

2146 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi. ”Utvecklar metoder och produkter inom 
gruvteknik och metallurgi. Svarar för produktion och teknisk utveckling vid utvinning av metaller, olja 
och gas eller vid framställning av metaller, legeringar och metallurgiska produkter. Ansvarar för 
kvalitets- och produktkontroller.” (s. 52) 

 
3 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande. 
 

31 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom teknik. 
 

311 Ingenjörer och tekniker. 
 

3116 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi. ”Utför tekniskt arbete vid utvinning av 
metaller, olja och gas eller vid framställning av metaller, legeringar och metallurgiska produkter samt 
vid underhåll och reparation av gruvinstallationer. Utför kvalitets- och produktkontroller i samband 
med stål- och metallframställning m.m.” (s. 64) 

 
312 Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m. ”Leder och fördelar arbete på byggarbetsplats, anläggning 
eller gruva. Bevakar att maskiner och material finns på plats och samordnar arbete med 
underentreprenörer. Samordnar, leder och följer upp arbete vid tillverkningsprocesser.” (s. 65) 

 
3121 Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva. ”Leder och fördelar arbete på byggarbetsplats, 
anläggning eller gruva. Bevakar att maskiner och material finns på plats och samordnar arbete med 
underentreprenörer. Har ansvar för att arbetet utförs enligt gällande ritningar och anvisningar och för 
att säkerhetsföreskrifter följs. Har visst personalansvar.” (s. 65) 

 
7 Yrken inom byggverksamhet och tillverkning. 
 

71 Byggnads- och anläggningsyrken. 
 

711 Snickare, murare och anläggningsarbetare. 
 

7111 Träarbetare, snickare m.fl. ”Bygger och uppför träkonstruktioner inom husbyggnad, anläggning 
eller gruva. Bygger formar inför betonggjutning.” (s. 86) 

 
8 Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. 
 

81 Process- och maskinoperatörer. 
 

811 Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl. ”Utvinner malm, sten och grus från gruvor eller mineralbrott. 
Styr och övervakar anläggningar som krossar berg eller krossar mal och anrikar malm. Sköter maskiner och 
aggregat för borrning.” (s.93) 

 
8111 Gruv- och stenbrottsarbetare. ”Borrar och transporterar malm från gruva. Borrar och förstärker berg 
vid anläggningsarbeten.” (s. 93) 
 
8112 Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning. ”Sköter, styr och övervakar anläggningar 
som krossar berg eller krossar, mal och anrikar malm.” (s. 93) 
 
8113 Brunnsborrare m.fl. ”Monterar och styr maskiner och aggregat för borrning efter vatten, olja, 
mineral m.m. Monterar och sköter pumpanläggning.” (s. 93) 
 
8114 Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror. ”Sköter och övervakar driften av anläggningar för 
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framställning av betong eller asfalt. Sköter maskiner som genom klyvning, pressning, formning etc. 
framställer sten-, cement- och betongvaror samt asfalt, asbest, grafit m.m. Gör gjutformar, armerar, 
gjuter och efterbehandlar betongvaror.” (s. 93) 
 
8115 Bergsprängare. ”Spränger malm från gruva och berg vid anläggningsarbeten.” (s. 93) 
 
8116 Stenhuggare m.fl. ”Klyver sten till hällar eller block. Hugger, sågar, slipar och putsar sten samt 
graverar inskriptioner m.m. i sten.” (s. 93) 

 
9 Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion. 
 

93 Andra yrken inom bygg, tillverkning och godshantering. ”I arbetet ingår att: lyfta, flytta, bära, lasta, lossa m.m. i 
gruvor och fabriker, på byggen, vid vägarbeten eller i samband med transporter; emballera och paketera varor 
för hand.” (s. 100) 

Källa: SCB (2012). 

Tabell III. Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro (inkl. dödsolyckor) och arbetssjukdomar 2015 bland 
arbetstagare i gruvindustrin efter storlek på arbetsstället. 

Storlek på arbetsstället Arbetsolyckor Arbetssjukdomar 
 Antal Antal per 1 000 arbetstagare Antal Antal per 1 000 arbetstagare 
Samtliga arbetsställen 103 12 39 4,4 
0 arbetstagare 1 - 0 - 
1-4 arbetstagare 6 13 1 2,1 
5-9 arbetstagare 4 7,2 1 1,8 
10-19 arbetstagare 7 9,6 2 2,7 
20-199 arbetstagare 17 10 7 4,1 
Minst 200 arbetstagare 68 13 28 5,2 

Källa: AV (2016b). 

