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Sammanfattning 
I denna studie har arbetsmiljölagstiftningen som infördes år 1900 i Sverige och dess betydelse för 

de kvinnor som arbetade i anknytning till LKABs gruva i Kiruna studerats mellan perioden 1963-

1979. De negativa samt det positiva bemötandet gentemot kvinnors tillträde till arbete under jord 

från olika manliga aktörer mellan åren 1963-1979 har granskats, behandlats och diskuterats i 

denna studie. Även hur en kvinna som började arbeta under jord år 1979 som borrare själv 

upplevde situationen under jord har behandlats. Mellan 1900-1978 har ett flertal kvinnor arbetat i 

anknytning till LKABs gruvanläggning i Kiruna, men ingen har utfört ett traditionellt gruvarbete 

under jord såsom borrning, lastning och laddning. Detta kan ha berott på den fientlighet som vissa 

män visade gentemot kvinnornas utförande av typiskt manliga arbetsuppgifter under jord. Det var 

inte förrän år 1979 som den första kvinnan utförde ett traditionellt gruvarbete under jord i LKABs 

gruva i Kiruna.   



Abstract 
In this study the safety legislation that got introduced in Sweden year 1900 and its impact on the 

women who worked near by the LKABs mine in Kiruna has been studied between the periods 

1963-1979. The negative and the positive respond by the male operators about women’s access to 

work underground between year 1963 and 1979 has been examined, dealt with and discussed in 

this study. Also how a woman that started working underground 1979 as a driller experienced the 

situation underground have been processed. Between 1900 and 1978 a multiple women had been 

working near by LKABs mine in Kiruna, but no one had been working with a traditionally mining 

work such as drilling, stacking and loading. This could been explained with the hostility that some 

men showed against women preforming typical male duties underground. It was not until year 

1979 the first woman started to work with traditionally mining work underground in LKABs mine 

in Kiruna. 
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Inledning 

År 1900 infördes det en arbetsmiljölagstiftning i Sverige som innebar att kvinnor och barn 

under fjorton år förbjöds från att arbeta under jord i gruva och stenbrott. Trots detta hade 

kvinnor sedan länge försvunnit från gruvorna i Sverige. Denna lag ändrades 78 år senare, 

1978, och trots att lagen ändrats och kvinnor fått dispens för att utföra vissa arbetsuppgifter 

under jord, var flera män skeptiska och ifrågasättande gentemot att kvinnor skulle utföra 

traditionellt manligt gruvarbete under jord.  

Kvinnor hade under större delen av 1900-talet arbetat och utfört olika sorters avlönat arbete i 

anknytning till Loussavaara-Kiirunavaara AB (LKAB)s gruvanläggning i Kiruna. Dessa 

kvinnor utförde dock inte traditionellt gruvarbete såsom borrning, laddning och lastning. 

Varför de inte utförde traditionellt gruvarbete i Kiruna är dock väldigt intressant, då 

arbetsmiljölagstiftningen som infördes 1900 enbart förbjöd kvinnor från att utföra arbete 

under jord. Från sekelskiftet 1900 fram tills 1961 pågick brytning av malmen i Kiruna enbart 

ovan jord i dagbrott. Så trotts att gruvan i Kiruna var ett dagbrott, arbetade det inga kvinnor 

som gruvarbetare i LKABs gruva i Kiruna. Det var inte förrän år 1963 som gruvan i Kiruna 

övergick från att vara ett dagbrott till att vara en underjordsgruva. Det var även i samma veva 

som allt fler kvinnor börjades anställas av LKAB i Kiruna. 

Under den period som har studerats, 1963-1979, hade kvinnor fått dispens för att arbeta under 

jord, men ingen kvinna utförde traditionellt gruvarbete under jord i LKABs gruva i Kiruna 

förrän år 1979. År 1979 blev Ing-Marie Lundmark den första kvinnliga borraren under jord i 

LKABs gruva i Kiruna efter en halvårig bergarbetarutbildning som anordnades av LKAB. 

Då Lundmark sedan började arbeta med borrning under jord fick hon av flera män höra hur 

kvinnor inte var lämpad till att utföra traditionellt gruvarbete. Männen menade att kvinnorna 

inte var nog starka och kunde därför inte utföra de arbeten som var fysiskt krävande. Varför 

ville inte vissa män att kvinnor skulle börja arbeta med vissa specifika arbetsuppgifter under 

jord i Kiruna? Kanske detta berodde på att männen som arbetade under jord var rädd för att 

bli utkonkurrerade av kvinnorna? 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur arbetsmiljölagstiftningen som infördes 

1900 i Sverige och sedan förändrades 1978, påverkade de arbetsuppgifter som kvinnorna 

utförde i anknytning till LKABs gruvanläggning i Kiruna, mellan perioden 1963-1979. 

Lagstiftningen innebar att varken kvinnor eller barn under fjorton år längre fick arbeta under 

jord. Utöver detta ska denna undersökning granska hur de manliga underjordsarbetarna och 

gruvans fackförening(AVD12) i Kiruna reagerade på att kvinnor mellan perioden 1963-1979 

började tillträda det som tidigare ansetts vara en manlig arbetsplats, samt hur kvinnorna själva 

upplevde situationen.1 

Dessa följande frågeställningar har varit centrala för denna undersökning:   

1. Vilka olika arbetsuppgifter utförde de kvinnor som arbetade under jord i LKABs 

gruvanläggning i Kiruna mellan perioden 1963-1979? 

2. Vad var reaktionerna från de manliga underjordsarbetarna samt gruvans fackförening 

AVD12 i Kiruna angående att kvinnor återigen fick rätt till underjordsarbete? 

3. Vilka eventuella svårigheter upplevde kvinnorna som började arbeta under jord i gruvan i 

Kiruna efter att lagen förändrades? 

Avgränsningar  

I denna undersökning har perioden mellan 1963-1979 varit i fokus. Det är i början av denna 

period, alltså 1963, som gruvan i Kiruna övergår från att vara ett dagbrott till att vara en 

underjordsgruva. Man påbörjade att bryta malm under jord redan 1961 i Kiruna, men det var 

inte förrän 1963 som dagbrottsbrytning helt och hållet upphörde till förmån av 

underjordsbrytning. Det var även 1963 som begreppet den första kvinnliga gruvarbetaren 

användes för första gången av SVTs aktuellt. Terttu Alderblom skulle då, 1963, börja arbeta 

som chaufför under jord i Kiruna. Alderbloms tillträde till gruvan var något som ett flertal 

människor satte sig emot. Därför är just året 1963 starten av denna undersökning. Jag har valt 

att avsluta perioden 1979 då det var det året som Ing-Marie Lundmark blir den första kvinnan 

att arbeta som borrare under jord i LKABs gruva i Kiruna.  

I denna uppsats har även en längre historisk bakgrund skrivits, för att man som läsare ska få 

ett helhetsperspektiv gällande kvinnors anknytning till gruvarbete i Sverige och i Kiruna. Med 

tanke på övergången till underjordsgruva skedde 1963 i Kiruna, har det inte varit möjligt att 

                                                             
1Svenska gruvindustriarbetareförbundets avdelning nummer 12 i Kiruna. 
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studera vad kvinnor arbetade med under jord innan den aktuella perioden. Detta av den enkla 

anledningen gruvan var ett dagbrott innan undersökningens början. 

Jag har funnit denna period intressant och relevant för denna undersökning då tidsperioden är 

nära förknippat till arbetsmiljölagstiftningen. Lagstiftningen har efter sitt införande 1900, 

samt efter förändringen 1978, påverkat kvinnornas roll i olika gruvor i Sverige. Därför är 

arbetsmiljölagstiftningen en central punkt i denna undersökning. Då lagstiftningen har hållit 

kvinnor borta från underjordsarbete i Sverige under en längre tid, ansåg jag att lagstiftningen 

skulle vara en central utgångspunkt för denna studie.  

 

Tidigare forskning 

Kvinnliga gruvarbetare i Sverige har nämnts och berörts i flera olika kontexter. Från C-

uppsatser och avhandlingar till långa skriftserier som har publicerats av Sancte Örjans gille.  

