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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av en undersökning om vad det innebär att arbeta som 
gruvarbetare under jord samt hur bilden av gruvarbetaryrket förändras över geografiskt 
avstånd. Rapporten redovisar insamlad data, analyser och de slutsatser som görs.  
 
Undersökningen har genomförts i två olika faser, i den första fasen gjordes 
gruppintervjuer baserade på Fokusgrupp Attraktivt arbete. Gruppintervjuerna 
genomfördes i tre olika gruvor med gruvarbetare. I den andra fasen genomfördes en 
enkätundersökning där enkäten baserades på resultatet av intervjuerna. Enkäterna 
skickades ut till 6 skolor på olika avstånd från gruvindustrin för att göra det möjligt att 
se hur bilden av gruvarbetaryrket förändrades över avstånd. Enkäter skickades även 
till arbetsförmedlingar men svarsfrekvensen var för låg för att några slutsatser ska 
kunna dras. 
 
Resultatet visar att gruvarbetarna har ett arbete och kollegor som de trivs med. De 
arbetar under säkra förhållanden och automatiseringen har gjort att det fysiskt tunga 
kroppsarbetet numera är utbytt mot maskinförararbete. Bilden utanför gruvområdet har 
dock inte följt med i den utveckling som skett. Det geografiska avståndet spelar roll för 
hur unga vuxna ser på gruvarbete. Ju längre bort man kommer desto mindre 
överensstämmer bilden med den som gruvarbetarna ger. 
 
Slutsatserna av resultatet är att om det geografiska avståndet är stort så måste gruvan 
vara mer närvarande i samtalet för att bilden av gruvarbetaryrket ska stämma överens 
med den mer korrekta bild som vi får av gruvarbetarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
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Förord 

I föreliggande rapport redovisas en undersökning om gruvarbetaryrket och hur bilden 

av nämnda yrke förändras över geografiskt avstånd. Undersökningen har genomförts 

under 2016 och är ett projekt som finansieras inom ramen för SGUs projekt med målet 

att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt inom hela 

landet. Jag vill framföra mitt tack till de företag, anställda, lärare och elever gjort 

undersökningen möjlig genom att ställa upp med tid, kunskaper och erfarenheter. Vill 

även tacka projektledaren vid SGU för ett bra samarbete och mina kollegor som läst 

och kommenterat rapporten under arbetets gång. 

 
Borlänge i december 2016 
 
Författaren 



5 

 

1 Bakgrund  

Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har inom ramen för Sveriges 

mineralstrategi fått ett treårigt uppdrag att öka kunskapen om geologins betydelse för 

samhällsbyggnad och tillväxt i hela landet (regeringsbeslut N2013/4687/FIN). 

 

Genom olika projekt ska fokus riktas mot geologins betydelse för samhället. Några av 

de olika projekt som kan nämnas är Bettergeo, en mod (modifikation) för Minecraft 

men med mer realistisk geologi och Geologisk som är en skolwebb för högstadiet och 

gymnasiet med övningar om samspelet mellan geologi och samhälle (SGU, 2014). 

Dessa projekt fokuserar primärt på att väcka yngre generationers intresse för geologi, 

men det ligger även i uppdraget att vända sig mot en bredare allmänhet. Tillsammans 

med näringslivet ska yrken och yrkesgrupper synliggöras så att fler blir medvetna om 

dessa yrken och vad de olika yrkena innebär. SGU ska därutöver lyfta fram olika 

aktiviteter och beskriva best practice (SGU, 2014).  

 

Samtidigt som SGUs projekt startade genomfördes en pilotstudie inom gruvnäringen 

vid Högskolan Dalarna (HDa). Pilotstudien gick under namnet ”Attraktiv gruva för alla” 

och hade som syfte att undersöka förutsättningar för hur branschens attraktionskraft 

kunde stärkas. Den bakomliggande tanken med projektet var att gruvföretagens 

attraktionskraft skulle ökas genom olika insatser med fokus på kultur, könsroller, 

säkerhet och kompetens. De planerade insatserna skulle bidra till att 

förändringsprocesser initierades inom gruvföretagen, vilket i sin tur skulle kunna leda 

till att branschens attraktivitet ökade (Andersson, Rosén, Rydell, & Lundkvist, 2014). 

Vinnova beviljade inte ansökan på ett fullskaleprojekt men den kunskap som samlades 

in genom pilotprojektet gav värdefulla insikter om bilden av gruvan som arbetsplats, 

samt allmänhetens bristande kunskap om gruvnäringen och gruvan som arbetsplats. 

Allmänhetens bild visade sig i stor utsträckning vara förlegad och gruvorna placerades 

lite diffust norr om Dalälven (Andersson, Rosén, Rydell, & Lundkvist, 2014).  

 

HDa kontaktade SGU för att inleda ett samarbete under pilotstudien och det har lagt 

grunden för den här undersökningen. Den kunskap som pilotprojektet genererade i 

kombination med SGUs uppdrag har utvecklats till ett nytt projekt: Bilder av 

gruvarbetaryrket. 

 

Den här undersökningen är avgränsad till att fokusera på gruvarbete under jord. Det 

övergripande syftet med den här undersökningen är att belysa hur det är att arbeta 

som gruvarbetare under jord samt hur bilden av gruvarbetaryrket förändras över 

geografiskt avstånd från gruvan. Resultatet av studien kan sedan ligga till grund för 

aktiviteter med syfte att förnya bilden av att arbeta i en gruva. Om bilden förändras kan 

det innebära att yrket blir mer attraktivt och det blir lättare att rekrytera till gruvan. 
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1.1 Undersökningens mål 

De konkreta målen avseende vad undersökningen ska bidra med är följande: 

 Identifiera vad som utmärker arbete inom gruvnäringen med utgångspunkt från 

gruvarbetarens syn 

 Undersöka hur bilden av gruvarbetaryrket beskrivs av olika grupper så som HR, 

chefer, personer i bergarbetarutbildning  

 Undersöka hur unga vuxna i gruvans närhet och på olika avstånd från gruvan 

beskriver gruvarbetaryrket 

 Jämföra med gruvarbetarnas bild med de olika gruppernas bilder för att ser hur 

bilden förändras över geografiskt avstånd från gruvan 

 Förstå det geografiska avståndets betydelse för hur bilden av arbetet i gruvan 

förändras 

 Lämna förslag på utvecklingsområden för att förmedla den representativa 

bilden. Om bilden förändras kan det innebära att yrket anses mer attraktivt vilket 

kan innebära att det blir lättare att rekrytera till gruvan 

 

1.2 Disposition 

Den här rapporten börjar med en genomgång av kunskap som finns kring arbete i 

gruvan. Här berörs områden som attraktivitet, genus i gruvan, mångfald och utveckling 

av arbetsmetoder i gruvan. Därefter presenteras hur undersökningen genomförts. I 

resultatet kommer varje undersökt del att presenteras samt en generell beskrivning av 

gruppen gruvarbetare. Rapporten avslutas sedan med analys och diskussions avsnitt. 

Där kommer de olika delarna i resultatet att ställas mot varandra för att klarlägga 

bilden. 

 

2. Litteraturgenomgång 

Det har tidigare genomförts forskning om gruvarbete och i synnerhet 

arbetsförhållanden i gruvbranschen, varav en klassiker är den banbrytande Longwall-

studien som publicerades 1951 (Börnfelt, 2009). En metod hade utvecklats för 

gruvbrytning (Longwallmetoden), den fungerade dåligt i de flesta gruvorna men det 

fanns gruvor där metoden fungerade. Skillnaden mellan fungerande och icke 

fungerande gruvor låg i hur arbetet organiserades. Den avgörande faktorn var att i de 

fungerande gruvorna så hade gruvarbetarna själva deltagit i organiserandet av arbetet 

och då utvecklat system för självstyrning och rotation mellan arbetsuppgifterna, 

maskinerna och tekniken skulle styras av gruvarbetarna och inte vise versa (Sandkull 

& Johansson, 2000). I självstyrningen låg även att de skapat ett socialt system som 

gjorde att de tillsammans kunde ha kontroll över förloppet till skillnad från de icke 

fungerande gruvorna där en person skulle ha kontroll över verksamheten, vilket var 

svårt i mörkret. Vinsten blev utöver en bra produktion även bättre hälsa och större 

trivsel på arbetet (Trist & Bamforth, 1951). Denna forskning har lagt grund för en hel 

teoribildning och forskningsfält som är känt under namnet socioteknik (Börnfelt, 2009). 

Gruvindustrin är fortsatt intressant att studera ur olika forskningsperspektiv, där ett 

viktigt skäl är gruvnäringens betydelse för den svenska ekonomin. 
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2.1 Organisering av arbetet (i spåkulan) 

Gruvbranschen står inför större förändringar i takt med att möjligheterna till 

automatisering ökar. Maskinerna som används idag är mycket större och mer 

utvecklade än tidigare och det tunga arbetet görs nu med maskinerna (Andersson, 

Rosén, Rydell, & Lundkvist, 2014). De stora borriggarna och bultmaskinerna har 

program med inprogrammerade mönster för hur maskinoperatören ska borra för bästa 

resultat eller hur bultarna ska placeras för bästa möjliga säkerhet. En annan utveckling 

som rapporten ”Designing the safe and attractive mine ” (Lööw, Johansson, & 

Andersson, 2016) lyfter fram är zero-entry mining, vilket innebär att ingen anställd 

fysiskt behöver arbeta nere i gruvan. Med smarta självstyrande maskiner kommer nya 

kompetenser att krävas av personalen, och det som hittills kännetecknat en bra 

gruvarbetare kommer därmed att förändras. Tidigare var förmågan och kunskapen att 

kunna tolka berget viktig för gruvarbetaren, men med den pågående automatiseringen 

kan det i framtiden i stället bli viktigare att kunna tolka inkommande information från 

den fjärrstyrda maskinen (Lööw, Johansson, & Andersson, 2016). Till följd av 

automatiseringen har gruvarbetaren gått från att vara en autonom hantverkare till att 

bli en teamarbetare med tekniska kunskaper (Abrahamsson, Johansson, & Andersson, 

2010). Även om mycket av arbetet har automatiserats så är den helautomatiserade 

gruvan fortfarande en framtidsvision.  

 

Ett arbetsorganisatoriskt koncept som för gruvan ligger närmare i tiden är LEAN 

production (Lööw, Johansson, & Andersson, 2016). Det är då framförallt fyra punkter 

som lyfts fram när man pratar LEAN production i gruva (Lööw, 2015).  

 

Den första punkten handlar om att effektivisera genom att ta bort onödiga moment, 

standardisera samt ha ordning och reda på arbetsplatsen. Det finns flera vinster, 

exempelvis genom att ingen behöver fundera över hur en arbetsuppgift ska utföras så 

används tiden bättre.  

 

Den andra punkten är att involvera entreprenörerna mer i gruvbrytningen. De som är 

anställda av entreprenörerna är mer utsatta för att drabbas av skador (IF Metall, 2015). 

Genom att knyta entreprenörföretagen närmare produktionen och belöna dem som 

lyckas väl med arbetsmiljöförbättrande åtgärder så skapas en bättre arbetsmiljö för 

alla vilket ger andra vinster som exempelvis ökad trivsel. Belöningen kan vara ett 

långtidskontrakt för entreprenadföretaget.  

 

Behovsstyrda leveranser till kunden är också ett område som lyfts fram i litteraturen. 

Dock är det en vision eftersom det enligt litteraturen krävs att brytningen under jord 

sker oavbrutet vilket fallet inte är idag (Lööw, 2015).  

 

Den fjärde och sista punkten är ge personalen möjlighet att delta i utvecklingen. Med 

personalens kunskap om processerna och deras erfarenhet av arbetet kan både 

arbetsmiljö och arbetssätt förbättras (Lööw, 2015). 
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2.2 Kvinnor och gruvarbetet  

I ett historiskt perspektiv så var det inte helt ovanligt före 1800 talets mitt med kvinnliga 

gruvarbetare, men i samband med att mekaniseringsgraden ökade så minskade 

antalet kvinnor. Kvinnan ansågs inte ha sin plats i gruvan och både fackliga 

organisationer såväl som arbetsgivare stängde dörren (Abrahamsson, Johansson, & 

Andersson, 2010). När LKAB’s gruva startade i början av 1900 talet så var det den 

manliga arbetsplats vi kan se än idag (Abrahamsson, o.a., 2014). De senaste åren är 

det dock tydligt att andelen kvinnor tenderar att öka bland de kollektivanställda i 

gruvan, även om det går långsamt. I den senaste statistiken från 2015 är 15 % av 

arbetarna i gruvindustrin kvinnor, jämfört med 6 % år 2000. Bland tjänstemännen är 

det procentuellt sett fler kvinnor anställda, och trenden visar även här en ökning av 

andelen kvinnliga anställda. 25 % av tjänstemännen var kvinnor 2008 och 2015 var 

andelen 29 % (SGU, 2015).  

 

Andelen kvinnor i gruvan fortsätter således att öka även om det fortfarande är en 

mansdominerad miljö. En förklaring till mansdominansen kan vara att synen på 

gruvarbetet är starkt förknippat med män och hårt kroppsarbete. När arbetsuppgifterna 

förändras så påverkas även attityder och inställningar till arbetsuppgifterna. I gruvorna 

har det under relativt lång tid odlats en machokultur med bland annat hjältehistorier. 

Det handlar om hårt fysiskt arbete i en hård, karg och farlig miljö (Abrahamsson, o.a., 

2014). Detta är starkt kopplat till den kultur som råder i samhället runt omkring gruvan 

där historier om gruvans mystik berättas. Parallellt med den utveckling som kan ses i 

gruvan med fler kvinnor i arbetsstyrkan upplevs det också en förändring i samhället 

runt gruvan. Tidigare var till exempel kvinnor vårdande och männen försörjande. 