Tabell IV. Företag och anställda i gruvindustrin efter storleksklass och år. 

Storlek på företag Antal anställda och år 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Antal företag         
1-4 168 179 162 170 173 171 158 150 
5-9 79 74 72 73 65 65 69 60 
10-19 43 48 42 37 39 34 33 32 
20-49  21 22 20 21 24 20 17 17 
50-99  4 5 6 4 4 5 4 3 
100-199  2 2 4 4 4 5 5 6 
200-499  2 2 1 1 1 1 2 1 
500+  2 2 2 2 2 2 2 2 
Totalt 321 334 309 312 312 303 290 271 
Antal anställda i företag         
1-4 356 374 334 333 352 343   
5-9 516 498 468 462 421 428   
10-19 579 621 535 490 494 445   
20-49  586 611 561 607 720 595   
50-99  303 352 424 304 336 412   
100-199  234 242 555 583 586 746   
200-499  510 520 310 337 349 355   
500+  5 375 5 060 4 930 5 557 6 190 6 492   
Totalt 8 459 8 278 8 117 8 673 9 448 9 816   

Källa: SCB, FSB 
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Tabell V. Antal sysselsatta inom näringsgren B Utvinning av mineral och branscher inom denna efter yrke 
(2-siffrig SSYK), år 2014, de tio största yrkena. 

Yrke 

Andra 
metallmalms-

gruvor 
Järnmalms-

gruvor 

Sand-, grus-, 
berg- och 
lertäkter Totalt 

81 Process- och 
maskinoperatörer 

673 
(9,5%) [42,5%] 

1 211 
(17,1%) [36,1%] 

232 
(3,3%) [19,4%] 

2 317 
(32,7%) [35,3%] 

83 Transport- och 
maskinföraryrken 

120 
(1,7%) [7,6%] 

162 
(2,3%) [4,8%] 

593 
(8,4%) [49,7%] 

926 
(13,1%) [14,1%] 

72 Metallhantverks- och 
reparatörsyrken 

78 
(1,1%) [4,9%] 

613 
(8,7%) [18,3%] 

84 
(1,2%) [7,0%] 

792 
(11,2%) [12,1%] 

31 Yrken med krav på 
högskolekompetens eller 
motsvarande inom teknik 

262 
(3,7%) [16,5%] 

429 
(6,1%) [12,8%] 

60 
(0,8%) [5,0%] 

774 
(10,9%) [11,8%] 

21 Yrken med krav på fördjupad 
högskolekompetens inom 
naturvetenskap och teknik 

165 
(2,3%) [10,4%] 

257 
(3,6%) [7,7%] 

6 
(0,1%) [0,5%] 

428 
(6,0%) [6,5%] 

99 Övriga yrken 84 
(1,2%) [5,3%] 

69 
(1,0%) [2,1%] 

72 
(1,0%) [6,0%] 

351 
(5,0%) [5,4%] 

74 Installations- och serviceyrken 
inom el och elektronik 

77 
(1,1%) [4,9%] 

249 
(3,5%) [7,4%] 

6 
(0,1%) [0,5%] 

332 
(4,7%) [5,1%] 

13 Chefer inom IT, logistik, 
FoU, fastighetsbolag, bygg- och 
ingenjörsverksamhet samt 
tillverkning m.m. 

85 
(1,2%) [5,4%] 

108 
(1,5%) [3,2%] 

72 
(1,0%) [6,0%] 

273 
(3,9%) [4,2%] 

96 Återvinningsarbetare, 
tidningsdistributörer och övriga 
servicearbetare 

 
- 

195 
(2,8%) [5,8%] 

 
- 

195 
(2,8%) [3,0%] 

41 Kontorsassistenter och 
sekreterare 

41 
(0,6%) [2,6%] 

62 
(0,9%) [1,8%] 

69 
(1,0%) [5,8%] 

172 
(2,4%) [2,6%] 

Totalt 1 585 (22,4%) 3 355 (47,4%) 1 194 (16,9%) 6 560 (92,6%) 

() = andel av totalt antal anställda inom näringsgren B; [] = andel av anställda inom branschen. 
Endast branscher med minst 100 anställda redovisas här (dvs. Övrig utvinning av mineral är exkluderad), men 
alla branscher är inkluderade i den totala summeringen. Tabellen är sorterad efter totalt antal anställda inom 
yrket. 