Gillet har bland annat en antologi Med Hammare och Fackla där det publiceras texter och 

uppsatser som till största del handlar om bergshantering. I skriftserien har Håkan Henriksson 

skrivit artikeln ”kvinnor i gruvarbete” i den 33 utgåvan. Henriksson har även skrivit artikeln 

”Bland gruvpigor och gruvdrängar” som publicerats i Stockholms Tekniska museets årsbok 

1997. Denna text är en reviderad version av det som tidigare nämnts i Med Hammare och 

Fackla. I de två texterna nämner Henriksson några av de tidigaste källorna där kvinnliga 

gruvarbetare har benämnts samt var, vilka uppgifter de utförde och varför kvinnor arbetade i 

gruvor. Henriksson har även lyft fram fakta som kan förklara varför kvinnor under den senare 

delen av 1800-talet slutade att arbeta under jord på olika håll i Sverige.2 

Doktorsavhandlingar  

Som det har nämnts ovan har kvinnliga gruvarbetare berörts i flera olika kontexter men med 

olika inriktningar och perspektiv. Lasse Brunnström har i sin doktorsavhandling i 

konsthistoria Kiruna- ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige skrivit om hur Kiruna växte 

fram under pionjärtiden 1890-1910, genom att lyfta fram ett urval av de byggnader som 

uppfördes de aktuella åren.3 I doktorsavhandlingen försökte Brunnström ge en bred 

samhällsbyggnadshistorisk skildring av industriorten Kiruna som betytt väldigt mycket för 

den snabbt växande svenska välståndsutvecklingen.4 Brunnström konstaterade att det fanns 

                                                             
2 Henriksson, Håkan, Med hammare och fackla. 33, Sancte Örjens gille, Stockholm, 1994, s .162-163. 
3 Brunnström, Lasse, Kiruna - ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige. D. 2, Kirunas bebyggelse år för år under pionjärtiden 

1890-1910, Förf., Diss. Umeå : Univ., 1981,[Umeå], 1980, s. 5. 
4 Ibid, (1980), s. 5. 
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kvinnor i anslutning till de byggnader som uppfördes i början av sekelskiftet 1900. Dessa 

kvinnor arbetade bland annat som kokerskor och serveringspersonal. Däremot la han ingen 

större fokus på kvinnorna, detta har sin förklaring då doktorsavhandlingen först och främst 

behandlade arkitektur och konst.  

 

Doktorsavhandlingen Hjalmar Lundbohm En Studie om ledarskap inom LKAB 1898-1921 är 

en vetenskaplig biografi av LKABs förste disponent Hjalmar Lundbohm(1855-1926) skriven 

av Curt Persson. I doktorsavhandlingen lyfte Persson fram de olika influenser som påverkade 

LKAB:s disponent Hjalmar Lundbohm i hans ledarskap inom gruvverksamheten samt 

samhällsbygget av Kiruna.5 Medan Persson lyfte fram Hjalmar Lundbohms ledarskap berörde 

även han såsom Brunnström några av de kvinnor som vid sekelskiftet 1900 arbetade i 

anknytning till LKABs anläggning i Kiruna. Persson gick däremot mer in på djupet och 

försökte skriva mer utförligt om de kvinnor som Brunnström tidigare nämnt. En av dessa 

kvinnor som inte Brunnström nämnt men som Persson skrivit om var Fröken Lotten Eriksson, 

som började arbeta som föreståndarinna på LKABs bolagshotell 1901. Hon var en av ett fåtal 

kvinnor som personligen rekryterades av Lundbohm.  

   

När det gäller betydelsen av kön i Kiruna under bebyggelsetiden runt sekelskiftet 1900 finns 

det en doktorsavhandling i sociologi mer inriktat på kön än de ovannämnda skriven av Kerstin 

Hägg. I Häggs doktorsavhandling Kvinnor och män i Kiruna; Om kön och vardag i 

förändring i ett modernt gruvsamhälle 1900-1990 beskrev och analyserade hon hur 

samhällsförändringarna i Kiruna under 1900-talet förändrade betydelsen av kön. Med hjälp av 

intervjuer och enkäter samt annat material har Hägg försökt förmedla hur det var att växa upp 

och leva i Kiruna. Dessa olika personliga upplevelser, livshistoria och synpunkter från både 

kvinnor och män i olika åldrar är relevanta för att försöka förstå hur situationen i Kiruna såg 

ut för de olika könen. 

Licentiatuppsats 

Det finns ett flertal mansdominerande yrken där kvinnorna har haft det svårt att etablera sig på 

arbetsplatsen. Ett av dessa yrken är bland annat byggbranschen, som Annicka Cettner har 

skrivit sin licentiatuppsats om. Cettner har utifrån elva djupintervjuer med kvinnor som har 

eller som då, 2008 arbetade inom byggbranschen som civilingenjörer. Utifrån dessa kvinnor 

har hon gjort en genusanalys av kvinnors erfarenheter och upplevelser av arbetsvillkor, 

                                                             
5 Persson, Curt, Hjalmar Lundbohm: en studie om ledarskap inom LKAB 1898-1921, Luleå University of Technology, Diss. 

Luleå : Luleå tekniska univ., 2015,Luleå, 2015, Abstract. 



5 
 

karriärmöjligheter och karriärval som civilingenjörer inom Väg och vatten inom 

byggbranschen. Några om hennes slutsatser var bland annat att kvinnorna tyckte att 

byggbranschen var konstruerad av män för män, samt att förklaringen till att kvinnliga 

civilingenjörer lämnat byggbranschen kan vara de normer, strukturer och kulturer som fanns 

inom byggbranschen.6     

Uppsatser 

Det finns även två tidigare C-uppsatser som har berört kvinnliga gruvarbetare. En av dessa 

gick dock inte att få tag på.7 Däremot finns det en intressant C-uppsats utgiven 2006 av 

Madelaine Sillfors ”Gruvkvinnor: kvinnor i gruvindustrin nu och då”. I den uppsatsen har hon 

utifrån interjuver hon har gjort med kvinnor som har arbetat i gruvan i Kiruna försökt 

förmedla hur det var att vara kvinna och jobba i gruvan. En av de tre kvinnor som 

intervjuades var Ing-Marie Lundmark som även blivit intervjuad inför denna uppsats. 

Förutom Lundmark, som började arbeta för LKAB i Kiruna 1979 intervjuade även Sillfors två 

kvinnor som då, 2006 arbetade i LKABs gruva i Kiruna. Sillfors valde att fokusera väldigt 

mycket på hur kvinnorna själva upplevde hur det var att arbeta som kvinna i gruvan samt hur 

kvinnornas livsstil var utanför arbetet.  

Sillfors undersökning skiljer sig från denna uppsats då fokus i denna undersökning mer är 

inriktat på den arbetsmiljölagstiftningen som kom 1900 och hur den påverka de kvinnor som 

arbetade i anknytning till LKABs gruvanläggning i Kiruna mellan perioden 1963-1979. Med 

tanke på att brytning av malm enbart utfördes ovan jord i dagbrott fram till 1961 är detta extra 

intressant. Detta tyder på att trots att det inte fanns någon lag emot att kvinnor arbetade ovan 

jord, avstod kvinnor från att utföra gruvarbete i LKABs gruvanläggning. Detta väcker såklart 

intresse och nyfikenhet som denna undersökning har försökt att besvara. 

  

                                                             
6 Cettner, Annicka, Kvinna i byggbranschen: civilingenjörers erfarenheter ur genusperspektiv, Luleå tekniska universitet, 

Lic.-avh. Luleå : Luleå tekniska univ., 2008,Luleå, 2008, Sammanfattning. 
7 Orsaken okänd men kan vara att innehavaren inte vill att uppsatsen transporteras från sin nuvarande plats. Uppsatsen 

Kvinnor i gruvhantering åren 1870-1913  som inte gick att få tag på är skriven av Kerstin Berglund och publicerad 1983.   
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Material och Metod 

I denna undersökning har ett flertal olika källor använts för att uppfylla uppsatsens syfte. De 

källor jag har valt att använda är tidningsurklipp från Norrbottens-Kuriren, reportage om den 

första kvinnan att köra buss under jord samt två intervjuer med kvinnor som har arbetat som 

gruvarbetare under jord anställda av LKAB. Böcker och avhandlingar förknippat till ämnet 

har också använts för att kunna uppfylla syftet. Inför denna uppsats har jag även haft 

förmånen att intervjua den första kvinnan som utförde ett traditionellt manligt 

underjordsarbete(Ing-Marie Lundmark) och som anställdes av LKAB i Kiruna efter att 

arbetsmiljölagstiftningen förändrades 1978. Lundmark blev 1979 efter en halvårig utbildning, 

den första kvinnliga gruvarbetaren under jord i LKABS gruva i Kiruna. Arbetsuppgiften som 

Lundmark skulle utföra, borrning, ansågs under 1970-talet vara en typisk manlig 

arbetsuppgift, samt den mest tuffaste och mest fysiskt krävande arbetsuppgift man kunde 

utföra under jord. Jag har valt att använda mig av källor såsom böcker och avhandlingar i 

denna uppsats då jag har funnit dessa relevanta för min uppsats. Därför består denna uppsats 

inte enbart av primärkällor men även också utav sekundärkällor.  