Idealbilden av en man som arbetar hårt med sin kropp i en farlig miljö för att försörja 

sin familj, ger många fördelar så som auktoritet i sociala sammanhang. I och med de 

sociala fördelar som följer på denna idealbild skapas det krafter i samhället för dess 

bevarande (Abrahamsson, Johansson, & Andersson, 2010). Förändringen i gruvan har 

inte varit lika snabb som i samhället i övrigt eftersom det hårdaste motståndet setts 

just i arbetarklassyrken (Hägg, 1993). För att få fler kvinnor att jobba i gruvan måste 

samhället fortsätta att förändra attityder till manliga och kvinnliga roller i gruvan. 

Traditionellt sett lämnar många unga tjejer gruvorterna för att studera och medan 

pojkar i högre utsträckning stannar kvar på orten. Men det ska också noteras att det 

finns indikationer på att denna utveckling håller på att förändras genom fler kvinnor 

som tenderar att stanna kvar för att jobba i gruvindustrin. Detta kan ses som positivt 

för gruvbolagen och det innebär en bättre stabilitet för samhället kring gruvindustrin 

(Abrahamsson, o.a., 2014).  

 

När gruvverksamhet i Australien har expanderat så har ett samhälle bredvid det 

ursprungliga vuxit fram med så kallade ”fly in – fly out” anställda. Det är framförallt män 

som bosatt sig där vilket påverkat synen på manligt och kvinnligt. Den demografiska 

obalansen har påverkat attraktiviteten negativt för kvinnor och familjer vilket gör att det 

är svårare för företagen att rekrytera från dessa grupper (Lockie, Franettovich, 

Petkova-Timmer, Rolfe, & Ivanova, 2009). Det gäller därför att tänka på hur samhället 
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runt omkring anpassas för att det inte ska bli kontraproduktivt. Gruvindustrin har klart 

och tydligt indikerat att de vill kunna rekrytera unga och kvinnor så att de har en bredare 

bas att hitta rätt kompetens från (Abrahamsson, o.a., 2014). Detta är en avgörande 

anledning till varför det är viktigt att unga och kvinnor ser gruvyrket som attraktivt. 

 

Som beskrivits ovan så måste arbetet med att bryta gamla mönster göras både i och 

utanför gruvan. I gruvan är det tydligt att de måste arbeta med frågan eftersom nya 

arbetsmetoder bryter med det som tidigare varit signumet för gruvarbetet. Med nya 

mer automatiserade arbetssätt har arbetet flyttat ut från gruvgången till ett kontorsrum 

vilket står i tydlig kontrast till det gamla arbetssättet. Då får det nya arbetssättet 

stämpeln som kvinnogöra eftersom det inte är riktigt gruvarbete (Abrahamsson, 

Johansson & Andersson, 2015). Nya arbetsmetoder och inställningen till dem påverkar 

både män och kvinnor i deras arbete men även arbetsgivaren som kan ha svårt att 

hitta kompetens till uppgifterna (Abrahamsson, o.a., 2014). Att förändra sådana 

mönster är inte helt enkelt, det räcker inte att enbart arbeta med policy och 

värdegrundsdiskussioner, utan organisationerna måste synliggöra de 

intressekonflikter som finns (Johansson M. , 2015). När arbetet förändras och 

automatiseras försvinner behovet av de kunskaper som tidigare har varit viktiga för 

yrkesstoltheten (Johansson, 2015; Abrahamsson, Johansson, & Andersson, 2015). 

Det finns en skillnad mellan kvinnligt och manligt agerande i gruvan. Män är mer 

benägna att ta risker än kvinnor, detta för att det dels förväntas ligga i rollen som man 

och för att visa sig lojala med andra män (Abrahamsson, o.a., 2014). På så sätt är 

kvinnorna en attraktiv grupp för gruvorna eftersom deras handlag med maskinerna 

förorsakar mindre slitage på utrustningen (Andersson, Rosén, Rydell, & Lundkvist, 

2014). 

 

I ett internationellt perspektiv kan vi se att Sverige inte ligger så långt före när det gäller 

att inkludera kvinnor i gruvindustrin. Det kan dock få andra konsekvenser när kvinnor 

utesluts från arbetet i gruvan, exempelvis i Ghana, där påverkar det hela samhället när 

kvinnor inte får arbeta i gruvan. Det påverkar familjeförsörjningen negativt och i 

längden förlorar hela samhället (Kilu & Sanda, 2016). 

 

2.3 Ohälsa i gruvan  

Även om arbetsmiljön idag är mycket bättre än tidigare och att döds- och olycksfall 

minskar, bland annat på grund av kraftigt reducerad risk för fallande sten. Det är ett 

resultat av förbättrade metoder för bergsäkring och utveckling av arbetsmetoder. Idag 

är olycksfallsstatistiken ca sex fall per en miljon arbetade timmar vilket kan jämföras 

med fler än 50 fall på en miljon arbetstimmar i början av 80-talet (IF Metall, 2015). Även 

om arbetsmiljön har blivit bättre i gruvbranschen så finns det fortfarande 

förbättringspotential, vilket inte minst framkommer i jämförelsen med flera andra 

industribranscher. I tabeller över antalet olyckor per 1000 anställda placerar sig gruv- 

och gruvarbetare på den övre tredjedelen i AFA Försäkringars statistik (AFA 

Försäkringar, 2016; Lööw, Johansson, & Andersson, 2016). Tidigare har det setts en 

tydligare skillnad i antalet olyckor per en miljon arbetade timmar mellan de anställda i 
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gruvan och entreprenörer i gruvan men den skillnaden har på senare tid planat ut. 

Gruvföretagen beskriver dock att tidredovisningen för entreprenörer antagligen inte är 

helt överensstämmande med den faktiska tiden vilket gör att statistiken haltar (IF 

Metall, 2015). 

 

Därtill har automatiseringen i gruvan inneburit att gamla risker och ohälsofaktorer har 

försvunnit eller bytt skepnad. Tre områden med tydlig skillnad över tid är luft, buller och 

ergonomi.  

 

Luften har blivit bättre för gruvarbetaren även om det nu för tiden också krävs högre 

grad av nytänkande eftersom gruvorna når ett större djup (Lööw, Johansson, & 

Andersson, 2016). Det finns flera skäl till att luften har blivit bättre i gruvan varav några 

av skälen är förarhyttens isolerande egenskaper, bättre ventilation och att arbetsytor 

vattnas för att dammet inte ska föras ut i luften.  

 

Förarhytten som den anställde sitter i skyddar mot såväl dammpartiklar som buller, inte 

minst för att hytten fungerar som en barriär mot dammet och bullret. Hörselskador är 

emellertid ett dokumenterat problem i branschen och det är därför viktigt att arbetet 

med att skydda gruvarbetarna fortsätter. Därutöver kan nedsatt hörsel påverka 

säkerheten, bland annat genom att det blir svårare att kommunicera (McBride, 2004).  

 

På det tredje området, ergonomi, så har det blivit bättre på senare tid jämfört med hur 

det var tidigare. Flera förändringar avseende ergonomiska aspekter har skett inom 

gruvarbetet varav en tydlig förändring är att det tunga fysiska arbetet i stort sett har 

försvunnit även om det fortfarande förekommer inslag av fysiskt arbete (Andersson, 

Rosén, Rydell, & Lundkvist, 2014). Problem med axlar och ryggar är dock 

förekommande och då framförallt bland kvinnor som arbetar med reparations- och 

servicearbete (Burström, o.a., 2014). Ett problem som kvarstår är hand-arm vibrationer 

som med de nya maskinerna mer övergått i helkroppsvibrationer men även denna 

problematik har blivit bättre i takt med att utrustningen utvecklas (Lööw, Johansson, & 

Andersson, 2016) 

 

2.4 Attraktiv gruva och skapandet av den attraktiva gruvan 

Med den demografiska kurva som vi har just nu, med en minskande grupp som står 

tillgänglig för arbetsmarknaden, ökar kraven på gruvföretagen att skapa en attraktiv 

arbetsplats som lockar unga. Bästa sättet för det är att göra gruvan som arbetsplats 

säker (Lööw, Johansson, & Andersson, 2016). Systematisk arbetsmiljö arbete (SAM) 

blir således nyckeln till ett attraktivt arbete. Genom att aktivt arbeta med riskeliminering 

skapas en säker arbetsmiljö. I dag är det framförallt de fysiska bitarna som buller, 

vibrationer, fall etc. som behöver utvecklas (Lööw, Johansson, & Andersson, 2016). 

Vägen dit är att i planeringsstadiet ta hänsyn till de faktorer som är viktiga och arbeta 

bort de delar som skapar risker genom att göra riskbedömningar (Arbetsmiljöverket 

AFS 2001:1; Löw, Johansson & Andersson, 2016). 
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Som redan är beskrivet har gruvan blivit en säkrare arbetsmiljö men det finns områden 

kvar att arbeta med. För att fortsätta att göra gruvan säkrare och attraktivare finns 

några viktiga områden att arbeta med. I ”Designing the safe and attractive mine” (Lööw, 

Johansson, & Andersson, 2016) lyfts fyra områden fram. Dessa områden är säkerhet 

& hälsa, fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö och socialt ansvar. På sikt arbetas 

det för att få bort personal från brytområdena (zero-entry mine och automatisering) 

vilket naturligtvis kommer att ta bort riskerna och då blir hälsa och säkerhet bättre. När 

det gäller den fysiska arbetsmiljön handlar det om att investera i utrustning som 

minskar eller tar bort de fysiskt tunga arbetsuppgifterna.  Det har till stor del redan skett 

i och med att verksamheten har automatiserats. När det gäller den psykosociala 

arbetsmiljön handlar det om att involvera personalen i arbetet och komma bort från 

top-down styrning. När det gäller det sociala ansvaret ligger det på företaget att se till 

att arbetstagaren faktiskt kan känna stolthet i att vara en del av verksamheten. Detta 

kan nås genom att se till att undvika onödig påverkan på naturen och att de som jobbar 

i gruvan är anställda av företaget (Lööw, Johansson, & Andersson, 2016). 

 

Med automatiseringen flyttas verksamheten ut från gruvgångarna och med det 

förändras även riskerna vilket kräver andra bedömningar. Teknikstress blir då ett 

begrepp som gruvföretagen behöver arbeta med. Flödet av information och 

handlingsmöjligheter skapar stress vilket påverkar operatören i dennes arbete 

(Osvalder & Ulfvengren, 2010; Johansson & Johansson, 2014). 

 

2.5 Mångfald 

Inom mångfaldsområdet finns utvecklingspotential för både gruvindustrin och 

lokalsamhället. Till viss del har landsbygden problem med avfolkning vilket minskar 

underlaget för service. Problemet kan minskas med de nyinflyttade. Att kunna rekrytera 

personer av utländsk härkomst kan hjälpa till att skapa stabilitet både på arbetsplatsen 

och på orten. För att detta ska bli verklighet måste det ske förändringar i det sociala 

klimatet på gruvorterna (Jakobsson & Segerstedt, 2015) Dock är det svårt för personer 

av utländsk härkomst att få jobb i gruvan, där ett tydligt hinder är språket som är ett 

krav för kommunikationen. För om kommunikationen inte fungerar anses det vara ett 

säkerhetsproblem då nödvändig information inte kan tas emot eller levereras 

(Andersson, Rosén, Rydell, & Lundkvist, 2014). 

 

3 Metod  

3.1 Datainsamling 

För att undersöka hur det är att arbeta som gruvarbetare samt vad det innebär vara 

gruvarbetare under jord genomfördes fyra stycken gruppintervjuer i tre olika gruvor. 

Intervjuerna var indelade i två faser. Den första fasen genomfördes som en traditionell 

semistrukturerad intervju med intervjufrågor i grupperna (se bilaga 1 intervjuguide). 

Den andra fasen genomfördes med metoden fokusgrupp Attraktivt arbete. 
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Bild 1. Modellen Attraktivt arbete (Åteg, Hedlund, & Pontén, Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell, 

2004) 

 
 

Metoden Fokusgrupp attraktivt arbete grundar sig i modellen Attraktivt arbete. I 

modellen definieras attraktivt arbete som ett arbete en individ vill behålla på grund av 

arbetets egenskaper, i en organisation som upplevs som positiv att arbeta i positivt, 

där individen upplever en stabilitet, får en tydlig identitet och främjar engagemang 

(Åteg & Hedlund, 2011, s. 3). Modellen är ett resultat av ”att… -projektet” vars syfte 

var att lyfta tillverkningsindustrins attraktivitet (Åteg, Hedlund, & Pontén, Från 

anställdas uttalanden till skapandet av en modell, 2004). Genom intervjuer med 

anställda och HR skapades en modell baserad på kunskap och förståelse om vad som 

ger ett attraktivt arbete och kan ligga till grund för aktiviteter som ökar 

tillverkningsindustrins attraktivitet. Det intervjuades tills att teoretisk mättnad hade 

uppstått. Modellen består av tre kategorier (i modellen illustreras de som grenar, se 

bild 1), 22 dimensioner och många fler kvaliteter (för mer information om dimensioner 

och kvaliteter se bilaga 2). De tre grenarna är arbetsförhållanden, 

arbetstillfredsställelse och arbetsinnehåll. Arbetsförhållanden är som kategori 

arbetsplatsspecifik och beskriver förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. 

Kategorin innehåller dimensionerna lön, arbetstid, organisation, social kontakt, 

relationer, ledarskap, adekvat utrustning, fysisk arbetsmiljö, lojalitet och lokalisering. 

Kategorin arbetstillfredsställelse beskriver mer vad arbetet ger den anställde, 

dimensionerna är status, stimulans, erkänsla, eftertraktad och resultat. Den tredje och 

sista kategorin är arbetsinnehåll och beskriver närmare hur arbetet utförs. 