Källa: SCB, Yrkesregistret. 

Tabell VI. Antal sysselsatta inom näringsgren F Byggverksamhet efter yrke (2-siffrig SSYK), år 2014, 
de tio största yrkena. 

Yrke Anställda 
71 Byggnads- och anläggningsyrken 109 711 

(43,9%) 
74 Installations- och serviceyrken inom el och 
elektronik 

29 254 
(11,7%) 

31 Yrken med krav på högskolekompetens eller 
motsvarande inom teknik 

18 569 
(7,4%) 

83 Transport- och maskinföraryrken 15 513 
(6,2%) 

13 Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, 
bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m. 

13 108 
(5,2%) 

72 Metallhantverks- och reparatörsyrken 9 028 
(3,6%) 

41 Kontorsassistenter och sekreterare 7 873 
(3,1%) 

33 Yrken med krav på högskolekompetens eller 
motsvarande inom ekonomi och förvaltning 

4 850 
(1,9%) 
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81 Process- och maskinoperatörer 4 832 
(1,9%) 

21 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens 
inom naturvetenskap och teknik 

4 280 
(1,7%) 

Totalt 217 018 
(86,8%) 

() = andel av totalt antal anställda inom näringsgren F. 
Yrke okänt exkluderat. 

Källa: SCB, Yrkesregistret. 

Tabell VII. Antal sysselsatta inom näringsgren B+C Utvinning och tillverkning efter yrke (2-siffrig 
SSYK), år 2014, de tio största yrkena. 

Yrke Anställda 
81 Process- och maskinoperatörer 83 505 

(16,3%) 
72 Metallhantverks- och reparatörsyrken 79 721 

(15,5%) 
31 Yrken med krav på högskolekompetens eller 
motsvarande inom teknik 

47 645 
(9,3%) 

82 Montörer 40 734 
(7,9%) 

21 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens 
inom naturvetenskap och teknik 

38 916 
(7,6%) 

33 Yrken med krav på högskolekompetens eller 
motsvarande inom ekonomi och förvaltning 

31 798 
(6,2%) 

13 Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, 
bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m. 

19 884 
(3,9%) 

43 Yrken inom materialförvaltning m.m. 18 382 
(3,6%) 

41 Kontorsassistenter och sekreterare 17 831 
(3,5%) 

12 Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring 
och försäljning samt annan administration m.m. 

15 342 
(3,0%) 

Totalt 393 758 
(76,7%) 

() = andel av totalt antal anställda inom näringsgren F. 
Yrke okänt exkluderat. 

Källa: SCB, Yrkesregistret. 
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Figurer 

 
Källa: Data från AV (2016b). 

Figur I. Relativ frekvens anmälda arbetssjukdomar efter misstänkt orsak efter näringsgren, år 2015. 

 
Källa: Data från AV (2016b). 

Figur II. Fördelning av anmälda arbetssjukdomsfall inom näringsgren efter misstänkt orsak, år 2015. 
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Källa: Data från AV (2016b). 

Figur III. Fördelning av anmälda arbetsolyckor inom näringsgren med sjukfrånvaro (inkl. dödsolyckor) 
efter avvikelse, år 2015. 

 
Källa: Data från AV (2016b). 

Figur IV. Arbetsolyckor med sjukfrånvaro (inkl. dödsolyckor) orsakade av utvalda avvikelse som andel av 
totala antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro (inkl. dödsolyckor), efter yrke. 
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Källa: Data från AV (2016b). 

Figur V. Arbetssjukdomar orsakade av utvalda misstänkta orsaker som andel av totala antalet 
arbetssjukdomar, efter yrke. 

 
Källa: Data från SGU (2015). 

Figur VI. Antal arbetsställen, arbetare och tjänstemän i gruvindustrin. 
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Källa: Data från SCB, Yrkesregistret. 

Figur VII. Fördelning sysselsatta inom varje bransch i näringsgren B, år 2014. 
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