Till denna studie har jag valt att använda mig utav en kvalitativ metod där jag undersöker hur 

arbetsmiljölagstiftningen som infördes 1900, påverkade de kvinnor som arbetade i anknytning 

till LKABs gruvanläggning i Kiruna, mellan perioden 1963-1979. I en kvalitativ studie som 

denna tolkas och analyseras den fakta som har framkommit för att sedan besvara uppsatsens 

syfte och frågeställningar.8 Jag har inte valt att använda mig utav den kvantitativ studie, då 

källmaterialet beskaffenhet medger en kvalitativ studie. 

I denna uppsats har jag bland annat använt både intervjuer samt även ett reportage som 

informationskälla. Då dessa källor är muntligt berättade ska man i ha i sin åtanke att dessa 

källor bygger på egna upplevelser från olika individer, vilket kan medföra vissa uppgifter kan 

skifta från person till person. 

Norrbottens-Kuriren   

De tidningsurklipp som har använts till denna uppsats finns att ta del av på Arkivcentrum 

Norrbotten i Luleå. Tidningsurklippen som har använts kommer dock enbart från 

Norrbottens-Kuriren(Kuriren) och är från olika årtal under 1970-talet. Bland dessa 

tidningsartiklar och urklipp finns olika synpunkter och åsikter från olika människor som har 

blivit intervjuade. Med tanke på att denna undersökning redan har väldigt många olika källor 

                                                             
8 Backman, Ylva, Vetenskapliga tankeverktyg: till grund för akademiska studier, 1. uppl., Studentlitteratur,  Lund, 2012, s. 

297-298. 
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och undersökningen inte skulle bli allt för omfattande, har jag valt att inte ta information från 

flera olika tidningar. 

Intervjuer 

Den intervjun som gjorts med informanten Ing-Marie Lundmark den 26 september 2016 för 

denna uppsats är väldigt informationsrik. I intervjun berättade Lundmark utifrån frågor men 

även på eget initiativ hur det var att arbeta som kvinna under jord i gruvan i Kiruna, samt 

vilka arbetsuppgifter hon utförde. Lundmark var redan innan arbetsmiljölagstiftningens 

förändring 1978 anställd av LKAB. Detta var till en stor fördel för henne när lagen återigen 

tillät kvinnor under jord samt att LKAB rekryterade kvinnliga underjordsarbetare. Utöver 

intervjun med Ing-Marie Lundmark har jag även använt mig av en intervju där en annan 

kvinnlig gruvarbetare(Maj Aspebo) har intervjuats. Denna kvinna var dock inte stationerad i 

Kiruna likt Lundmark utan i Malmberget, men båda två hade likadana arbetsuppgifter.  Båda 

två var borrare, vilket var när de arbetade ett utav det jobb som ansågs vara mest krävande att 

utföra. 

Reportage 

Reportaget som har använts kommer från 1963 då Terttu Alderblom blev den första kvinnan 

att köra buss under jord i gruvanläggning i Kiruna.  Detta reportage finns för tillfället att ta del 

av i SVTs öppna arkiv. Tidigare hade hon transporterat de manliga kollegorna ovan jord, och 

sedan när bussen skulle under jord hade en manlig kollega övertagit chaufförsplatsen. I 

reportaget intervjuades ett fåtal män där de fick frågan om vad de tyckte om att kvinnor 

utförde de arbeten som männen tidigare utfört. I reportaget var de flesta skeptisk till att 

kvinnor skulle utföra de arbeten som ansågs vara typiska manliga arbeten. Detta reportage är 

intressant då det kan ge en inblick i vilka synpunkter de olika manliga kollegorna hade 

rörande kvinnor och gruvarbete. Detta då ett flertal manliga gruvarbetare även innan lagen 

ändrades var skeptiskt till att kvinnor skulle utföra de ”manliga” arbetsuppgifterna under jord. 

De ”manliga” arbetena i detta sammanhang är de arbetsuppgifterna som till största del 

utfördes av de män som arbetade under jord.  

  



8 
 

Källdiskussion  

När man använder sig av källor såsom tidningar, reportage och intervjuer som det har använts 

i denna uppsats gäller det att vara källkritiskt. Hur man använder sig av dessa källor samt till 

vilket syfte de används, är något som man som skribent ska tänka på. Exempel kanske inte 

alla männen i gruvan i Kiruna tyckte desamma som de männen som uttryckte sig det 

reportage som använts, dock blev enbart deras röst hörd och därefter har inte alla sidor av 

myntet lyfts fram. Detta betyder dock inte att det som sades i reportaget inte går att använda 

sig utav. För att t.ex. lyfta fram några av de åsikter som de underjordsarbetade männen hade, 

funkar detta reportage väldigt bra. Det gäller också att man som författare inte drar slutsatsen 

att alla tänkte och tyckte desamma som männen. Det kan också vara bra att ha olika 

informationskällor från en och samma händelse för att sedan kunna jämföra dessa. Som i sin 

tur gör att informationen som lyfts fram i studien verkar mer trovärdig, än om man skulle 

enbart använda sig av en och samma källa.  

I denna studie har det använts ett fåtal tidningsurklipp från perioden 1963-1979 och som är 

publicerade av Norrbottens-Kuriren(Kuriren). Dessa är likt det reportage som har använts, 

viktigt att hantera källkritiskt. Kuriren var under den aktuella perioden 1963-1979 en 

högerpolitisk tidning vilket kan medföra att deras politiska åskådning kan ha återspeglas i det 

som publicerats. Under denna period var konflikten mellan fackföreningar och arbetarna stor, 

inte minst mellan åren 1969-1970 då en gruvstrejk utbröts i gruvorna i Malmberget och 

Kiruna. Då Kuriren i huvudsak skildrade mer de strejkandes sida än arbetsgivarnas sida, kan 

deras rapportering gällande kvinnors tillträde till underjordsarbete varit partisk. Detta betyder 

dock inte att en tidning såsom Norrbottens-Kuriren är oanvändbar för denna uppsats.  

De intervjuer som har använts i denna uppsats har betytt väldigt mycket för formandet av den 

empiriska undersökningen. Inte minst den intervju som gjorts med Ing-Marie Lundmark inför 

skrivandet av denna uppsats. Men som alla andra informationskällor förekommer det en viss 

problematik när källorna används. Dessa källor är muntligt berättande utifrån en eller flera 

personers egna personliga upplevelser. Detta kan leda till att viss fakta kan bli felaktig, då det 

inte alltid är så lätt att komma ihåg exakt allt vad som har skett, hur och när. Ju längre tiden 

från händelsen eller upplevelsen som går, desto mindre trovärdigt blir också det som sagts. 

Det finns ett exempel i intervjun där Lundmark inte exakt komihåg det som skett. Lundmark 

berättade att hon tror att det var sex stycken kvinnor som började på den nästkommande 

bergarbetarutbildning som LKAB höll i Kiruna, men hon var inte riktigt säker. Intervjun med 

Lundmark bestod mest av att hon själv berättade om vilka arbetsuppgifter hon utförde samt 
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hur hon själv upplevde det i gruvan. Då uppsatsens frågeställningar bland annat rör vilka 

eventuella svårigheter kvinnorna upplevde, gör att intervjun är informationsrik och relevant 

för denna uppsats. En viktig sak att pointera är att likt de underjordsarbetare som intervjuades 

i reportaget har stor vikt lagts på hur just Lundmark upplevde det. Lundmark förespråkade 

inte alla kvinnor som arbetade under jord, hon berättade enbart hur hon själv upplevde 

situationen. Det är alltså möjligt att någon eller några kvinnor upplevde stora motsättningar 

när de skulle börja arbeta under jord.    