Dimensionerna är tankearbete, fysisk aktivitet, arbetstakt, förtrogenhet, 

handlingsfrihet, praktiskt arbete och variation (Åteg, Hedlund, & Pontén, Från 

anställdas uttalanden till skapandet av en modell, 2004). Metoden Fokusgrupp 

attraktivt arbete har utvecklats som ett verktyg där arbetstagarna bidra till att öka 

arbetets attraktivitet. Det görs genom att medarbetarna får identifiera vad som är 

attraktivt med deras arbete och vad som kan utvecklas för att öka attraktiviteten. Det 

görs på ett stiliserat träd med äpplen som representerar de olika dimensionerna.  

Utifrån resultatet jobbar gruppen sedan vidare med att ta fram en åtgärdsplan. 

Metoden ger mycket information om behov samt involverar medarbetarna (Rydell, 

Andersson, & Hedlund, 2014). För den här undersökningen så valdes metoden 



13 

 

framförallt för att den ger stora mängder information. Metoden modifierades för den 

här undersökningen, de första stegen i fokusgrupp Attraktivt arbete genomfördes i 

denna studie. I samband med att de placerade ut äpplena på trädet fick de motivera 

varför de gjorde just den rangordningen. Ur detta sammanställdes sedan den bild som 

får gälla som nollpunkt dvs den bild som det jämförs med för att se hur bilden förändras 

över geografiskt avstånd.  

 

För att se hur bilden förändrades över geografiskt avstånd från gruvan har en 

enkätinsamling genomförts. Enkätfrågorna bygger på de svar som framkom i 

gruppintervjuerna/fokusgrupperna. Enkäten bestod av 16 frågor av varierande 

karaktär, både flervalsfrågor och graderingsfrågor (exempelvis mellan bra betalt och 

dåligt betalt).  Enkäter har skickats till sex olika skolor samt tre olika arbetsförmedlingar 

verksamma på olika avstånd från gruvindustrin. Avstånden har delats in i tre grupper, 

gruvorten, utanför gruvorten och långt ifrån gruvorten. Kontakt togs med sex skolor 

som har svarat på enkäten samt totalt sex arbetsförmedlingar. Det kom in enkätsvar 

från samtliga skolor, totalt 255 enkäter. Från arbetsförmedlingarna kom det in svar från 

två, totalt elva enkäter. Enkäterna skapade i Sunet Survey och en länk mejlades sedan 

ut till kontaktpersoner på arbetsförmedlingar och skolor för spridning till 

respondenterna. 

  

Till undersökningen har det även inhämtats material från tidigare genomförda studier. 

Det gäller intervjuer med rekryterande personal, bergarbetarstuderande samt 

ungdomar ute i samhället1.  

 

3.2 Urval 

Urvalet av intervjupersoner har gjorts på plats vid gruvorna av företrädare från 

företagen efter förfrågan om intervjuer. Förfrågan gällde 4-6 personer som arbetade 

under jord i produktionen. Vid intervjutillfälle ett valdes intervjupersonerna av en 

arbetsledare, vid intervjutillfälle två av en personalhandläggare och intervjutillfälle tre 

av produktionschefen.  

 

Vid intervjutillfälle ett genomfördes det två intervjuer. Anledningen till att det blev två 

intervjuer var att de arbetade på olika djup i gruvan. Den första intervjun gjordes med 

tre män, två av männen hade ca 30 års erfarenhet medan den tredje hade jobbat i två 

år. Den andra intervjun genomfördes med två yngre gruvarbetare, den ena var kvinna 

och den andra var man. Gruvan som ligger i Mellansverige bryter komplexmalm 

bestående av flera olika metaller.  

 

Intervjutillfälle två genomfördes med två kvinnor och tre män. De hade olika 

arbetsuppgifter och längd på sin erfarenhet. Intervjutillfälle två genomfördes vid en 

gruva i södra Sverige, där zinkmalm bryts.  

                                                 
1 För närmare beskrivning av material och frågeställningar se Slutrapport pilotprojektet ”Attraktiv gruva för alla” 

samt Rapport bergarbetarutbildning och simulatorer 
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Intervjutillfälle tre genomfördes med fyra män med varierande anställningstid, de hade 

arbetat mellan två och 25 år som gruvarbetare. De hade även erfarenheter av de olika 

arbetsmoment som förekommer i gruvan. Den tredje gruvan är återtagen i bruk, där 

bryts framförallt guldmalm.  

 

Urvalet av intervjuerna med de rekryterande, bergarbetarstuderande samt 

ungdomarna gjordes utifrån att de innehöll information som var intressant för det här 

tillfället1.  

 

Urvalet av skolor har gjorts utifrån deras placering och bekvämlighet. Skolor har 

lokaliserats utifrån var de är verksamma i förhållande till gruvan. Bekvämlighetsurvalet 

har varit utifrån att kontakter har funnits på några av de utvalda skolorna. Detta för att 

öka möjligheten att få hög svarsfrekvens. Ett liknande tillvägagångssätt har använts 

för arbetsförmedlingarna. 

 

3.3 Analys 

3.3.1 Intervjuerna 

Intervjuerna har lyssnats igenom och transkriberats. De transkriberade intervjuerna har 

lästs igenom och för undersökningen intressanta områden har identifierats utifrån 

modellen Attraktivt arbete och kopplats till de olika dimensionerna (Åteg, Hedlund, & 

Pontén, Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell, 2004). Detta har sedan 

tillsammans med resultatet av fokusgrupp Attraktivt arbetet bearbetats för att 

rangordna vilka dimensioner som är viktiga för att bergarbetaryrket ska vara attraktivt. 

När det gäller intervjuerna från de tidigare genomförda studierna har dessa analyserats 

utifrån dimensionerna i Attraktivt arbete modellen, detta för att kunna jämföra skillnader 

mellan gruvarbetarnas bild och andras bilder av yrket skulle upptäckas. 

 

3.3.2 Enkäten 

Enkäterna som bygger på resultatet av intervjuerna tolkades utifrån modellen Attraktivt 

arbete. Sedan har de resultaten ställts mot intervjuerna för att tydliggöra skillnader. 

Graferna redovisas sedan på samma sätt som de redovisas i Sunet Surveys 

rapportgenerator. Skalorna i graferna går från 1-10. 

 

4 Resultat 

I resultatkapitlet redovisas kategorierna i ordningen arbetsförhållande, 

arbetstillfredsställelse och arbetsinnehåll och därunder gruva för gruva. Det finns 

skillnader mellan de undersökta gruvorna vilka är av intresse att synliggöra. Sedan 

sammanställs resultatet från de olika gruvorna i slutet så att en mer generell bild kan 

framträda och jämföras med andra uppfattningar. 
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4.1 Arbetsförhållanden 
Tabell 1. Resultat av fokusgrupperna för grenen arbetsförhållanden 

Arbetsförhållanden 

Gruva 1 övre Gruva 1 nedre Gruva 2 Gruva 3 

1. Social kontakt 

2. Lojalitet 

3. Relationer 

4. Arbetstid 

5. Fysisk 

arbetsmiljö  

6. Adekvat 

utrustning 

7. Ledarskap 

8. Företaget 

9. Lön 

10. Lokalisering  

1. Relationer 

2. Företaget 

3. Arbetstid 

4. Lön 

5. Fysisk 

arbetsmiljö  

6. Lokalisering  

7. Social kontakt  

8. Adekvat 

utrustning 

9. Ledarskap  

10. Lojalitet 

1. Relationer 

2. Social kontakt 

3. Lojalitet 

4. Lön  

5. Adekvat 

utrustning 

6. Arbetstid 

7. Företaget 

8. Ledarskap 

9. Fysisk 

arbetsmiljö 

10. Lokalisering  

1. Lön 

2. Arbetstid 

3. Lokalisering 

4. Företaget 

5. Relationer 

6. Adekvat 

utrustning 

7. Social kontakt 

8. Lojalitet 

9. Ledarskap 

10. Fysisk 

arbetsmiljö 

 

 

 

4.1.1 Gruva 1 övre 

Det sociala är viktigt för gruvarbetarna. Lunchen samlas de på och pratar och umgås, 

då är alla närvarande. Det finns även möjlighet att träffas före och efter skiftet men 

beroende på familjesituation och intresse är det inte alla som kommer före eller stannar 

kvar efter. Gruvarbetarna känner sig heller aldrig ensamma i gruvan trots att de arbetar 

ensamma i sina maskiner. ”Man ringer bara någon om man vill surra”. 

 

Gruvarbetarna stöttar och är lojala främst mot varandra, de hjälps åt att lösa problem. 

Det är en farlig miljö och gruvarbetarna tar hand om sina kamrater. 

 

Gruvarbetarna känner alla på skiftet och ser sig som en familj, de beskriver situationen 

som unik. Att det kommer ner nya kollegor att lära upp är roligt, särskilt unga tjejer som 

sticker ut hakan och tar plats bland alla män. De lär de nya vem som de ska fråga 

eftersom de har olika kunskaper och vilka de inte ska fråga då det faktiskt finns de som 

helst jobbar ensamma. 

 

Arbetstiden är bra och gruvarbetarna trivs med sitt schema. De vill helst inte byta. 

 

Arbetsmiljön är både bra och dålig, det är mycket bättre nu förtiden jämfört med för 30 

år sedan. Gruvarbetarna vet vart det är farligt att arbeta och hur de ska agera där. De 
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kan känna obehag när det smäller i berget även om det inte ska vara farligt. De måste 

vara beredda hela tiden för det kan inträffa ras. 

 

Utrustningen har blivit bättre och utvecklats, mycket av det som var kroppsarbete förr 

är nu borta. 

 

Ledarskapet var bättre förr, då kom cheferna ner i gruvan och lyssnade på 

medarbetarna. Cheferna frågade om hur gruvarbetarna mådde då. 

 

Lön är bra, men de har inget emot att få mer för sitt arbete. 

 

De bor på orten och har ett lagom avstånd till arbetet. Annars är lokaliseringen inget 

de tänker på. 

 

4.1.2 Gruva 1 nedre 

De umgås på och efter jobbet med kollegor. De har bra kollegor som de litar på och 

de gillar att få nya kollegor till arbetsgruppen. 

 

Det är viktigt att arbeta för gruvbolaget eftersom man har bra villkor då. Att arbeta för 

någon av entreprenörerna är inget alternativ anser de intervjuade. 

 

Att arbeta skift är bra, de får bra med ledig tid i förhållande till den arbetade. Dock är 

väl nätter undantaget eftersom det är slitsamt. 

 

Gruvarbetarna tycker att de har ganska bra betalt vilket gör att jobbet ger möjligheter 

till en bra fritid. 

 

Den fysiska arbetsmiljön är mycket bättre idag, förr räknade man med att några 

personer skulle skadas svårt eller omkomma. Numera är det säkerheten först som 

gäller, hade det varit som förr så hade de inte rekommenderat arbetet till andra. De är 

inte rädda när de arbetar under jord men kan känna obehag på vissa ställen. De vet 

vart de ska vara försiktiga. De stora maskinerna har tagit bort allt det tunga fysisk 

arbetet men det finns fortfarande inslag av fysiskt ansträngande arbete. För att trivas 

som gruvarbetare gäller det att gilla mörker.  

 

Det är gångavstånd till jobbet vilket är en fördel, lokaliseringen är inget de funderar 

över annars. 

 

Skulle gärna vilja ha mer social kontakt men det är inte så mycket att göra åt. De träffar 

andra på lunchen allt som oftast. Det kan vara långt mellan arbetsplatsen och 

lunchrummet vilket gör att några äter på plats i maskinen. 

En bra dag i gruvan är en dag då maskinen går hela tiden med kortare stopp för mat 

och att fylla på exempelvis bultar i magasinet. Maskinen måste fungera eftersom allt 

görs med maskinen. De upplever att det finns för lite tid för underhåll, mer tid för 



17 

 

underhåll skulle ta bort onödiga stopp i arbetet. När det gäller maskiner tror att det är 

få som förstår hur stora och automatiserade de är. 

 

De tänker att de som leder arbetet borde närvara oftare för att se vilka problem 

gruvarbetarna ställs inför under jord. Gruvarbetarna upplever att ledningen inte ser vart 

det blir fel och att deras närvaro skulle ge en bättre kommunikation och lösa felen.  

 

Samma gäller för de som planerar arbetet under jord, närvaro och bättre 

kommunikation skulle kunna ge en bättre planering och i slutändan mer variation och 

tid för återhämtning. Det måste även planeras in tid när nya tas emot under jord, tempot 

gör att det blir svårt att introducera nya kollegor. 

 

Att vara lojal är en självklarhet särskilt kollegor emellan. 

 

4.1.3 Gruva 2 

Relationer och social kontakt är det som gör jobbet värdefullt. Eftersom det inte finns 

någon täckning för mobilerna under jord så interagerar man med varandra. De 

beskriver sig som en stor familj, sammansvetsade av arbetsmiljön. De känner sig aldrig 

ensamma, mycket kommunikation över radion och de har koll på varandra. Man är 

sällan ensam en längre stund, det är alltid någon som passerar. Samtidigt tycker de 

om att arbeta ensamma och kan njuta av de stunderna. Detta märks framförallt när de 

ska ta med sig någon ny i sin maskin, då blir det för mycket socialt. Jargongen är tuff 

och de är raka mot varandra men med mer tjejer under jord har det blivit mindre macho.  

 

Lojalitet är något de känner för varandra i sin lilla värld men inte i lika stor utsträckning 

mot företaget. 

 

Lönen har blivit bättre men de har inget emot att den kan få höjas mer. 

De får den utrustning de behöver och det mesta finns inom räckhåll. Dock är det för få 

som jobbar med service av maskinerna (extern leverantör av service). Det innebär att 

det kan bli dröjsmål emellanåt. 

 

Arbetstiden är bra och allra bäst gillar de kvällsveckorna eftersom det är färre ner i 

gruvan på kvällsskiftet. Det blir då mer lättarbetat enligt gruvarbetarna. De hade gärna 

önskat 7/72 som skiftmodell. 