Teoretiska utgångspunkter 
Det finns ett flertal arbetsplatser där män eller kvinnor utgör en större majoritet av 

arbetskraften. Några typiska exempel på där män eller kvinnor utgör en majoritet av 

arbetskraften är yrken såsom gruvarbetare och förskolelärare. Att dessa yrken består till 

största del av kvinnor eller av män har sina olika förklaringar som går att diskutera. Det kan 

bero på att kvinnor helt enkelt inte vill arbeta som gruvarbetare, eller att män inte vill arbeta 

som förskolelärare. Det kan dock bero på att andra faktorer påverkar valet av arbetsplats för 

en man eller kvinna. En förklaring kan vara att det råder homosolidaritet på dessa 

arbetsplatser. Med homosolidaritet menas att män eller kvinnor solidariskt försvarar det egna 

könet i olika frågor och kontexter. Ett exempel kan vara att män som arbetar som 

gruvarbetare, försöker försvara det egna könet på den arbetsplatsen de arbetar på. Detta kan 

ske på olika sätt, t.ex. genom att män uttrycker sig fientligt gentemot kvinnors deltagande på 

arbetsplatsen för att försvara det egna könets representation på arbetsplatsen. Varför de 

försöker försvara sig kan bero på att de bland annat känner sig rädda för hur kvinnors 

deltagande i gruvarbete kan påverka dem själva på arbetsplatsen. Då homosolidaritet råder på 

en arbetsplats kan det medföra kvinnor eller män inte söker sig till dessa yrken då de inte 

känner sig välkomna.  I denna studie har antagandet att det existerat homosolidaritet i gruvan 

används som en anledning till att kvinnor inte skulle delta i det traditionella gruvarbetet under 

jord i LKABs gruvanläggning i Kiruna. 

Förutom den existerande homosolidaritet som rådde i LKABs gruva i Kiruna, har jag även 

utgått ifrån att gruvan var mellan den aktuella perioden 1963-1979 konstruerad för män av 

män. När kvinnor väl började etablera sig och utförde en rad av olika arbetsuppgifter i gruvan 

mellan 1963-1979 möttes de inte bara av skeptiska män, men även av materiella och praktiska 

komplikationer. Dessa komplikationer är något som till största del går att appliceras på de 

sista året i perioden, 1979, då Lundmark blev den första kvinnliga borraren under jord i 

LKABs gruva i Kiruna. Med materiella och praktiska komplikationer som uppstod menas 
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bland annat den skyddsutrustning som till en början enbart var anpassade för män som ledde 

till att komplikationer uppstod för kvinnorna. Ett tydligt exempel är de mansanpassade 

gummihandskar som Ing-Marie Lundmark var tvungen att använda sig av när hon började 

arbeta. Då ingen kvinna tidigare hade arbetat med ett traditionellt underjordsarbete i Kiruna, 

hade dessa praktiska och materiella komplikationer, såsom storleken på handskar, inte 

uppstått. Detta var dock saker som senare, när fler kvinnor började etablera sig i gruvorna, 

saker som förändrades positivt både för männen och kvinnorna. 

Att vissa yrken och arbetsplatser är konstruerade för män av män är även något som har andra 

tidigare forskare har resonerat och skrivit om. En av dessa forskare är bland annat Annicka 

Cettner som också har nämnts ovan i kapitlet tidigare forskning. I Cettners licentiatuppsats 

kom hon bland annat fram till att byggbranschen var konstruerad av man för män.9 Detta är 

något som jag har valt att applicera i min undersökning, då gruvindustrin var och är 

överrepresenterad av manliga arbetare.  

  

                                                             
9 Cettner, (2008), Sammanfattning. 
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Historisk bakgrund 

Kvinnliga gruvarbetare eller s.k. gruvpigor har förekommit sedan tidigt 1600-tal i Sverige. En 

av den äldsta uppgiften av att kvinnor har arbetat i en gruva kommer från Striberg i Nora 

bergslag 1620. Detta då en s.k. kranvind eller tramphjul vid Stripegruvan fallit och Karl 

Svenssons hustru skadats så pass allvarligt att hon omkom, vilket han senare berättat till 

häradstinget.10 Incidenten vid Stripegruvan var inte den enda incident som förekom under 

1600-talet. Andra källor pekar på att det skedde liknande incidenter under 1600-talets första 

hälft. Ett annat exempel är från år 1637 vid Pershyttan där Maria Simonsdotter dött efter att en 

uppfordringskista träffat henne i huvudet.11 Liknandet incidenter skedde även under 1700-

talet, vilket pekar på att kvinnor under en längre tid arbetat i gruvor. 

Kvinnor som arbetade i gruvor var långt ifrån något ovanligt under 1800-talets första hälft. I 

vissa bergslag var till och med kvinnor i majoritet gentemot männen.12 Exakt hur många 

kvinnor som arbetade i gruvor runt om i Sverige är dock svårt att veta, då de flesta uppgifter 

inte är tillräckligt tillförlitliga. Det som man däremot kan se utifrån olycksstatistiken från de 

verksamma gruvorna i Sverige under 1800-talet är hur både män och kvinnor har befunnit sig 

i gruvor. Då de flesta gruvarbetarna fick ersättning för liden skada samt förlorad 

arbetsinkomst av gruvbolagen kan man se att en stor andel av dessa arbetare var kvinnor.13 

Utifrån olycksstatistiken kan man då också få en uppfattning om vilka olika arbetsuppgifter 

kvinnorna utförde. Som ett exempel kan vi titta på hur många kvinnor och män som skadats 

mellan perioden 1812-1839 i Dalkarlsbergs gruvor utifrån gruvstämmoprotokoll och 

bolagsstämmoprotokoll. Totalt olycksdrabbade vid de olika gruvorna i Dalkarlsberg 

uppmättes till 117 stycken arbetare. Av dessa 117 arbetare var det 30 kvinnor som antingen 

hade skadats eller dödats i anknytning till sitt arbete. Två tredjedelar av de 30 kvinnor som 

skadats eller dödats arbetade antingen med uppfordring av malm, borrning eller lastning av 

malmen.14 När de gäller de manliga gruvarbetarna arbetade majoriteten av männen med 

arbetsuppgifter såsom skjutning/laddning av sprängmedel, byggnadsarbete samt övriga 

uppgifter som ansågs vara typiskt ”manliga”.15  

                                                             
10 Häradsting- ett sammanträde för avgörande av juridiska ärenden. 
11 Henriksson, (1994), s .131. 
12 Pettersson, Jan-Erik (red.), Dædalus: Tekniska museets årsbok. Årg. 65(1997), Svenskt järn under 2500 år : från gruvpigor 

och smeddrängar till operatörer, Tekniska museet, Stockholm, 1996, s . 176-177. 
13 Pettersson, (1996), s. 187-188. 
14 Ibid, (1996), s. 187-193. 
15 Henriksson, (1994), s .139. 
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Under den senare delen av 1800-talet minskar kvinnornas representation i gruvorna 

drastiskt.16 Detta sägs bero på flera olika anledningar, såsom befolkningsökningen som 

skedde i Sverige i mitten av 1800-talet. Även de tekniska nyvinningarna och 

organisationsförändringar som skedde inom gruvarbetet sägs ha lett till att kvinnorna allt 

eftersom försvann från underjordsarbetet.17 Efter att det skett en allmän modernisering av 

gruvfälten i Dalkarlsberg blev brytningstiderna allt längre samt en ökad produktion. Detta 

gjorde att gruvarbetet blev en heltidssysselsättning som gjorde att kvinnorna inte kunde 

konkurrera med de unga männen.18  De organisatoriska förändringarna var bland annat att 

man tillsatte gemensamma gruvförvaltare och att gruvbolagen i Perhyttan och Striberg blev 

allt större. Detta ledde till att allt fler flyttade och bosatte sig i närheten av gruvorna, vilket i 

sin tur gjorde att bristen på arbetskraft minskade.19 

Runt om i Europa infördes det lagstiftningar som förbjöd kvinnor och pojkar under fjorton år 

att arbeta under jord. I Storbritannien infördes en lagstiftning ”Mines and Colliery Act” år 

1842, vilket förbjöd kvinnor att arbeta under jord. I Frankrike infördes det en liknande lag år 

1874. Lagen infördes sedan i Sverige år 1900, detta trots att kvinnor redan tidigare försvunnit 

från underjordsarbete.20 

Arbetsmiljölagstiftningen 1900 

År 1900 infördes en arbetsmiljölagstiftning i Sverige som innebar att minderåriga och kvinnor 

inte längre fick arbeta under jord i gruva eller stenbrott. Till kategorin ”minderåriga” tillhörde 

de pojkar som var inte fyllt fjorton år.21 Denna lagstiftning var dock en omskrivning av en 

sedan tidigare känd förordning som reglerade minderårigas arbete inom fabrik, hantverk eller 

”annan hantering”. Denna reglering utfärdades för att skydda missbruket av minderåriga inom 

”visst” arbete.22  Dessa regleringar av skydd inom olika arbeten infördes till en början för 

gruvarbete och arbete i fabriker, men sen som kom att gälla även andra arbetsplatser: 

I Sverige, liksom i allmänhet också i andra länder, hade arbetarskyddet börjat med 

bestämmelsen för bergverk och fabriker samt därefter utsträckts till hantverk och 

hemindustrier, vilkas reglerade medför större ingrepp i den personliga friheten.  23 

                                                             
16 Pettersson, (1996), s. 176. 
17 Ibid, (1996), s. 204. 
18 Ibid, (1996), s. 200. 
19 Ibid, (1996), s .200. 
20 Henriksson, (1994), s .159. 
21 Henriksson, (1994), s .159. 
22 Bergström, Walborg, Skyddslagstiftningen, Oskar Eklunds boktryckeri, Stockholm, 1915, s .2. 
23 Ibid, (1915), s. 2. 
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Denna arbetsmiljölagstiftning förbjöd kvinnor från att arbeta under jord i gruvorna i Sverige 

vid sekelskiftets början. Trots lagen infördes år 1900, hade kvinnor redan tidigare försvunnit 

från underjordsarbetet i gruvorna i Sverige. Det var dock väldigt märkligt att kvinnorna 

drastiskt försvann från gruvfälten i Nora bergslag redan innan lagstiftningen infördes.24 För att 

lättare förstå helheten och lagstiftningens betydelse för de kvinnor som har arbetat med 

gruvarbete, krävs en mer utförlig redovisning av de tidiga kvinnliga gruvarbetarna än det som 

nämnts ovan. 

De tidiga gruvpigorna i Nora bergslag 

Åren mellan 1600-1800 arbetade det ett flertal kvinnor i gruvorna runt om i Nora bergslag.25 

När det gäller dessa kvinnor uppstår det ett flertal frågor om dessa kvinnor som kan vara 

viktiga att veta för att förstå kvinnornas roll i gruvarbetet historiskt. Några av de frågor som 

man kan ställa sig när det gäller dessa kvinnor är förstås vilka dessa gruvpigor var, vilka 

arbetsuppgifter de utförde, samt varför dessa kvinnor slutade i gruvorna innan lagen infördes?  

I denna uppsats kommer de kvinnliga gruvarbetarna som arbetade i gruvor innan 1900-tal 

benämnas både som kvinnor och ”gruvpigor”. Detta för att texten i denna studie ska vara 

lättare att läsa och inte lika enformig. Som redan har nämnts ovan arbetade det flera gruvpigor 

i Nora bergslag. Gruvpigorna som arbetade i gruvorna i Dalkarlsberg, Pershyttan och Striberg 

var långt ifrån en minoritet, i vissa fall var de t.o.m. i majoritet jämtemot männen.26 De flesta 

av dessa gruvpigor arbetade i samma gruva som sina makar eller med sina släktingar. Som 

exempel kan vi se på de 50 gruvpigor som arbetade i gruvorna i Dalkarlsberg. Av dessa 50 

kvinnor arbetade 36 i samma gruva som sin make.27 Ett fåtal av dessa kvinnor var antingen 

änkor eller ogifta kvinnor, men till större del var de kvinnor som arbetade gifta och arbetade 

tillsammans med sina män.28 

Borrning, lastning och uppfordring av malmen var de vanligaste arbetsuppgifterna för 

gruvpigorna i Dalkarlsbergs gruvor.29 I denna kontext är det viktigt att nämna att dessa 

arbeten, borrning, lastning och uppfordring ansetts vara mer fysiskt krävande gruvarbeten. Ett 

vanligt missförstånd kan vara att kvinnor utförde de mindre fysiskt krävande 

arbetsuppgifterna. Detta kan vi ganska lätt falsifiera, då kvinnor bland annat i Nora bergslag 

                                                             
24 Henriksson, (1994), s .129-133. 
25 Ibid, (1994), s .129-131. 
26 Pettersson, (1996), s. 176-177. 
27 Henriksson, (1994), s .135-136. 
28 Ibid, (1994), s .136-137. 
29 Ibid, (1994), s .140. 
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utförde just dessa arbeten första hälften av 1800-talet.30 Borrning och lastning var även fram 

till senare 1900-tal ett fysiskt krävande arbete. I intervjun med Ing-Marie Lundmark berättade 

hon att just borrning som hon utförde, ansågs vara det absolut tuffaste arbetet enligt vissa av 

hennes manliga kollegor.31  

Som sagt försvann gruvpigorna drastiskt under mitten av 1800-talet. Det finns ett flertal 

förklaringar till detta, men innan vi tittar på varför kvinnor försvann från gruvorna är det 

viktigt att veta varför kvinnorna började arbeta i gruvorna från första början. Den enklaste 

förklaringen samt den mest trovärdiga förklaringen till att kvinnor började arbeta i gruvorna i 

Nora bergslag var bristen på arbetare. Genom ett citat från bergmästare Eric Bergenskiöld 

från år 1784 kan vi se att inte fanns tillräckligt med manlig arbetskraft: 

Bergslagen har icke månge arbetare, utan är derföre nödgad så mycket ifrigare nyttja 

dem han äger. Dess egne Barn, till och med Hustrun på de fläste ställen, göra vid 

Bergsbruket tjenst. Om Sommaren, eller ifrån Maij till Michaelii, gå Son och Dotter 

om hvarannan i Grufvorne, och om Vinteren göra de tjenst vid Blåsningen, då 

Hustrun är med och bokar malmen på Masugnen, … 32     

Här kan vi se att bristen på arbetare gjorde att både barn och kvinnor skulle delta i 

gruvarbetet. Likt bristen på arbetskraft i gruvorna i Nora bergslag var det bristen på 

arbetskraft som ledde till att LKAB under 1970-tal sökte dispens för kvinnor i 

underjordsarbete. I ett tidningsurklipp från Norrbottens-Kuriren den 27 mars 1974 kunde man 

läsa att LKAB sökte dispens för vissa underjordsarbeten i Kirunagruvan. Det gällde uppgifter 

såsom provtagare, lokförare och gruvmätare under jord som LKAB sökte dispens för. I 

urklippet nämndes det också att dessa uppgifter skulle ge jobb åt 70-talkvinnor, ifall 

gruvindustriarbetarförbundet och yrkesinspektionen går med på saken.33 I ett reportage från 

året 1963 gjort av aktuellt kunde man se och höra att två kvinnor fått tillstånd att arbeta under 

jord i Kiruna. Terttu Alderblom och en kvinnlig elektriker hade då fått dispens för att arbeta 

under jord. Både Alderblom och hennes kvinnliga kollega var tidigare anställda hos LKAB 

men arbetade ovan jord, då kvinnor inte fick arbeta under jord pga. av den då befintliga 

lagstiftningen.34  

                                                             
30 Henriksson, (1994), s .111. 
31 Telefonintervju med LKABs första kvinnliga borrare i Kiruna, Ing-Marie Lundmark, 2016-09-26, I författaren ägo. 
32 Pettersson, (1996), s. 197. 
33 Norrbottens-Kuriren, tidningsurklipp ur samlingsmapp, Kvinnliga gruvarbetare, 27 mars 1974, Arkivcentrum Norrbotten, 

Luleå 2016.  
34 Sveriges television AB, Aktuellt, Kvinnlig gruvarbetare, den 10 november 1963, 

http://www.oppetarkiv.se/video/2648766/aktuellt (hämtad 2016-10-13)  

http://www.oppetarkiv.se/video/2648766/aktuellt
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Bristen på arbetskraft gjorde att kvinnor började arbeta i gruvor runt om i Sverige under tidigt 

1800-tal. De flesta försvann dock från gruvorna mellan åren 1840-1850, detta sägs berott på 

ett flertal anledningar. Då befolkningen kring gruvorna, men även runt om i Sverige ökade, 

försvann även behovet av gruvpigor. Det skedde även tekniska och organisatoriska 

förändringar under denna tid. Utöver detta skedde det även en modernisering av Dalkarlsbergs 

gruvfält, vilket medförde längre brytningstider och ökad produktion. Gruvarbetet kom sedan 

att bli en heltidssysselsättning, vilket gjorde att kvinnorna inte kunde konkurrera med ”de 

unga starka männen”. Därefter blev kvinnorna hänvisade till ovan jord, med arbetssysslor 

såsom mullplockning och malmvaskning.35 Utöver det som har nämnts fanns det även en 

annan aspekt gentemot kvinnor i gruvarbete som inte specifikt hade med själva arbetet att 

göra. Gustaf Bergström, en av bergsstatens tjänstemän uttryckte följande gällande kvinnor i 

gruvarbete: 

Mera motbjudande befarar jaq qvinnornas uteslutande från et arbete, som med dess 

köns yrken icke är enligt. Qvinnans vistande hemifrån hela veckan, är icket förenligt 

med deras hushållssysslor. Hustruns pligt synes vara, att efterse Barnen och den inre 

hushållningen, samt med spånad och väfnad, förskaffa sig, man och barn kläder, detta 

kan icke ske, då hustrun jemte fullväxta Döttrar förrättat arbete i grufvan, följden deraf 

blifver Barnens vanskötsel och flickorna vid mognare år, sakna all kännedom och 

handlag till de för deras kön nyttiga hushållsgöromål….36 

Sammanfattat skulle man kunna säga att Bergström menade ifall kvinnorna arbetade i 

gruvorna skulle det påverka deras roll i hushållet. Detta skulle i sin tur leda till bland annat 

vanskötsel av barnen. 