 

Företaget är nödvändigt för arbetet men gör varken från eller till för gruvarbetarna. 

Ledarskapet blir lidande av att cheferna har dålig kommunikation mellan varandra de 

ser till att fylla sitt behov. Framförallt gäller det kampen om betongsprutningen. 

Cheferna skulle behöva prata mer med varandra. Ofta hoppar man över att prata med 

cheferna och kontaktar de som man vill ha kontakt med direkt. På så sätt blir det bättre 

flyt i arbetet, att skicka en beställning via bas tar bara längre tid. De ser att cheferna 

                                                 
2 7/7 innebär att gruvarbetarna arbetar sju dagar och sedan är de lediga i sju dagar 
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har dåligt med tid därför inte hinner med allt de skulle behöva. Detta märks framförallt 

när cheferna är borta och ersättarna blir bättre arbetsledare än ordinarie då de inte har 

samma mängd uppdrag och därför hinner med medarbetarna bättre. 

 

Vädret är alltid bra nere i gruvan vilket uppskattas, annars är arbetsmiljö inte ett 

populärt ord. De är noga med att alltid säkra sin arbetsplats för att undvika skador. De 

tycker att de jobbar i en säker miljö och tycker att den blir bättre med fler kvinnor i 

arbetsstyrkan. De vill jämföra sin arbetsplats med ett stort garage. När det gäller regler 

för arbetsmiljön så är deras inställning att reglerna inte alltid är av godo. En del regler 

är omöjliga att följa med tanken på arbetets beskaffenhet. 

 

Lokaliseringen är svår att ändra på eftersom gruvan ligger där den ligger. Man pendlar 

till och från arbetsplatsen. Dock ser de gruvan som två olika arbetsplatser, en ovan 

jord och en under jord. Det enda de saknar under jord är en servering där de kan köpa 

lunch. 

 

4.1.4 Gruva 3 

Grundlönen är inte så hög men den totala lönen med tillägg är bra. Gruvarbetarna 

anser att för yngre gruvarbetare är det en bra lön. Det är framför allt lönen som man 

arbetar för. 

 

Arbetstiden är skiftgång och de jobbar sju dagar för att sedan vara lediga i sju dagar. 

De får tid med familjen även om de inte hinner med fullt så mycket som man tänkt sig 

under sina 7 lediga dagar. Först tar det några dagar att vila upp sig och sen är det helg. 

Skiftgången påverkar relationerna eftersom det finns veckor då de jobbar och resten 

av familjen är lediga och tvärtom. De trivs med sin arbetstid och kan inte tänka sig byta. 

 

Lokaliseringen är i kombination med arbetstid viktigt. Med annan arbetstid hade det 

inte varit möjligt att exempelvis veckopendla vilket är en nödvändighet då det är ont 

om bostäder.  

 

Företaget är viktigt för gruvarbetarna. Företaget har lång historia av att ta hand om sin 

personal såväl som ta ett socialt ansvar för det lokala samhället. De har bra förmåner 

och trygga anställningar och jämför med olika entreprenörer där det är betydligt tuffare. 

 

Relationerna med familjen påverkas naturligtvis av arbetstiderna men tack vare att de 

får längre mellan arbetspassen kan de upprätthålla relationen med familjen. 

Relationerna på arbetsplatsen är viktiga för att arbetet ska flyta på. Med en bra 

kommunikation så blir relationerna bra. Relationen med de övriga på gruvarbetarna är 

god men de störs av sällanbesökarna som inte har vanan eller bryr sig om att 

kommunicera. 
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De har bra utrustning och kan därför utföra sitt jobb på ett bra sätt. Maskinparken är 

både välskött och modern. Arbetet går fortare och maskiner sköter sig själva när de är 

inställda. Att servicen och verkstaden fungerar är viktigt för verksamheten.  

 

Arbetsmiljön har blivit bättre genom den moderna maskinparken och det mest 

slitsamma är att köra lastbil i gruvan då rattandet är jobbigt. Enda nackdelen med den 

moderna maskinparken är att det går att köra i högre fart och då ökar vibrationerna i 

maskinen. 

 

De har en god stämning på arbetsplatsen vilket är viktigt men de framhåller att det är 

ett ensamarbete och att de flesta gärna arbetar ensamma. 

 

De är lojala och kan prata med varandra om olika saker och händelser. De är även 

lojala mot företaget som tar väl hand om dem. 

 

Ledarskapet är inte alltid så bra, de saknar chefernas närvaro och kommunikationen 

är inte så bra. 

 

Arbetsmiljön blir hela tiden bättre och bättre. Maskinerna har bättre förmåga att minska 

vibrationer och tungt kroppsarbete och bergssäkringen minskar riskerna att drabbas 

av olyckor utanför maskinen. De lyfter särskilt fram betongsprutningens betydelse för 

säkerheten. Arbetet utanför maskinen kan ändå vara tufft då det underlaget inte är 

slätt. Gruvarbetarna tycker att gruvan är ren, snygg och rymlig, den skulle vara en bra 

plats att visa upp om man vill rekrytera nya medarbetare till branschen. De är inte 

rädda för att jobba i gruvan och det kan man inte heller vara. Det kan vara påfrestande 

att jobba under jord och att arbeta under rädsla är ohållbart. De flesta glömmer av att 

de jobbar under jord när de kommit ner en liten bit under marken. När många är i 

rörelse i gruvan blir det jobbigt med bland annat trafikstockning i ramperna. Det bästa 

med att jobba under jord är att vädret alltid är bra och att de kan göra sitt jobb utan att 

förändra utrustning eller kläder. 

 

4.2 Arbetstillfredsställelse 
 

Tabell 2. Resultat från fokusgrupperna grenen arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse 

Gruva 1 övre Gruva 1 nedre Gruva 2 Gruva 3 

1. Resultat 

2. Eftertraktad 

3. Status 

4. Erkänsla  

5. Stimulans 

1. Eftertraktad 

2. Resultat 

3. Stimulans  

4. Erkänsla  

5. Status 

1. Eftertraktad 

2. Stimulans 

3. Resultat 

4. Status 

5. Erkänsla 

1. Resultat 

2. Stimulans 

3. Eftertraktad 

4. Erkänsla 

5. Status 
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4.2.1 Gruva 1 övre 

Det är tillfredsställande att få se resultat av sitt arbete, att känna att uppgiften är löst. 

 

De är få och det är svårt att få semester, så de känner sig eftertraktade eftersom det 

är svårt att ersätta dem. 

 

Gruvarbetaren har hög status i gruvan och i området. Om statusen ska höjas så kan 

det göras genom att höja lönen tänker de intervjuade. 

 

Det är dåligt med erkänsla från cheferna men desto mer kollegor emellan. Mestadels 

får de höra om det går bra eller dåligt ekonomiskt för gruvan från gruvledningen. 

 

När de går hem efter skiftet släpper de tankarna jobbet, stimulans är inget de 

intervjuade söker på arbetstid. 

 

4.2.2 Gruva 1 nedre 

De är eftertraktade, skulle någon på skiftet saknas så fallerar hela salvcykeln. 

 

Att få se resultat av sitt arbete är ett plus, det kan ta någon dag men de kan hela tiden 

få se vad deras tidigare insatts lett till. 

 

Variationen lite på vilken arbetsuppgift de har, borrning ger fler möjligheter till variation 

i uppgiften än vad bultning gör. Rotation skulle kunna ändra på enformiga 

arbetsuppgifter men samtidigt vet de att det inte är alla som lider av att bara utföra en 

arbetsuppgift. Generellt sett tycker de att arbetet är stimulerande. 

 

Det har blivit bättre med feedback från cheferna men det behövs mer anser de 

intervjuade. 

 

Andra är avundsjuka på lönen men samtidigt förstår de inte hur jobbet går till och vad 

det innebär att arbeta på en arbetsplats utan dagsljus. 

 

4.2.3 Gruva 2 

Hur eftertraktad man är beroende på arbetsuppgifter men samtidigt betonas det att 

utan alla olika arbetsuppgifter stannar gruvarbetet upp. Det är dock en viktig bit för 

trivseln och kan kopplas till relationer och social kontakt. 

 

Ingen dag är den andra lik oavsett uppgift även om vissa arbetsuppgifter blir mer 

repetitiva. 

 

De kan alltid se resultat av sitt arbete även om det emellanåt tar längre tid innan det är 

klart. 
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Status är inget som de uttryckligen strävar efter men det finns en rangordning i mellan 

olika yrkeskategorier. Det handlar inte om efterfrågan men traditionella gruvuppgifter 

står över de senare tillkomna. Med det menas att borraren rankas högre än service.  

 

Erkänsla från chefer är något som de saknar, men kollegorna ger varandra beröm för 

bra saker och är noga med att tacka för hjälpen. 

 

4.2.4 Gruva 3 

Arbetet innebär att gruvarbetarna snabbt får återkoppling på hur de löst arbetet. Det 

upplevs som positivt med tanke på att de upplever att cheferna inte är så närvarande 

och kan ge feedback. 

 

Det är inte alla som vill ha stimulans men de kan själva få bestämma om de vill rotera 

arbetsuppgifterna. Men de intervjuade tycker att det är viktigt för att trivas med jobbet. 

 

Om man är duktig så blir man eftertraktad. De som inte är så duktiga styrs in på 

uppgifter som de kan men duktiga arbetare får möjligheter till utveckling. 

 

Utöver att de kan se resultatet av sitt arbete så är det dåligt med erkänsla. De upplever 

att de får det när de påminner chefen. De skulle som redan nämnts vilja ha mer 

närvarande chefer. 

 

Statusen för gruvarbetaren har höjts genom att lönerna blivit bättre men det är 

fortfarande inget yrke för den som vill göra karriär.  

 

4.3 Arbetsinnehåll 

 
Tabell 3. Resultat från fokusgrupperna grenen arbetsinnehåll 

 

 

 

Arbetsinnehåll 

Gruva 1 Övre Gruva 1 nedre Gruva 2 Gruva 3 

1. Tankearbete 

2. Förtrogenhet 

3. Arbetstakt  

4. Handlingsfrihet 

5. Fysisk aktivitet  

6. Variation  

7. Praktiskt arbete 

1. Praktiskt arbete  

2. Tankearbete 

3. Förtrogenhet 

4. Variation  

5. Fysisk aktivitet  

6. Handlingsfrihet 

7. Arbetstakt 

1. Handlingsfrihet 

2. Tankearbete 

3. Förtrogenhet 

4. Arbetstakt  

5. Variation 

6. Praktiskt arbete 

7. Fysisk aktivitet 

1. Förtrogenhet 

2. Handlingsfrihet 

3. Praktiskt arbete 

4. Tankearbete 

5. Variation 

6. Arbetstakt 

7. Fysisk aktivitet 
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4.3.1 Gruva 1 övre 

Gruvarbetarna måste tänka på hur de agerar och manövrerar hela tiden för annars 

riskerar de att starta ett ras. Annars har det blivit mindre tankearbete med mer styrning 

och automatisering. 

 

Förtrogenheten är mindre viktig idag eftersom maskinerna styr det mesta idag. Det är 

få som läser berg idag. Förtrogenheten handlar mer om att hantera maskinerna. 

 

Gruvarbetarna upplever att de själva till stor del kan styra arbetstakten. De väljer att 

inte arbeta i så högt tempo så att de tvingas stressa men maskar inte heller eftersom 

det ställer till problem för kollegorna då det är väntetid på vissa maskiner. Tempot styrs 

även av bergets kvalitet och hur maskinen går. Är berget hårt eller trasigt blir tempot 

lägre. 

 

Gruvarbetarna har mindre handlingsfrihet nu än förr då allt mer planeras ovan jord eller 

styrs av uträknade borr- och bultplaner i maskinerna. Men känslan av att ingen kollar 

över deras axel när de jobbar är värdefull.  

 

Fysiskt arbete är det inte så mycket av längre med tanke på hur dagens gruvarbete 

går till. 

 

Samma gäller för praktiskt arbete, maskinerna gör mycket av jobbet. Det är när det 

kommer till att reparera enklare saker på maskiner som arbetet blir praktiskt. 

 

Variation hamnar långt ner på listan men de upplever inte sitt arbete som enformigt 

och dessutom finns det möjligheter att få testa på att arbeta med andra uppgifter. 

 

4.3.2 Gruva 1 nedre 

De är maskinoperatörer och även om de gör det mesta jobbet är det en hel del 

manövrering. 

 

Tankearbetet består framförallt av manövrering av maskinen och det blir olika 

beroende på vilken uppgift man har. Det är mer manövrering för en borrare än för en 

bultare. Sedan gäller det att planera sin dag så allt finns på plats. Det är alltid krångligt 

att behöva åka och hämta material. 

 

De vet vad de ska göra och det känns tryggt. De intervjuade upplever att maskinen 

hjälper till mycket. 

 

Det är inte så mycket fysiskt arbete längre, framförallt blir det när en borrkrona måste 

bytas eller bultmagasinet måste fyllas på. 

 

Med borr- och bultplaner samt dagsplanering blir det lite för styrt. Vill gärna vara med 

för att skapa en hållbarare planering. 
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Arbetstakten varierar mellan olika arbetsuppgifter, för bultaren som arbetar med 

bergsäkring är det alltid högt. Om inte berget säkrats kan det inte arbetas där och då 

stannar arbetet upp. När arbetet flyter på bra så blir det inga väntetider. De känner att 

tempot är högt och att de inte alltid hinner med det som planerats, då blir det också 

svårt att ta emot nya kollegor. Det finns två sätt att göra så att det blir bättre. Det ena 

är att sluta räkna salvor och i stället räkna tonnage, det andra sättet är att planera för 

mindre jobb och därmed öka möjligheterna att hinna med. 

 

4.3.3 Gruva 2 

Handlingsfriheten är det bästa med jobbet. Det är frihet under ansvar och de upplever 

att de sköter sig själva till stor del. Utifrån den övergripande planeringen lägger de 

själva upp hur de ska utföra uppgiften. 

 

Ingen tänker åt dig i gruvan, du får planera för bästa resultat. Tillsammans planerar de 

arbetet och hjälper varandra för ett bra flyt. 

 

Förtrogenhet är viktigt tillsammans med att vara på alerten för att upptäcka om berget 

är murket. Det bästa sättet att lära sig det här är genom att själv köra maskinen och 

känna på hur det går till. 

 

Hur arbetstakten är beror till stor del på hur arbetet går. Det finns en plan men om 

maskiner eller berg inte följer planen så blir det stressigare. Värst blir det för dem som 

jobbar med betongsprutning då de är den grupp som är mest eftersökt i förhållande till 

antal. 

 

Gruvarbetarna har mer eller mindre i variation i arbetet beroende på arbetsuppgifter 

man har. Vissa arbetsuppgifter är mer repetitiva än andra. Ingen dag är den andra lik 

dock. 

 

Hur praktiskt arbete man har beror på vilken roll man har i gruvan. Maskinförarna har 

ett mindre praktiskt arbete medan de olika servicefunktionernas arbetsuppgifter är mer 

av hantverkskaraktär. 

 

Arbete har med åren blivit mindre fysiskt och därför också mindre slitsamt, framförallt 

för maskinförarna. Det har förekommit diskussioner om att införa gympa på jobbet för 

att motverka stillasittande. 

 

4.3.4 Gruva 3 

Det finns en yrkesstolthet hos gruvarbetarna och de lyfter fram förtrogenhet som en 

viktig aspekt för att trivas på arbetet. De lär sig genom att auskultera och utföra arbetet, 

det är även då man lär sig de tips och trix som underlättar arbetet.  
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Handlingsfrihet är viktigt och ses ur två synvinklar; det ena är att de anställda själva får 

styra sin dag även om det finns en planering. Det andra är att de själva får bestämma 

huruvida de ska specialisera sig eller inte. 

 

Praktiskt arbete är något som de värderar högt men möten och andra 

sammandragningar står lågt i kurs. Gruvarbetarna ser sig själv i första hand som 

maskinförare och uppskattar att få köra maskinen och utföra sin uppgift. 

 

Tankearbete är inte en del av alla arbetsmomenten. Det gäller att känna sin miljö vilket 

är viktigare vid borrning än vid lastbilskörning. 

 

Det finns möjlighet till ett varierande arbete genom rotation samtidigt som den enskilde 

kan få välja att specialisera sig. Det är inte alla som trivs med rotationen utan är nöjda 

med att få göra det som de är trygga med. 

 

Arbetstakt kan till stor del styras av dem själva även om de är styrda av den 

övergripande planeringen med undantag för betongsprutningen som är viktig för deras 

säkerhet. Dagarna upplevs gå fort såvida det inte krånglar med maskinerna eller 

berget. När det flyter på så är det en bra dag, då funkar det för alla men så fort det 

krånglar stoppar det upp och påverkar andra funktioner. Eftermiddagarna är bättre än 

förmiddagarna för då är det färre ner i gruvan. 

 

Jobbet är stillasittande för det mesta, det gamla gruvarbetet är i stort sett helt bort. 

Dock gäller detta bara så länge det inte krånglar för då är det mycket upp och ner i 

maskinen. 

 

 

4.4 Sammanfattande bild 

I det här avsnittet presenteras analysen från de fyra intervjutillfällena som utförts i tre 

olika gruvor. Bilden som presenteras beskriver arbetet under jord men också vad som 

gör arbetet i gruvan attraktivt. 

 

4.4.1 Arbetsförhållanden 

Det som framkommer som viktigt för gruvarbetarna är relationerna till sina kollegor och 

den sociala samvaro som de har på sin arbetsplats. Trots att de arbetar ensamma i 

sina maskiner så känner de sig aldrig ensamma. En respondent beskriver relationen 

med kollegor: 

”Man ringer bara någon om man vill surra”. 

 

De anställda har således en nära kontakt via telefon även om de gärna haft mer social 

kontakt under arbetsdagen trotts att de ofta träffas på lunchen. En del kommer in före 

skiftet bara för att träffa sina kollegor eller stannar kvar efteråt. De beskriver att de är 

lojala som kollegor, bland annat genom att de strävar efter att inte försätta varandra i 

svåra situationer. 
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Lönen som de erhåller anses relativt bra även om de så klart hade velat ha högre lön. 

Lönen tillsammans med arbetstiderna bidrar dock till att göra arbetet attraktivt. 

Skiftgången anses vara attraktiv eftersom den emellanåt ger extra ledighet och 

därigenom tid till familjen samtidigt som den bidrar till ökad lön genomolika typer av 

tillägg. Företaget är också bidragande till att göra arbetet attraktivt genom sitt sociala 

ansvarstagande på orten.  

 

Gruvarbetarna trivs med att arbeta under jord och arbetsförhållandena anses vara 

bättre i gruvföretaget än om man skulle arbeta för någon av underentreprenörerna. 

 

Den fysiska arbetsmiljön är bra och den förbättring som skett under senare år gör att 

de anställda upplever trygghet på sin arbetsplats. Framförallt handlar det om en 

utveckling av hur berget säkras men också att nya moderna maskiner har bidragit till 

att reducera farliga och tunga arbetsmoment. En begränsning i arbetet är dock 

fortfarande tillgången på service och underhåll. 

 

Lokaliseringen anses vara både viktig och mindre viktig, de allra flesta bor i närheten 

och behöver inte någon längre transport till arbetet. De som bor längre bort från 

arbetsplatsen uppger att de kan göra det tack vara arbetstidens förläggning. 

 

Det finns en känsla av avstånd till arbetsledningen, det är med andra ord inte bara 

berget mellan gruvarbetarna och ledningen utan det finns även ett mentalt avstånd 

genom chefernas frånvaro. Gruvarbetarna hade gärna sett sina chefer oftare under 

jord. 

 

 

4.4.2 Arbetstillfredsställelse 

De anställda ser ett tydligt resultat av sitt arbete vilket de anser vara positivt och tycker 

är viktigt för sin tillfredställelse. De upplever dessutom att deras kompetens är 

eftertraktad. De är dock ganska få på skiften och det märks tydligt när det saknas folk 

eftersom tempot tenderar att sjunka. De allra flesta uttrycker att de har ett stimulerande 

arbete som kräver en förmåga att lösa olika typer av problem. Detta skiljer sig dock lite 

mellan olika grupper, och på något ställe arbetar de aktivt med rotation mellan 

arbetsuppgifterna. Det finns dock möjlighet för dem som inte vill rotera att få en fast 

uppgift.  

 

Status är inget som gruvarbetarna värderar högt eller eftersträvar eftersom några 

anser att de, på sätt och vis redan har det genom traditionen:  

 

”gruvis har hög status” 
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Men skulle statusen höjas så görs det med att öka lönen. Erkänsla hamnade också 

långt ner på skalan med motiveringen att de inte får feedback så ofta från chefer. De 

får reda på om det går bra ekonomiskt för gruvan eller inte. 

 

4.4.3 Arbetsinnehåll 

Förtrogenhet är viktigt för gruvarbetarna, det krävs kunskap för att kunna blir bra som 

yrkesperson. Det handlar inte lika mycket om att läsa berg som förr men det ställs 

fortfarande krav på lyhördhet för att undvika riskabla situationer i gruvan. Det syns 

även i att tankearbetet är viktigt och är en del av det som gör arbetet attraktivt.  

Handlingsfrihet betyder också mycket för arbetets attraktivitet. Gruvarbetarna får en 

arbetsplan med sitt beting på och sköter sedan resten av jobbet själva. Känslan är att 

ingen kontrollerar dem: 

 

”Det är ingen som tittar dig över axeln” 

 

Det har blivit mindre handlingsfrihet ju mer gruvans maskiner har utvecklats, idag styr 

inprogrammerade bult och borrplaner. 

 

Även om jobbet utförs med maskiner så är det ett praktiskt arbete som gruvarbetarna 

har. Att navigera de stora maskinerna under jord kräver känsla i händerna. De 

försöker även själva göra enklare reparationsarbeten på sin maskiner när det 

behövs. Variation i arbete beror på hur arbetet är upplagt samt vilka arbetsuppgifter 

var och en har. Det förekommer arbetsrotation på vissa ställen vilket ger lite olika 

arbetsuppgifter. Det blir mer variation för en borrare än för dem som arbetar med 

bergförstärkning.  

Arbetstakten är oftast bra men skulle kunna bli bättre om planerarna befann sig 

närmare där arbetet utförs. Det svåraste med arbetstempot är när de tar emot nya 

kollegor som ska introduceras. Det blir då svårt att ge dem en bra introduktion. 

Fysiskt arbete rankas lågt då det är något som uppstår när det arbetet inte går så 

bra. De måste då arbeta mycket utanför hytten vilket är fysiskt påfrestande.  

 

4.4.4 Attraktivt arbete för gruvarbetarna 

Gruvarbetarna är eniga om att de har ett bra arbete. De trivs med kollegor, 

arbetsuppgifter och miljön under jord. Efter att ha varit borta ett tag så ser de fram 

emot att få börja jobba igen. 

 

”det bästa är att det alltid är samma väder där nere varma sommardagar då det luktar 

grill i näsan kan vara jobbiga men när snön yr är det väldigt lätt att krypa ner i 

gruvhålet” 

 

De har svårt att tänka sig ett annat arbete och kan gärna rekommendera yrket till sina 

barn och andra som de möter. Gruvarbetarna arbetar gärna kvar till pension 
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” jag är fortfarande arg på min farbror som arbetade i gruvan för att han inte 

berättade hur bra det var” 

 

4.4.5 Gruvarbetarna om andras syn på gruvarbete. 

Det är inte ofta gruvarbetarna får frågan om deras yrke och arbetsuppgifter eftersom 

de flesta i deras närhet känner till gruvan och flera bekanta som arbetar branschen. 

Men de som ändå ställer fråga blir inte sällan fascinerade och nyfikna när 

gruvarbetarna berättar om sitt arbete, eftersom de som frågar oftast inte vet så 

mycket om hur det är att arbeta i gruvan. Det finns människor som tror att 

gruvarbetarna arbetar med hackor men samtidigt menar gruvarbetarna att TV har 

gjort att fler blivit mer medvetna om deras arbete och arbetsplats. Dock är det inte 

alla tv-program som ger rätt bild, det finns till exempel amerikanska program som 

sprider en bild av gruvarbete som ett farligt yrke med machomän. 

 

4.5 Rekryterande personal i gruvindustrin 

Gruvan är en attraktiv arbetsplats, det syns framförallt genom den låga 

personalomsättning som framkommit i intervjuerna. Arbetsmiljön är bra och det är låga 

sjukskrivningstal och sjukskrivningstalen sjunker även bland entreprenörerna. 

Utvecklingen har gått framåt och skillnaden mellan 80-talet och idag beskrivs som natt 

och dag. Förklaringar till detta är bland annat att maskiner och krav har bidragit mycket. 

Säkerhet är ett prioriterat område och säkerhetstänk efterfrågas vid 

anställningsintervjuer. Om den sökande ger intryck av att ordning och reda samt 

säkerhet inte är det viktigaste prioriteras denne sökande ned.  

 

Arbetet innebär mycket frihet under ansvar och det finns en hög yrkesstolthet bland 

gruvarbetarna. Det är viktigt för nyanställda att visa framfötterna för kollegor och 

chefer, det då blir det mycket enklare att komma in på arbetsplatsen och i arbetslaget. 

Stämningen beskrivs som mycket hjälpsam och vänlig även om jargongen emellanåt 

kan vara tuff. Kvinnornas intåg på arbetsplatsen har dock inneburit att det blivit bättre 

samt att bilder på lättklädda kvinnor har minskat avsevärt. Med kvinnor minskar även 

slitaget på maskinparken.  Strävan är att öka antalet kvinnor. Ett annat område man 

gärna vill bli bättre på är rekrytering av personer av utländsk härkomst, det faller ofta 

på bristfällig språkkunskaper. Personalen måste kunna göra sig förstådda och förstå 

för att säkerheten ska kunna bibehållas. 

 

Lönen är bra och de anställda har bra förmåner som tillgång till sjukvård tandvård och 

friskvård. Även om förmånerna är bra så upplevs det svårt att konkurrera om vissa 

bristkompetenser, exempelvis ingenjörerna, där lönerna trissats upp på 

arbetsmarknaden.  

 

4.6 Bergarbetarstuderande 

De bergarbetarstuderande är nöjda med sin utbildning och det yrke som de valt att 

studera till. De ser gruvan som en bra arbetsplats. De sociala kontakterna och 

relationerna kollegor emellan är framförallt det som sticker ut. Det är dessutom en bra 
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och säker arbetsplats med bra utrustning. Arbetsuppgifterna är roliga och de vill 

fortsätta arbeta med gruvbrytning eller hitta ett arbete i gruvbranschen efter avslutad 

utbildning. En före detta student som söker arbete uttrycker: 

 

”jag har gruvabstinens” 

 

De som inte är insatta i gruvbranschen tror att det är en farlig miljö med mycket ras 

och tunga arbetsuppgifter men de blir förvånade när de får höra om maskinerna som 

gruvarbetarna använder och att några är fjärrstyrda maskiner. 

 

4.7 Ungdomar på stan 

Den första bild som de beskriver är ett arbete i mörker med hackor och spadar djupt 

ner under jord. Det är kallt, blött och luften är dålig. Jobbet är krävande fysiskt och 

utförs främst av män, sammantaget anser de att bergarbete innebär en dålig 

arbetsmiljö och därmed inte är så attraktiv. 

 

Bilden de förmedlar har de framförallt fått från litteratur i skolan och tv. Några har 

besökt museigruvorna i Sala och Falun vilket förstärkt bilden av trånga, blöta och 

mörka gångar. De är osäkra på vart de aktiva gruvorna finns men många gissar på att 

norr om Falun är ett bra tips. 