De fanns flera aspekter som talade emot att kvinnor skulle arbeta i gruvor, mer specifikt 

utföra arbete under jord. Detta är något som inte allt för sällan återkommer i undersökningens 

källmaterial. I Norrbottens-Kuriren från den 3 juli 1976 stod det att det hade funnits en oro för 

att de halter av benspyren och radongas som fanns i LKABs gruva i Gällivare kunde leda till 

fosterskador. I Kiruna hade dock AVD12 godkänt LKAB:s försök att tillsätta kvinnor i 

underjordsarbete.37 I intervjun med Lundmark berättade hon att många av de manliga 

underjordsarbetarna tyckte att kvinnor skulle utföra de mindre fysiskt krävande 

arbetsuppgifterna. De arbetsuppgifter som traditionellt setts som ”manliga” uppgifter var inte 

något som kvinnor skulle syssla med.38 Liknande åsikter hittar man även hos de män som 

                                                             
35 Pettersson, (1996), s. 200. 
36 Ibid, (1996), s. 201. 
37 Norrbottens-Kuriren, tidningsurklipp ur samlingsmapp, Kvinnliga gruvarbetare, den 3 juli 1976, Arkivcentrum 

Norrbotten, Luleå 2016. 
38 Telefonintervju med LKABs första kvinnliga borrare i Kiruna, Ing-Marie Lundmark, 2016-09-26, I författaren ägo. 
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arbetade under jord samt disponent Torsten Göransson i Kiruna i aktuellts reportage. 

Göransson sa bland annat i reportaget att han inte fann något skäl till att tillsätta kvinnor på de 

mer fysiska krävande arbetsuppgifter. Detta motiverade han med att det fanns andra uppgifter 

som var mindre krävande som kvinnorna kunde utföra. En underjordsarbetare tyckte även att 

kvinnor skulle kunna arbeta under jord, men att kanske de skulle ha kortare arbetsdagar.39 

Kvinnornas arbetsuppgifter i Kiruna vid sekelskiftet 1900 

Innan Loussavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) bildades 1890 bröts det bara små mängder 

malm i bergen vid Kiirunavaara och Loussavaara. Detta förändrades när LKAB bildades och 

intresset för malmen i dagens Kiruna växte. De små nya byarna Kurravaara, Jukkasjärvi och 

Svappavaara växte då järnvägen och ett samhälle började byggas i närhet av Kirunabergen.40 

Startskottet för ”den stora kapplöpningen mot norr.” skedde 1898, då riksdagen med knapp 

majoritet röstade fram ett järnvägsbygge som skulle sträcka sig mellan Gällivare och 

Victoriahavn. Victoriahavn kom sedan att döpas till Narvik.41  Det var under denna tid som 

samhället som idag kallas Kiruna började växa fram. Dagens Kiruna började alltså växa fram 

under sent 1890-tal vilket skedde då intresset för malmfyndigheterna växte.  Både idag men 

också under 1900-talet har de flesta som har bott eller bor i Kiruna varit nära förknippade med 

LKAB och gruvan i Kiruna. Under mitten av 1900-talet hade i stort sett alla invånare i Kiruna 

någon sorts relation till gruvan och LKAB.42  

Avlönat och oavlönat arbete 

Under de tidiga åren kring sekelskiftet 1900 i Kiruna bestod både männen och kvinnornas 

arbetsuppgifter dels av avlönat arbete och icke avlönat arbete. Både männen och kvinnorna 

utförde oavlönat och avlönat arbete, detta för att de skulle överleva de tuffa levnadsvillkoren 

som rådde i Kiruna. 43 Dessa arbeten var ofta fysiskt krävande, vilket gjorde att uthållighet 

och styrka krävdes. Följande citat ur Kerstin Häggs doktorsavhandling beskriver 

levnadsvillkoren samt vilka krav som ställdes på såväl männen och kvinnorna för att bo i 

Kiruna: 

Det gemensamma för såväl kvinnornas som männens oavlönade och avlönade arbete 

var att de ofta var fysiskt krävande kroppsarbete, som måste utföras under ogynnsamma 

förhållanden och som förutom uthållighet och styrka också krävde förmåga att lösa de 

                                                             
39 Sveriges television AB, Aktuellt, Kvinnlig gruvarbetare, den 10 november 1963, 

http://www.oppetarkiv.se/video/2648766/aktuellt (hämtad 2016-10-13) 
40 Brunnström, (1980), s. 6. 
41 Ibid, (1980), s. 7. 
42 Telefonintervju med LKABs första kvinnliga borrare i Kiruna, Ing-Marie Lundmark, 2016-09-26, I författaren ägo. 
43 Hägg, Kerstin, Kvinnor och män i Kiruna: om kön och vardag i förändring i ett modernt gruvsamhälle 1900-1990 = 

[Women and men in Kiruna] : [on changes in sex/gender relations and everyday life in a modern mining community 1900-

1990], Univ., Diss. Umeå : Umeå universitet, 1993,Umeå, 1993, s. 52-53. 

http://www.oppetarkiv.se/video/2648766/aktuellt
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nya problem som ständigt uppstod. Den som inte var uppfinningsrik hade svårt att klara 

de nya levnadsvillkoren.44 

De arbete som ofta inte genererade någon lön och oftast utfördes på fritiden av både män och 

kvinnor var arbete såsom byggnadsarbete, jakt, fiske, tillverkning av kläder och skor.45 Det 

avlönade arbetet skiljde sig dock tydligare mellan kvinnor och männen än de oavlönade 

arbetet. Förutom själv gruvarbetet utförde även männen olika sorters anläggningsarbete som 

avlönades. De flesta kvinnorna i sin tur ägnade sig åt arbete såsom matlagning och 

hushållning. Kokerska, hushållerska, piga, bodbiträde och frisör var några av de vanligaste 

arbetsuppgifterna för kvinnorna.46 Många av de kvinnor som kom till Kiruna tidigt i 

uppbyggnadsfasen runt sekelskiftet 1900 var gifta. Det förekom också att kvinnor utan makar 

anlände till Kiruna, detta var dock mer ovanligt.47 Likt gruvpigorna under 1700- och 1800-

talet i Nora bergslag, kom de flesta tillsammans med sina makar. Anledningen till att de oftast 

var gifta kvinnor som kom till Kiruna var att kvinnorna behövde någon som ” svarade för 

dem”. Dessa kvinnor bidrog till familjens försörjning genom att utföra avlönat arbete. Arbetet 

bestod oftast av att ordna husrum och mat åt andra män. 48  

Vid sekelskiftet 1900 arbetade kvinnor med olika uppgifter på olika arbetsområden i Kiruna, 

lärarinna var en bland annat en yrkesgrupp som var vanligt i Kiruna under tidigt 1900-tal. 

Detta var behövligt då befolkningen i Kiruna ökade explosivt. I genomsnitt kom det 100 nya 

skolbarn till Kiruna för varje år som gick under perioden 1900-1910.49 Detta ledde också till 

att ett behov av lärarinnor växte. En lärarinna från Byske flyttade till Kiruna då lönen var 

nästan det dubbla.50 Det fanns även tre barnmorskor samt ett antal kvinnor som arbetade inom 

vården 1904.51 

Ovan har det nämnts att kvinnorna utförde ett flertal olika arbetsuppgifter i Kiruna. En 

intressant fråga är då vilka arbetsuppgifter utförde de kvinnor som arbetade i anknytning till 

LKABs gruvanläggning? Arbetade de i gruvan likt kvinnorna i Nora bergslag? Eller arbetade 

de inte alls med gruvarbete? 