 

4.8 Enkätundersökning 

Här kommer resultatet från enkätundersökningarna att redovisas. Först kommer 

resultatet av enkäter från skolor på gruvorten redovisas. Det följs sedan av skolor 

utanför gruvorten och skolor långt från gruvorten därefter. Resultaten kommer att 

skrivas ut skola för skola men även en gemensambild för varje område. Här kommer 

även resultatet av de få enkäter som kom in från arbetsförmedlingarna redovisas. I 

graferna redovisas antal som svarat å varje alternativ.Samtliga grafer presenteras i 

bilaga 4. 

4.8.1 Gruvorten 

Detta är svar från elever på två skolor i kommuner där gruvbrytning pågår och är en 

del av arbetslivet. I Hedemora svarade 33 av 42 på enkäten och i Kiruna svarade 41 

av 45 på enkäten. 

 

4.8.1.1 Om att arbeta i gruvan 

Arbetsmiljön är inte så farlig, majoriteten på båda skolorna tror att det är mindre farligt 

att arbeta under jorden som gruvarbetare. Fler i Hedemora tror på en mindre farlig 

arbetsmiljö. Många på de båda skolorna har valt att inte ta ställning genom att sätta 

markören i mitten. Det tyder på att de är osäkra på om det är farligt eller säkert att 

arbeta i gruva. 

 

När de ska välja ord för att beskriva hur det är att arbeta i en gruva så väljer de ord 

som farligt, kallt, trångt, blött och mörkt. Undantaget här är Hedemora där flera valt att 

kryssa i ordet socialt. 
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De flesta tror att lönen är bra. I Kiruna lutar en liten majoritet åt att lönen för 

gruvarbetare är bra men tendensen är tydligare i Hedemora. Många på de båda 

skolorna har valt att inte ta ställning genom att sätta markören i mitten vilket tyder på 

att de inte vet något om lönebilden för gruvarbetare. 

 

 
Figur 1Svar på enkätfråga 6, gruvorten. K står för Kiruna och H står för Hedemora 

   

De flesta tror att gruvarbetarna trivs med skiftgången, det är tydligare att eleverna i 

Kiruna tror att de gillar att arbeta skift. Många på de båda skolorna har valt att inte ta 

ställning genom att sätta markören i mitten vilket antagligen innebär att de inte vet 

något om gruvarbetarnas arbetstid. 

 

Majoriteten i Hedemora tror inte att gruvarbetarna kan påverka sin vardag men det finn 

ändå några som tror på en viss handlingsfrihet. I Kiruna så har mer än 50 % markerat 

att de tror att gruvarbetarna har en liten eller ingen handlingsfrihet.  

 

Flertalet på båda skolorna tror att det är ett rörligt arbete med mycket fysiskt arbete 

men tycks ändå ha en liten kunskap om att gruvarbetarna är maskinförare. Många på 

de båda skolorna har valt att inte ta ställning genom att sätta markören i mitten vilket 

tyder på att de inte vet. 

 

De flesta tror att det är ett arbete som kräver eftertanke. Det är tydligast i Kiruna där 

mer än 50 % markerat att det krävs tanke arbete när man arbetar under jord. I 

Hedemora har många valt att inte ta ställning genom att sätta markören på mitten vilket 

tyder på att de inte vet. 

 

Att det är en mansdominerad värld tror de flesta både i Hedemora och i Kiruna men 

de är medvetna om att det finns kvinnor som arbetar där men att de inte är så många. 
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4.8.1.2 Attraktivt arbete 

De flesta tror att gruvarbetarna trivs med sitt arbete i gruvan, det är något tydligare i 

Kiruna drygt 2/3 av de svarande eleverna tror att gruvarbetarna trivs bra. På frågan om 

de själva skulle kunna tänka sig arbeta som gruvarbetare efter utbildning så är det 50 

% i Hedemora som svarar ja. I Kiruna är det lite mer än 30 % som kan tänka sig att 

arbeta som gruvarbetare, men där är det mer jämnt mellan ja och nej svarare än i 

Hedemora. 

 

 
Figur 2 Svar på enkät fråga 5, gruvorten. K står för Kiruna och H står för Hedemora 

 

4.8.1.3 Kännedom om gruvor 

I Kiruna är det ingen som vet vart Sveriges sydligaste underjordsgruva (där 

gruvbrytning pågår) är belägen medan majoriteten av de som svarat på frågan i 

Hedemora vet att det är i Närke som den finns.  

 

4.8.2 Utanför gruvorten 

Här redovisas svar från två skolor belägna i kommuner som angränsar till 

gruvkommuner. I Hofors svarade 17 av 25 på enkäten och i Hallsberg svarade 30 av 

41 på enkäten 

 

4.8.2.1 Om att arbeta i gruvan 

En tiondel av alla lever i Hofors tror på en säker arbetsmiljö i gruvan men resten i både 

Hofors och Hallsberg tror på att det är en farlig arbetsmiljö. Bilden är tydligare i 

Hallsberg där mer än 80 % tror på en farlig arbetsmiljö.  
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Figur 3 Svar på enkätfråga 2, utanför gruvorten. Ha står för Hallsberg och Ho står för Hofors 

 

När eleverna i Hofors får välja ord för att beskriva gruvan som arbetsplats väljer de ord 

som trångt, blött, mörkt, kallt, slitsamt och farligt. I Hallsberg så har de valt samma ord 

men där har en liten större grupp kryss även hamnat på stort. 

 

En betydande majoritet tror att gruvarbetare har en bra lön, det som särskiljer de båda 

skolorna åt är att drygt 20 % av eleverna i Hallsberg tror att det är dåligt betalt samt att 

Hofors har en stor grupp som satt sitt svar mitt emellan vilket tyder på att det inte vet. 

I Hofors tror de flesta att gruvarbetarna är lite missnöjda med skiftgången medan de i 

Hallsberg lutar åt att de trivs med att arbeta skift. Många på de båda skolorna har valt 

att inte ta ställning genom att sätta markören i mitten vilket tyder på att de inte vet. 

 

I Hallsberg tror fler att gruvarbetarna har möjlighet att påverka sin vardag men där finns 

även de som tror att de har liten handlingsfrihet. I Hofors tror lite färre än majoriteten 

på hög handlingsfrihet men där har också en betydande del valt att inte ta ställnig 

genom att sätta sina markörer mitt emellan vilket tyder på att de inte vet. 

 

Flertalet i Hofors tror att gruvarbetare är maskinförare och ca 38 % tror på ett 

stillasittande arbete. Den största enskilda gruppen har satt sin markör i mitten vilket 

tyder på att de inte vet. Majoriteten i Hallsberg tror på att arbetet utförs med maskiner 

men samtidigt så tror många att det är ett fysiskt rörligt arbete. Största gruppen i 

Hallsberg har satt sin markör i mitten vilket tyder på att de inte vet.  

De flesta tror att arbetet innebär tankearbete men på båda skolorna så är det 1/5 del 

som valt att inte ta ställning genom att sätta sin markör i mitten på skalan, det tyder på 

att de inte vet.  

 

Majoriteten tror på en mansdominerad arbetsplats med en del kvinnliga medarbetare, 

det som sticker ut är att nästan 25 % i Hallsberg tror på att det är lika många män som 

kvinnor som arbetar i gruvindustrin. 
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4.8.2.2 Attraktivt arbete 

De flesta i Hofors tror att gruvarbetarna trivs med sitt arbete och lika är det för eleverna 

i Hallsberg men det är inte lika tydligt. Flera har valt att inte ta ställning genom att sätta 

markören i mitten på skalan vilket tyder på att de inte vet. En övervägande majoritet 

vill inte eller vet inte om de vill arbeta som gruvarbetare efter utbildning.  

 

 
Figur 4 Svar på enkätfråga 5, utanför gruvorten. Ha står för Hallsberg och Ho står för Hofors 

 

4.8.2.3 Kännedom om gruvor 

I Hofors är det inget som vet var Sveriges sydligaste underjordsgruva är belägen men 

flera i Hallsberg vet om att den finns i grannkommunen.  

 

4.8.3 Långt ifrån gruvorten 

Här redovisas resultatet från två skolor som är belägna i kommuner utan synbar 

kontakt med gruvindustrin. I Lysekil svarade 99 av 108 på enkäten och i Bålsta svarade 

35 av 40 på enkäten. 

 

4.8.3.1 Om att arbeta i gruvan 

Det är ett fåtal som tror på en säker arbetsmiljö i gruvan och det är en tydlig övervikt 

på dem som tror att det är en farlig arbetsmiljö. Lysekil sticker ut tydligast där. I Bålsta 

är det en ganska stor grupp som valt att inte ta ställning genom att sätta markören i 

mitten vilket tyder på att de inte vet. 

 

När det ska välja ord för att beskriva gruvan som arbetsplats väljer eleverna framförallt 

orden trångt, blött, mörkt, kallt, slitsamt och farligt. Det som sticker ut här ar att flera 

elever i Lysekil har kryssat i varmt och elever i Bålsta var även valt ordet stort. 

 

De tror att lönen för en gruvarbetare inte är så bra men svaren spänner över hela fältet. 

Många på de båda skolorna har valt att inte ta ställning genom att sätta markören i 

mitten vilket tyder på att de inte vet. 
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På de båda skolorna är tendensen att de tror att gruvarbetarna inte trivs med att arbeta 

i skift men det är väldigt många som valt att inte ta ställning genom att sätta markören 

i mitten på skalan, det tyder på att de inte vet så mycket om det. Förutom att många 

satt markören i mitten hamnar många svar nära mitten. 

 

Många tror att gruvarbetarna har möjlighet att påverka sin vardag men samtidigt så är 

det en del i Lysekil som inte tror på någon större handlingsfrihet. Många svar hamnar 

mitt på skalan vilket tyder på att många inte vet. 

 

En övervägande del på de båda skolorna tror att gruvarbetare är maskinförare 

samtidigt som det tror att det är ett fysiskt rörligt arbete. Många på de båda skolorna 

har valt att inte ta ställning genom att sätta markören i mitten, det tyder på att de inte 

vet. 

 

En övervägande del tror att bergarbete kräver tankearbete men det finns mindre 

grupper som inte tror att det krävs något större tankearbete. Många på de båda 

skolorna har valt att inte ta ställning genom att sätta markören i mitten vilket tyder på 

att de inte vet. 

 

4.8.3.2 Attraktivt arbete 

De flesta i Lysekil tror att gruvarbetarna är nöjda med sitt arbete medan tendensen i 

svaren från Bålsta går mot att de inte skulle trivas med sitt arbete. Många på de båda 

skolorna har valt att inte ta ställning genom att sätta markören i mitten vilket tyder på 

att de inte vet. När det gäller huruvida de själva skulle kunna tänka sig att arbeta i 

gruva så är det få som svarat ja. Drygt 90 % svarar nej eller att de inte vet om de kan 

tänka sig att arbeta som gruvarbetare. 

 

 
Figur 5 Svar på enkätfråga 5, långt från gruvorten. L står för Lysekil och B står för Bålsta 

4.8.3.3 Kännedom om gruvor 

Kännedom om vart Sveriges sydligaste underjordsgruva är belägen är i stort sett 

obefintlig. 

0

20

40

60

80

100

L B L+B

Skulle du kunna jobba som gruvarbetare om du 
fick utbildning?

Ja Nej Vet ej



34 

 

 

4.8.4 Arbetsförmedlingen 

Svar har inkommit från en arbetsförmedling på gruvorten samt en arbetsförmedling 

långt från gruvorten.  

 

4.8.4.1 Om att arbeta i gruvan 

De båda arbetsförmedlingarna beskriver en ganska säker arbetsmiljö och ett arbete 

som utförs med maskin. När de får välja ord så väljer de ord som ensamt, varmt, stort, 

bekvämt och socialt. De tror att gruvarbetarna trivs med att arbeta i skift men att de 

inte får påverka sin arbetsdag i någon större utsträckning. De tror att det är bra betalt 

och att det är 25 % kvinnor som arbetar i gruvnäringen. 

 

4.8.4.2 Attraktivt arbete 

Arbetsförmedlingarna tror att gruvarbetarna trivs med sitt arbete men är kluvna till om 

de själva skulle vilja arbeta som gruvarbetare. 

 

4.8.4.3 Kännedom om gruvor 

Kännedomen om Sveriges sydligaste underjordsgruva är låg bland arbetsförmedlarna. 

 

5 Analys 

Under rubriken diskussion kommer jämförelser att ske mellan de olika gruvorna, 

mellan gruvorna och de olika grupperna samt mellan de olika enkätgrupperna. Detta 

för att se hur bilden förändras över avstånd. 

 

5.1 Jämförelser mellan gruvorna 

Här kommer de tre olika gruvorna att jämföras med varandra för att se om det finns 

skillnader mellan dem. 

 

5.1.1 Gruva 1 och Gruva 2 

De viktigaste bitarna för gruvarbetarna i de båda gruvorna är det som rör lojalitet, 

relationer och social kontakt. Det gör att de aldrig känner sig ensamma trots att de 

jobbar ensamma i sina maskiner. De umgås både på och utanför arbetet med 

skiftkollegorna. Den stora skillnaden mellan gruvorna är synen på den fysiska 

arbetsmiljön. I Gruva 1 rankas den fysiska arbetsmiljön som dimension högre för 

arbetets attraktivitet till skillnad från Gruva 2 där de ser att reglerna ibland är omöjliga 

att uppfylla. Då blir det mer ett hinder än den positiva faktor som spelar roll för arbetets 

attraktivitet. 

 

Att vara eftertraktad på sitt arbete uppskattas av gruvarbetarna i både Gruva 1 och i 

Gruva 2. De ser till helheten och att om alla kan hjälpas åt blir det ett bra flöde i 

produktionen. De ger varandra feedback men saknar feedback från cheferna.  

 

Att få styra sitt arbete själva, känna att de kan utföra sitt arbete och tänka ut hur de ska 

lösa situationer är viktigt.  Gruvarbetarna i de olika gruvorna skiljer sig dock åt i hur de 
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ser på arbetet. I Gruva 1 så ser de att maskinnavigerandet är ett hantverksarbete 

medan de i Gruva 2 mer ser att maskinerna gör arbetet.  

 

5.1.2 Gruva 1 och Gruva 3 

De båda gruvorna tillhör samma koncern men de bryter olika malm och har existerat 

olika länge. De skiljer sig även åt i hur gruvarbetarna ser på de olika dimensionerna. I 

Gruva 1 så rankas de sociala bitarna högt medan gruvarbetarna i Gruva 3 ser 

dimensionerna lön, lokalisering och arbetstid som viktiga. Den fysiska arbetsmiljön är 

viktig för gruvarbetarna i Gruva 1 och de kopplar den till att vara anställda av 

koncernen. Som anställd i gruvan har du ett bättre och tryggare jobb än de som arbetar 

åt underentreprenörerna. Även i Gruva 3 spelar företaget roll, då framförallt för den roll 

som det spelat på orten genom socialt ansvarstagande. 

 

Att få se resultat av sitt arbete är viktigt hos gruvarbetarna i de båda gruvorna, det ger 

en tillfredställelse att få visuell återkoppling på sitt arbete eftersom de utrycker att de 

inte är något de får så ofta. Status är inget någon av gruvarbetarna strävar efter, de är 

medvetna om att olika uppgifter har olika status men vet att om en uppgift med låg 

status inte utförs så stoppar arbetet upp. I Gruva 1 känner sig gruvarbetarna 

eftertraktade, detta eftersom de vet att det är svårt att rekrytera ersättare och att om 

någon är sjukfrånvarande så får det konsekvenser på skiftet. Den känslan är lägre i 

Gruva 3. 

 

Tankearbete, förtrogenhet, handlingsfrihet och utförande av sitt arbete är viktigt för 

arbetets attraktivitet i de båda gruvorna. Dock känner de i Gruva 1 sig mer kringskurna 

av arbetsplaneringen som sköts ovan jord. 

 

5.1.3 Gruva 2 och Gruva 3 

De två gruvorna ligger långt ifrån varandra och tillhör två olika koncerner, de bryter 

olika malm och har varit aktiva olika länge. Gruvarbetarna i de olika gruvorna har några 

likheter i hur de rankat dimensionerna ledarskap och fysisk arbetsmiljö. De placeras 

långt ner i rankingen för vad som gör deras arbete attraktivt. När det gäller den fysiska 

arbetsmiljön så är det inte att det är just dålig arbetsmiljö utan mer att det finns 

paradoxer som gör begreppet svårt. Reglerna är tydliga och maskinerna bra men 

reglerna gör arbetet mycket svårutfört ibland eftersom det inte enligt gruvarbetarna går 

att uppfylla och maskinerna är så bra att de kan köra snabbare med resultatet att 

vibrationerna ökar. Skillnader mellan gruvorna är att för Gruva 2s gruvarbetare så 

spelar relationer och den sociala samvaron större roll för attraktiviteten än för 

gruvarbetarna i Gruva 3. I Gruva 3 är det viktigare med lön, arbetstid och lokalisering 

detta eftersom det ökar möjligheterna för en aktiv fritid och privata relationer. 

 

Möjligheten till stimulans är viktig för gruvarbetarna i de båda gruvorna för det ger 

tillfälle att utvecklas på arbetet. Gruvarbetarna ser även lika på status och erkänsla, de 

strävar inte efter status men skulle gärna få återkoppling oftare på sitt arbete. Att inte 
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sträva efter status och frånvaro av återkoppling gör att de rankas lågt för arbetets 

attraktivitet.  

 

Handlingsfrihet och förtrogenhet är viktigt för att för gruvarbetarna i de båda gruvorna, 

det är viktigt att kunna sitt arbete och få känna förtroende från omgivningen. Fysiskt 

arbete är inget som är särskilt positivt eftersom mest förknippas med maskiner som 

behöver repareras eller berg som ställer till besvär. 

 

5.2 Gruvarbetarna och rekryterande personal 

Likheterna mellan den rekryterande personalens utsagor och gruvarbetarna är 

slående. De som rekryterar beskriver en miljö där mellanmänskliga relationer står högt 

i kurs vilket stämmer väl överens med den bild som gruvarbetarna ger. Att hjälpa 

varandra och arbeta tillsammans för ett starkt kollektiv under jord för varandras 

säkerhet och hälsa. Samtidigt säger båda grupperna att lön och förmåner också är en 

starkt bidragande orsak till att arbetet är attraktivt. Båda grupperna upplever 

kvinnornas intåg som något positivt för klimatet i gruvan, det har bidragit till mindre 

slitage och en trevligare stämning. Arbetsmiljön har blivit bättre tack vare att tekniken 

för bergsäkring har utvecklats samt att de tunga arbetsuppgifterna är borta tack vare 

automatiseringen. Automatiseringen har varit välkommen för gruvarbetarna men de 

ser också att det varit deras specialkunskaper nu ersätts av förprogrammerade 

borrplaner. Det tar bort lite av det som är deras yrkesstolthet. Yrkesstoltheten är viktig 

och dimensioner som handlingsfrihet och förtrogenhet spelar roll för arbetets 

attraktivitet. 

 

5.3 Gruvarbetarna och bergarbetarstuderande 

De bergarbetarstuderande har fått en inblick i hur arbetet går till under mark och även 

fått känna på den kollegiala stämningen som råder under jord. De ser de attraktiva 

bitarna som även gruvarbetarna lyfter fram. De möter samma okunskap som 

gruvarbetarna gör när det gäller gruvarbetaryrket. Den bild som de har stämmer inte 

överens med den föråldrade bild som de som inte varit i kontakt med gruvbranschen 

har.  

 

5.4 Gruvarbetare och ungdomar på stan 

Gruvarbetarna beskriver en bild som står i tydlig kontrast till den som kommer fram i 

intervjuerna. Ungdomarna kopplar sin bild till det som de fått uppleva i Sala silvergruva 

eller koppargruvan i Falun. Tungt arbete i en dålig arbetsmiljö gör att de inte ser gruvan 

som en attraktiv arbetsplats. Detta medan gruvarbetarna trivs med sina arbeten i den 

moderna gruvan där maskiner tagit bort allt det tunga arbetet och där maskinhytter och 

ventilation förbättrat vardagen. 
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5.5 Gruvarbetarna och enkätsvar 

 

5.5.1 Gruvarbetare och enkätsvar från skolor på gruvorten 

Även om orden skoleleverna väljer att kryssa i delvis är motsats till den moderna 

gruvindustrin så har de koll på att arbetsmiljön och säkerheten är bättre vilket även 

konfirmeras av gruvarbetarna. De delar på många sätt bilden av den moderna gruvan 

även om det finns skillnader. Eleverna har kunskaper om att brytningen utförs med 

maskiner men de tror ändå på ett fysiskt arbete vilket kan vara motsägelsefullt. 

Gruvarbetarna pratar om fysiskt arbete som effekterna av att maskinen går sönder 

eller att bergets egenskaper inte är som förväntat men att det inte är en viktig eller stor 

del av arbetet.  

 

Eleverna tror inte på att gruvarbetarna har någon större handlingsfrihet vilket också 

stämmer överens med den bild som gruvarbetarna ger. Gruvarbetarna säger att de får 

styra allt mindre i och med automatiseringen.  

 

Gruvarbetarna har enligt sin egen mening ett attraktivt arbete som de trivs med och 

det är något som eleverna tror att de har. Men på frågan om det är ett arbete som 

eleverna vill ha råder det olika meningar om det. I Kiruna kan drygt en tredjedel tänka 

sig att bli gruvarbetare men i Hedemora kan hälften tänka sig en framtid som 

gruvarbetare efterutbildning. 

 

5.5.2 Gruvarbetare och enkätsvar från skolor utanför gruvorten 

Elever från dessa skolor tror att gruvarbetet är förenat med faror, det är tydligt deras 

bild av arbetsmiljön står i kontrast till gruvarbetarnas upplevelse. Kunskapen om den 

moderna gruvans arbetsmiljö har inte nått hit. Det märks också på att när eleverna 

väljer ord för att beskriva gruvan som arbetsplats föredrar ord som trångt, slitsamt och 

farligt. De tror dock att arbetet utförs med maskiner. 

 

När det kommer till utförandet av arbetet så tror eleverna det krävs tankearbete för att 

vara gruvarbetare och att gruvarbetarna har handlingsfrihet. Den bilden av gruvarbetet 

stämmer delvis överens med gruvarbetarnas. Handlingsfriheten är inte så stor men 

viktig för gruvarbetarna och arbetet kräver att man tänker efter trots automatiseringen. 

Gruvarbetarna trivs med sitt arbete vilket också eleverna tror men det är få av eleverna 

som kan tänka sig att arbeta som gruvarbetare. 

 

5.5.3 Gruvarbetare och skolor belägna långt från gruvorten 

När eleverna väljer ord för att beskriva gruvan som arbetsplats blir det trångt, slitsamt, 

mörkt, blött och farligt vilket också understryks med att få tror på att gruvan är säker 

som arbetsplats. Det är en bild som inte matchar gruvarbetarnas utsagor. Den tydliga 

skillnaden ses vidare i att de tror att det är ett fysiskt rörligt arbete trotts att de ser 

gruvarbetaren som den maskinförare denne faktiskt är. 

 



38 

 

Bilden av att gruvarbetet innebär tankearbete delar eleverna med gruvarbetarna och 

eleverna tror på ett yrke med stor handlingsfrihet. Detta stämmer delvis överens med 

gruvarbetarnas utsagor. Gruvarbetarna menar att de behöver vara skärpta och tänka 

efter när de arbetar med gruvbrytning men att deras rörelsefrihet minskat med 

automatiseringen. 

 

Eleverna på den ena skolan tror att gruvarbetarna är nöjda med sitt arbete medan den 

andra skolans elever inter tror på att gruvarbetarna har ett arbete som de trivs med 

vilket gruvarbetarna faktiskt gör. 

 

5.6 Enkätsvaren 

 

5.6.1 Enkätsvar från skolor på gruvorten och skolor utanför gruvorten 

Det skiljer sig mellan grupperna när det gäller deras uppfattning om gruvans 

arbetsmiljö. På skolorna i gruvindustrin närområde tror de på en säker arbetsmiljö men 

en liten bit från gruvindustrin så tror de på en sämre arbetsmiljö vilket innebär risker i 

arbetet. Även om det skiljer sig åt är så väljer eleverna oavsett område samma ord när 

de ska beskriva gruvan som arbetsplats. Och då beskriver de gruvan som trång, farlig, 

mörk och kall samt att arbetsuppgifterna är slitsamma. 

 

 
Figur 6 Svar på enkätfråga 2, jämförelse mellan gruvorten och utanför gruvorten. Gruvorten till höger och utanför 

gruvorten till höger 

 

Eleverna är medvetna om att arbete utförs med maskiner men tror ändå på att det är 

ett arbete där gruvarbetarna ändå har ett arbete som är rörligt. Undantaget en skola 

som inte är belägen i gruvindustrins närhet, där tror en stor del elever att det är ett 

stillasittande arbete. 

 

Få tror på ett arbete med handlingsfrihet och det är tydligast på skolorna i 

gruvindustrins närhet där fler har markerat att de inte tror att gruvarbetarna kan 

påverka sin vardag. 
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När det gäller arbetstiden tror de på skolor i gruvindustrins närhet att gruvarbetarna 

trivs med sin skiftgång medan de elever som går på skolor en bit ifrån gruvindustrin 

tror att de inte är nöjda med skiftgången. 

 

När det gäller bilden av hur många män och kvinnor som arbetar i gruvan så tror 

eleverna i gruvans närhet att det är 25 % eller mer som är kvinnor i gruvindustrin. På 

skolor en bit bort från gruvindustrin tror en majoritet på att 25 % eller mer är kvinnor 

men där finns också en bild av att det är färre än 25 % som är kvinnor. 

 

I båda grupperna tror de att gruvarbetarna trivs med sina arbeten men att det är 

tydligare i gruvindustrins närhet. I gruvindustrins närhet kan de tänka sig en framtid 

som gruvarbetare efter utbildning men en majoritet av eleverna på skolor en bit från 

gruvindustrin inte vill arbeta i gruva. 

 

5.6.2 Enkätsvar från skolor på gruvorten och skolor långt ifrån gruvorten 

Bilden av hur arbetsmiljön är i gruvan skiljer sig tydligt åt mellan de som går på skolor 

i gruvans närhet och de som går på skolor långt ifrån gruvindustrin. De som är i 

gruvindustrins närhet har bilden av en säker arbetsplats medan de som är långt från 

gruvindustrin har en bild av att det är farligt att arbeta i gruva. Ändå använder de 

samma ord när de ska beskriva gruvan som arbetsplats. Orden som flest kryssat för 

är, farligt, trångt, mörkt, kallt och blött. 

 

 
Figur 7 Svar på enkätfråga 2, jämförelse mellan gruvorten och långt från gruvorten. Gruvorten till vänster och 

långt från gruvorten till höger. 

 

När det gäller arbetsutförande har de likartade bilder, de ser maskinförare framför sig 

som trots att de kör maskiner ändå arbetar fysiskt. När det gäller gruvarbetarnas 

handlingsfrihet så har de olika bilder. Eleverna i gruvans närhet tror på liten 

handlingsfrihet medan eleverna på långt från gruvindustrin tror på en högre grad av 

handlingsfrihet. Tittar vi på skillnader i kravet på tankearbete så tror eleverna i gruvans 

närhet mer på ett arbete med krav på tankearbete. Visserligen tror många elever långt 

från gruvorten också att arbetet ställer krav på tankearbete men att fler tror på låga 

krav när det gäller tankearbete. 
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När det gäller arbetstiden finns det tydliga skillnader mellan grupperna. Elever i 

gruvans närhet tror att gruvarbetarna är nöjda medan eleverna långt från gruvindustrin 

inte tror att gruvarbetarna är nöjda med skiftgången. 