                                                             
44 Hägg, (1993), s. 53. 
45 Ibid (1993), s. 53. 
46 Ibid, (1993), s. 56. 
47 Ibid (1993), s. 56. 
48 Ibid, (1993), s. 55. 
49 Brunnström, (1980), s. 114. 
50 Hägg, (1993), s. 57. 
51 Ibid (1993), s. 57.  
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Arbetande kvinnor i anknytning till LKABs gruvanläggning  

I de källor som har använts till denna studie går de inte att hitta några tydliga belägg för att 

kvinnorna i Kiruna utförde traditionellt gruvarbete i LKABs gruvanläggning. Med 

traditionellt gruvarbete menas de arbeten som är typiska för just arbete i gruva/dagbrott, 

såsom borrning, laddning och lastning. En fråga man kan ställa sig är vilka arbetsuppgifter 

utförde de kvinnor som arbetade i anknytning till LKABs gruvanläggning i Kiruna? Att svara 

på denna fråga kan dock vara ganska svårt, då i stort sett hela Kiruna under tidigt 1900-tal 

hade anknytning till gruvan. Men det fanns dock kvinnor som anställdes personligen av 

LKABs disponent Hjalmar Lundbohm, och vad de arbetade med finns väl dokumenterat.  

År 1900 upprättades ett ångkök på ett område som kallades Ön samt ett bolagshotell byggdes 

1901 av LKAB i Luossavare. På dessa två plaster arbetade det kvinnor, dock inte sysselsatta 

med traditionellt gruvarbete.  

Bristen på bostäder och sovplatser hade uppstått allt eftersom fler människor besökte 

gruvanläggningen samt att samhällsbygget i Loussavaara hela tiden ökade. LKABs styrelse 

tog ett beslut den 3 mars 1900 om att bygga ett eget hotell för bolagets gäster. Under våren 

1901 blev byggarbetet färdigt och bolagshotellet stod klar för användning.52  Tidigare hade 

bland annat de närmaste vännerna till Lundbohm fått sova i disponentbostaden i brist på 

sovplatser. 53 Inför bygget av bolagshotellet behövdes det dock personal vilket Lundbohm 

personligen rekryterade. I ett brev från Lundbohm till Fröken Lotten Eriksson den 5 augusti 

1900 kan man läsa hur Lundbohm välkomnar fröken Eriksson att komma och arbeta på 

bolagshotellet som hotellföreståndarinna.54 Trots att bolagshotellet inte var färdigbyggt 

behövdes de personal till den mer provisoriska mathållningen. Den kvinna som tidigare skötte 

mathållningen skulle sluta den 16 augusti 1900, vilket gjorde Lundbohm sökte sig till fröken 

Eriksson. Följande brev skickades från disponent Hjalmar Lundbohm till Fröken Lotten 

Eriksson: 

5/8 Fröken Lotten Eriksson, Stora Wretgränd 19, Upsala.   

Hotellet närmar sig nu sin fullbordan och fröken Eriksson är välkommen hit ju förr dess 

bättre.  Den person som nu sköter den mera provisoriska mathållningen vill gerna sluta 

den 16 ds och det vore bra om ni då kunde efterträda henne, äfven om hotellet icke är 

fullt färdigt. Det är väl bäst medtaga en kokerska och kanske också en annan flicka om 

någon finnes att tillgå. Det är emellertid möjligt att en flicka som förut varit i Gellivare 

kan erhållas men jag har ej fått klart besked derom. Denna skulle vara uppasserska, men 

dessutom behöfves ju en städerska.  Fröken Eriksson köper vid hitresan 2dra klass 

biljett till Gellivare, ankommer dit kl. nära 4 e. m. andra dagen, tar in på Grand Hotel 

                                                             
52 Persson, (2015), s. 89-90. 
53 Brunnström, (1980), s. 43. 
54 Persson, (2015), s. 90. 
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och reser med materialtåg hit nästa dag kl. 6.30 morgonen.  Jag bifogar 60 kronor till 

respengar; räcker det ej – jo, det tror jag.  Telegrafera dagen för afresan, med adress 

Luossavaara, Gellivare, ty det är möjligt att jag ej är hemma. I sådant fall bör ni vid 

hitkomsten fråga efter ingeniör Lundgren.   

  

Välkommen 

Högaktningsfullt  

Hjalmar Lundbohm55 

Förutom det som redan nämnts tidigare kan vi här även läsa att Lundbohm utöver behovet av 

en hotellföreståndarinna, fanns det även ett behov av en kokerska, städerska och en till flicka. 

Bolagshotellet är ett av flera exempel där kvinnor anställdes och arbetade för LKAB i 

Loussavaara.  

Ett annat exempel är bygget av ångköket på området som kallades Ön, i anknytning till 

LKABs gruvanläggning. I Curt Perssons vetenskapliga biografi av Hjalmar Lundbohm 

förklarade han vad begreppet ångkök innebar: 

Begreppet ångkök är mer synonymt med de i Tyskland under 1850-talet upprättade 

Volksküchen folkköken, som var en verksamhet inriktad på välgörenhet för fattiga i 

storstäderna. Företeelsen kom även till Sverige där inrättningen kom att benämnas för 

ångkök, med anledning av att maten tillagades i stor skala och framför allt genom 

ångkokning, vilket just gav upphov till namnet. Inrättningarna som drevs av 

välgörenhetsorganisationer försvann i slutet av 1800-talet, men begreppet ångkök 

användes fortsättningsvis kopplat till inrättningar inom industrimiljöer.56    

LKAB hade till att börja med tänkt bygga ett kombinerat arbetarhotell och ångkök ute på Ön 

men som sedan slutade i enbart bygget av ett ångkök. Anledningen till att hotelldelen 

uteslutandes säga vara tidsbristen inför riksdagsbesöket som ägde rum under 

midsommarhelgen 1900.57  Placeringen av ångköket på Ön blev ganska självklar, då ångköket 

skulle servera tre mål mat om dagen till de gruvarbetare som arbetade i den närliggande 

gruvan. Den närliggande bäck som rann ut i Luossajärvi kom även till användning då 

ångköket krävde en riklig vattentillgång.58 Efter besöket från riksdagsledamöterna den 4 juli 

1900 öppnade ångköket för sitt egentliga ändamål den 10 juli samma år. Fröken Mia 

Zachrisson blev den som fick ta hand om verksamheten som till sin början verkade lovande. 

Men efter att alla räkningar betalats hade verksamheten gått back, vilket ledde till att LKAB 

själva fick ta över verksamheten. Därefter drevs verksamheten fram till sommaren 1902 av 

                                                             
55 Persson, (2015), s. 90. 
56 Ibid, (2015), s. 77. 
57 Brunnström, (1980), s. 47. 
58 Ibid, (1980), s. 47. 
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fanjunkare N W Ström samt den övriga personalen som bestod av en kokerska, en maskinist 

samt fyra-sex flickor som arbetade med betjäningen. Efter sommaren 1902 togs verksamheten 

över av fröknarna Aronsson som istället för att servera mat bakade de bröd. Ångköket brann 

sedan ner natten till den 5 och 6 februari 1909 i samband med att en brand utbrutit i de 

närliggande kolhuset.59 

Något som är värt att påpeka och lyfta fram i anknytning till det som har presenterats ovan 

gällande kvinnornas arbetsuppgifter är att ingen kvinna arbetade med gruvarbete. Detta är 

väldigt intressant, då gruvan i Kiruna var ett dagbrott och arbetsmiljölagstiftningen inte 

förbjöd kvinnor att utföra gruvarbete ovan jord. Trots detta arbetade det inga kvinnor med 

traditionellt gruvarbete fram tills att lagstiftningen förändrades 1978. 

Undersökning     
Kvinnliga gruvarbetare mellan perioden 1963-1979 

Beroende på hur man definierar en kvinnlig gruvarbetare skiftar årtalet som den första 

kvinnliga gruvarbetaren anställdes under jord i LKABs gruva i Kiruna. Ifall man väljer att 

definiera en kvinnlig gruvarbetare som en person av det biologiska kvinnliga könet som 

arbetar under jord i en gruva har kvinnor långt innan lagstiftningens förändring arbetat under 

jord. I denna studie har dock definitionen av en kvinnlig gruvarbetare varit en person av det 

biologiska kvinnliga könet som utför traditionellt gruvarbete, såsom borrning, lastning och 

laddning.  