 

När det gäller könsfördelningen i gruvan tror eleverna i gruvans närhet på att 

arbetsstyrkan består till 25 % eller mer av kvinnor. Många elever långt från 

gruvindustrin tror också på att arbetsstyrkan består till 25 % eller mer av kvinnor men 

där finns det ändå ett antal som tror på färre. 

 

De båda grupperna av eleverna tror på att gruvarbetarna trivs med sina arbete men 

skiljer sig markant åt när det gäller huruvida de själva kan tänka sig att arbeta som 

gruvarbetare. En stor del av eleverna i gruvan närhet kan tänka sig att arbeta som 

gruvarbetare medan få av eleverna långt från gruvindustrin kan tänka sig en framtid 

som gruvarbetare. 

 

5.6.3 Enkätsvar från skolor utanför gruvorten och skolor långt från gruvorten 

I båda grupperna av elever är det en majoritet som tror att arbetsmiljön inte är så säker 

men att elever en bit från gruvindustrin i mindre utsträckning tror på en säker 

arbetsmiljö. Bilden av att de inte tror på en säker arbetsmiljö syns tydligt när de valt 

ord för att beskriva gruvan som arbetsplats. Ordet farlig är ett av de vanligaste orden 

som kryssats i på enkäten. De är annars till stor del överens om att gruvan är mörk, 

trång, kall och blöt samt att det är slitsamt att arbeta under jord. De tror på att arbetet 

utförs med maskin men att det är ett rörligt arbete vilket också syns i att begreppet 

slitsamt valt till stor utsträckning. 

 

Det skiljer sig mellan grupperna angående lönen för gruvabetarna, de en bit ifrån tror 

på bättre betalt medan tendensen bland eleverna långt ifrån är att de tror på att det 

inte är så bra betalt att vara gruvarbetare. 

 

 
Figur 8 Svar på enkätfråga 6, jämförelse mellan utanför gruvorten och långt från gruvorten. Utanför gruvorten till 

vänster och långt från gruvorten till höger. 
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När det gäller graden av handlingsfrihet skiljer det sig mellan de två grupperna. 

Eleverna långt från gruvindustrin tror på mindre grad handlingsfrihet medan eleverna 

en bit ifrån tror på en högre grad av frihet. De båda grupperna tror på att det krävs 

tankearbete av gruvarbetaren men att i gruppen av elever långt från gruvindustrin finns 

det flera som tror på ett lågt krav på tankearbete. 

 

När det gäller könsfördelningen tror många i de båda grupperna på att arbetsstyrkan 

består till 25 % eller mer av kvinnor men det är ändå flera som tror att färre än 25 % är 

kvinnor. 

 

Båda grupperna tror att gruvarbetarna trivs med sitt arbete men det är få som kan 

tänka sig att arbeta som gruvarbetare. I gruppen elever långt från gruvindustrin är den 

bilden tydligare. 

 

5.6.3 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlarnas bild stämmer till stor del med den som gruvarbetarna ger i 
intervjuerna. De känner till hur det ser ut under jord men har en bild av att fler kvinnor 
arbetar under jord än vad statistiken säger. Deras bild av gruvarbete under jord 
stämmer mer överens med gruvarbetarnas utsagor än vad elevernas bild gör oavsett 
avståndet mellan gruva och eleverna. 
 

6 Diskussion och slutsatser 

Diskussionen kommer ta sin start i gruvarbetarnas bild för att sedan följas av en 

diskussion hur bilden förändras över geografiskt avstånd. Avsnittet avslutas sedan 

med slutsatser som dras utifrån resultatet av diskussionen. 

 

6.1 Bilden av gruvarbete  

Som det framgår i studien upplevs bilden av gruvarbetaryrket olika beroende på det 

geografiska avståndet till gruvan. Ju längre från gruvan man kommer desto sämre 

stämmer den överens med den verkliga bild som gruvarbetarna själva ger. Den bild 

som gruvarbetarnas lyfter fram är att de har ett självständigt arbete där de manövrerar 

sin maskin utan någon annans inblandning men där relationen till kollegorna är viktiga. 

Att det självständiga arbetet lyfts fram som en viktig del i deras yrkesutövning är ingen 

slump. Just det självständiga arbetet knyter tillbaka till en viktig del i 

gruvarbetaridentiteten, den som kommer av att det var gruvarbetaren som satt på den 

viktiga kunskapen om berget och hur det skulle hanteras (Abrahamsson, Johansson, 

& Andersson, 2010; Johansson M. , 2015; Abrahamsson, Johansson, & Andersson, 

2015). Den äldre bilden finns kvar trots att automatiseringen av maskinerna och 

förprogrammerade borrplaner nu ersatt den specifika yrkeskunskapen. Kunskapen 

lever i stället kvar i att bedöma säkerheten på berget i orten där de arbetar. Nu upplevs 

arbetsplatsen som säker och framförallt de äldre upplever att det skett stora framsteg. 

Trots detta är fysisk arbetsmiljö inget som lyfts fram särskilt högt och flera av 

gruvarbetarna utrycker litet ogillande kring just begreppet. Gruvarbetarna tycker att 

arbetsmiljöreglerna många gånger är motsägelsefulla eller svåra att uppfylla. Deras 
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syn står i skarp kontrast till den forskning som säger att just den fysiska arbetsmiljön 

är viktig för att gruvan ska vara attraktiv som arbetsplats (Lööw, Johansson, & 

Andersson, 2016). Anledningen till att fysisk arbetsmiljö hamnar så långt ner i listan 

när gruvarbetarna rankar dimensionerna kan vara att den är så pass bra att den blir 

en ickefråga. De kan utan problem utföra sitt arbete och i stället fokusera på 

exempelvis det sociala samspelet med sina kollegor som anses viktigt för att göra 

deras arbetsplats attraktiv. Dessutom arbetar de intervjuade gruvarbetarna för 

gruvbolagen och ser att de i jämförelse med entreprenörerna har en bättre arbetsmiljö. 

Gruvarbetarna säger att det är viktigt för dem att vara anställda av gruvbolaget. När 

det kommer till arbetstillfredsställelse så känner de sig eftertraktade eftersom deras 

kunskaper behövs men status är inget de eftersträvar eftersom gruvarbetaryrket redan 

har status, det syns även i att de sällan får frågor om sitt arbete. För på orten vet alla 

vad en gruvarbetare gör, känner till deras betydelse för ortens utveckling 

(Abrahamsson, o.a., 2014; Abrahamsson, Johansson, & Andersson, 2010). När det 

gäller arbetsinnehållet så lyfter gruvarbetarna fram handlingsfrihet, förtrogenhet och 

tankearbete som attraktiva dimensioner i sitt arbete. Det stämmer överens med den 

bild som kopplas tillbaka till det tidigare gruvarbetet och som också hör till en 

yrkesstolthet, dvs det som var före automatiseringen (Johansson M. , 2015; 

Abrahamsson, Johansson, & Andersson, 2015; Abrahamsson, Johansson, & 

Andersson, 2010). Bilden av gruvarbetarna som växer fram ur intervjuerna knyter an 

till en tid då kvinnor inte var välkomna i gruvan och gruvarbetaren var en ensam stark 

man under jorden. Den lyfter fram det är som är attraktivt med gruvarbetaryrket men 

eftersom bilden inte förnyats så hänger de gamla hindren för kvinnor med. För att få 

kvinnor att söka sig hit så måste de barriärer som rests med bilden tas bort genom att 

lyfta fram de positiva delarna i ny skrud. Då kulturen även är förankrad i samhället runt 

gruvan så måste samhället förändras (Hägg, 1993) samtidigt att gruvbolaget arbetar 

med att förändra bilden med utgångspunkt från gruvan (Johansson M. , 2015). 

Resultatet kan bli ökad tillgängligheten för fler grupper oavsett kön och därmed bredda 

rekryteringsbasen. Att en förändring är på gång syns i vad gruvarbetarna utrycker vid 

intervjuerna. De ser det som positivt med fler kvinnor i gruvan. Gruvbolagen ser också 

fördelar med fler kvinnliga maskinförare eftersom arbetar mer varsamt vilket minskar 

kostnader (Andersson, Rosén, Rydell, & Lundkvist, 2014). 

 

6.2 Hur bilden av gruvarbete förändras över geografiskt avstånd 

Bilden av gruvarbete förändras marginellt så länge vi befinner oss innanför det staket 

som avgränsar området kring gruvan, den grupp inom gruvbolagen som rekryterar 

bekräftar i stort den bild som gruvarbetarna ger och det som gruvarbetarna ser som 

attraktivt med sitt arbete. Rekryterande personal bidrar till att odla den mytiska bilden 

av gruvhjälten som Abrahamsson mfl. (2014) beskriver. De rekryterande pratar ett yrke 

som har moderniserats vilket är spännande med tanke på att det nya egentligen bryter 

med den gamla bilden, men mycket av det gamla lever kvar i det nya tack vare de 

invanda mönster som finns i samhället. Även de bergarbetarstuderande bekräftar 

gruvarbetarnas bild och visar att de blivit en del av den kulturen. 
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När vi kommer utanför gruvområdet men fortfarande befinner oss kvar på orten 

förändras bilden något. De tillfrågade eleverna vet att yrket gått framåt och att det är 

ett modernt yrke där gruvarbetarna kör stora maskiner men ändå finns det tecken på 

att de ser ett fysiskt yrke med risker, dvs bilden av en stark, autonom gruvarbetare. 

Eleverna har dock en bild av att det är fler kvinnor som arbetar i gruvan än vad som 

faktiskt gäller. Enkäten ger att eleverna har en bild som överensstämmer med 

gruvarbetarnas beror på att bilden av gruvarbete är djupt rotad i den lokala kulturen 

och förs vidare mellan generationerna (Hägg, 1993; Abrahamsson, Johansson, & 

Andersson, 2015).  

 

Utanför gruvorten sjunker medvetenheten lite till och en mer gammaldags bild av 

gruvarbetaryrket framträder. De tillfrågade anser att gruvarbetet är tungt och farligt och 

att arbetsmiljön inte är särskilt trevlig. Att bilden förändras här är inte så konstigt 

eftersom den lokala kulturen inte har en stark anknytning till gruvan så som den har på 

gruvorten och då blir inte bilden lika tydlig men i och med den relativa närheten till 

gruvan så kan det finnas influenser i från dem som arbetspendlar. Bland svaren på om 

eleverna känner någon som arbetar i gruvan uppger de föräldrar eller släktingar som 

arbetat i gruva. Ju längre bort från gruvan de som svarar befinner desto tydligare märks 

gruvkulturens frånvaro. Här ser de tillfrågade eleverna samma bild av yrket som 

ungdomar som tillfrågats på stan i ett storstadsområde ser, ett tungt arbete på en mörk, 

trång och blöt arbetsplats där arbetarna riskerar liv och hälsa. Bilden som ungdomar 

på stan hänvisar till är från sina besök i Sala och Falu museigruvor. Bilden av 

gruvarbete långt från gruvan och till viss del i samhället alldeles utanför gruvan har inte 

uppdaterats vilket till viss del kan bero på att bilden som gruvarbetarna, gruvbolagets 

rekryterande personal beskriver i intervjuer fortfarande kopplar till ett ideal som 

litteraturen menar tillhör det förgångna (Abrahamsson, Johansson, & Andersson, 

2015; Abrahamsson, o.a., 2014). Det som är positivt ändå är att arbetsförmedlarna 

visar tendens på att veta lite om gruvarbetaryrket vilket gör att de skulle kunna vara 

behjälpliga med att sprida en mer korrekt bild till arbetssökande. 

 

6.3 Gruvarbetets attraktivitet 

Gruvarbetarna ser sitt arbete som attraktivt men ju längre bort från gruvorten man 

kommer desto mindre attraktivt blir det och färre kan se sig som gruvarbetare. Med 

stor sannolikhet hänger det i hop med att de som svarat på enkäten ser ett yrke med 

dålig arbetsmiljö framför sig och som forskning visar så är arbetsmiljö en viktig faktor 

för hur attraktivt ett arbete är (Lööw, Johansson, & Andersson, 2016). 

 

6.4 Slutsatser  

Slutsatserna redovisas nedan i punktform för att tydligt visa resultatet av 

undersökningen. 

 Gruvarbetet har en hög grad av automatisering och det fysiskt tuffa arbete som 

gruvan tidigare erbjöd till är stora delar borta. 

 Även om gruvindustrin utvecklats mycket så syns det tydliga tecken på att den 

bild som beskriver dagens gruvarbetare inte hängt med i teknikutvecklingen. 
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 Närheten till gruvan är viktig för att allmänhetens bild av yrket ska stämma 

överens med den som gruvarbetarna lyfter fram. Närheten till gruvan gör att 

man pratar om arbetet där och då blir samhället en motor som hjälper till att 

definiera yrket och hålla bilden levande. 

 Yrkets attraktivitet påverkas av avståndet till gruvindustrin 

 För att förändra bilden måste gruvarbetaryrket vara mer närvarande i samhället 

och finnas med i samtalet. Förändringen måste ske från dess kärna så att de 

gamla idealen ersätt med nya mer attraktiva. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
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Bilaga 2 Modellen Attraktivt arbetet (Åteg, Hedlund, & Pontén, Från anställdas 
uttalanden till skapandet av en modell, 2004) 
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Bilaga 2 Modellen Attraktivt arbete (Åteg, Hedlund, & Pontén, Från anställdas 
uttalanden till skapandet av en modell, 2004) 
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Bilaga 3 Enkäten 
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Bilaga 4 Resultat från enkätundersökning 
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Bilaga 4 Resultat från enkätundersökning 
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