Den första kvinnliga gruvarbetaren under jord 

Redan innan arbetsmiljölagstiftningens förändring året 1978 arbetade det kvinnor under jord. 

LKAB hade redan flera år tidigare ansökt och fått dispens för vissa kvinnliga anställda att 

arbeta under jord.  Det vanligaste var att dessa kvinnor arbetade inom bespisningen eller 

liknande arbete.60 Det fanns även några kvinnor som arbetade som chaufförer och elektriker. 

Ett exempel är ett reportage om Terttu Alderblom som gjordes år 1963 av aktuellt. I 

reportaget lyfte de fram Alderblom, som skulle börja arbeta som chaufför under jord, som den 

första kvinnliga underjordsarbetaren i gruvan i Kiruna. Det är dock märkligt att Alderblom 

lyftes fram som den första kvinnliga gruvarbetaren i reportaget, då även Alderbloms kvinnliga 

kollega också skulle börja arbeta under jord, men som elektriker. 61 Utifrån den definition som 

använts till denna undersökning skulle det dock inte påstås att Alderblom var den första 

                                                             
59 Brunnström, (1980), s. 49. 
60 Telefonintervju med LKABs första kvinnliga borrare i Kiruna, Ing-Marie Lundmark, 2016-09-26, I författaren ägo. 
61 Sveriges television AB, Aktuellt, Kvinnlig gruvarbetare, den 10 november 1963, 

http://www.oppetarkiv.se/video/2648766/aktuellt (hämtad 2016-10-13) 

http://www.oppetarkiv.se/video/2648766/aktuellt
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kvinnliga underjordsarbetaren i LKABs gruva i Kiruna. Med anledningen att Alderblom inte 

utförde traditionellt gruvarbete under jord. Även om denna studies definition inte använts, 

skulle inte det heller påstås att Alderblom var den första kvinnliga gruvarbetaren. Då det 

redan arbetade kvinnor under jord inom bespisningen innan Alderblom började köra buss 

under jord.62 

Vem som var den första kvinnliga underjordsarbetaren är ett kommande tema i de källor som 

använts till denna undersökning. Inte minst i de olika tidningsurklippen från Norrbottens-

Kuriren. Den 27 juli 1976 i ett tidningsurklipp kunde man läsa hur Sonja Miranda från Luleå, 

som pluggade på tekniska högskolan bröt könsvallen i gruvan i Malmberget. Rubriken löd; 

SONJA första kvinnan i GRUVAN, senare i artikeln kunde man läsa att ingen kvinna tidigare 

gått omkring i gruvan med gruvstövlar, hjälm och pannlampa. Sonja var dock inte anställd av 

LKAB när artikeln skrevs, hon hade bara fått utföra sin praktik i gruvan. Detta är märkligt, då 

likt kvinnorna i Kiruna hade även kvinnor arbetat i gruvan i Malmberget innan Sonja 

tillträdde. Trots detta lyftes Sonja fram som den första kvinnan som fick tillträde till att arbeta 

under jord.63 Hävdandet om vem som var den första kvinnliga underjordsarbetaren har skiftat 

beroende på var man har skaffat sig sin information, varit olika. I en intervju gjord 1994 har 

Karin Johansson intervjuat informanten Maj Aspebo, där Karin hävdat att Aspebo var den 

enda kvinnliga borraren som arbetat under jord. I intervjun som är nedskriven på papper, står 

det att Maj Aspebo var sysselsatt med borrning och att hon när intervjun gjordes 1994, var 

Enda kvinnliga borrare som arbetat under jord.64 Det som dock är problematiskt, är att i 

intervjun står det inte när Aspebo började arbeta som borrare. Därför blir det svårt att exakt 

veta när Aspebo började arbeta som borrare i gruvan i Malmberget. Det framgår i intervjun att 

Aspebo började arbeta i gruvan som 18åring, vilket var år 1975, men inte när hon började 

arbeta med borrning. Det finns dock en person som 1979 började att arbeta som borrare i 

LKABs gruva i Kiruna och med säkerhet var den första kvinnan att arbeta med traditionellt 

gruvarbete i Kiruna. 

 

                                                             
62 Sveriges television AB, Aktuellt, Kvinnlig gruvarbetare, den 10 november 1963, 

http://www.oppetarkiv.se/video/2648766/aktuellt (hämtad 2016-10-13)  
63 Norrbottens-Kuriren, tidningsurklipp ur samlingsmapp, Kvinnliga gruvarbetare, den 27 juli 1976, Arkivcentrum 

Norrbotten, Luleå 2016. 
64 Johansson, Karin, Norrbottenprojektet, Att leva och växa upp i Malmberget, Intervju med Maj Aspebo, volym F7:28b.  
1994, Norrbottens museums arkiv, 2016. 

http://www.oppetarkiv.se/video/2648766/aktuellt
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Första kvinnliga borraren i LKABs gruva i Kiruna  

Den första kvinnliga underjordsarbetaren som utförde traditionellt gruvarbete i LKABs gruva 

i Kiruna var Ing-Marie Lundmark. Ing-Marie Lundmark började arbeta för LKAB när hon var 

fjorton år gammal och tillbringade sin första tid hos LKAB arbetande på ett kontor. För henne 

men som många andra i Kiruna under denna tid hade de flesta någon anknytning till gruvan 

och LKAB. Hennes farfar Gustaf Fritiof Lundmark(1879-1957) kom till Kiruna redan år 1903 

och började arbeta i gruvan, samt hennes pappa och bror har arbetat i gruvan. Efter att 

lagstiftningen förändrades hösten 1978 och kvinnor inte längre behövde dispens för att arbeta 

under jord, sattes det upp affischer på olika platser i Kiruna för att rekrytera kvinnliga 

underjordsarbetare.65 Den första samt den ena kvinnan att söka till LKABs 

bergarbetarutbildning i januari år 1979 var Lundmark. 

För Lundmark hade intresset av underjordsarbete uppstått när hon vikarierade som guide i 

LKABs gruva och sett de olika gruvarbetarna arbeta. Något som hon dock fastnade för och 

fann extra intressant var just borrning. Hur undrade hur just en borrare klarade av att arbeta 

helt ensamma långt in i gruvan. När hon då fick möjligheten att påbörja en 

bergarbetarutbildning som tillät kvinnor att delta, tog hon chansen. Då Lundmark kom till 

bergarbetarutbildning möttes hon av flera män som blev chockerade av att se en kvinna som 

skulle utbilda sig till gruvarbetare under jord. När hon sedan sagt att hon ville bli borrare 

möttes hon av flera orsaker att hon inte skulle kunna utföra arbetet. Just specifik borrning var 

något som flera antydde var ett alldeles för tungt arbete för henne att utföra. Borrning ansågs 

vara den absolut jobbigaste arbetsuppgiften man kunde utföra i gruvan enligt vissa män, och 

därför skulle det inte passa kvinnor. Detta höll dock inte Lundmark med om, hon ansåg själv 

att hon var mest lämpad just för borrning. Produktionsborrning som Lundmark då utförde 

bestod av att man borrade hål upp i taket i olika längder som var formad som en solfjäder, 

sedan fyllde laddarna dessa hål med sprängmedel.66 

                                                             
65 Telefonintervju med LKABs första kvinnliga borrare i Kiruna, Ing-Marie Lundmark, 2016-09-26, I författaren ägo. 
66 Telefonintervju med LKABs första kvinnliga borrare i Kiruna, Ing-Marie Lundmark, 2016-09-26, I författaren ägo. 
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Borraggregat ifrån LKABs besöksgruva i Kiruna, bild; Curt Persson, 2016 

Ovan kan vi se en bild som är tagen i besöksgruvan i Kiruna. Det var ett liknande 

borraggregat som Ing-Marie Lundmark jobbade med de sista fyra åren som borrare. 

Aggregatet som Lundmark arbetade med var dock orange och inte samma fabrikat. I ett 

meddelade skickat efter att intervjun var gjord, bifogades det en bild till Ing-Marie och en 

fråga ifall det var ett liknande aggregat som på bilden hon arbetade med. Svaret på 

meddelandet blev följande: 

Ja, dom 4 sista åren. Fast mitt var orange och ett annat fabrikat men det har ju ingen 

betydelse. Dom första åren var på ett aggregat utan hytt och alla stänger fick man lyfta 

för hand67 

Innan hon arbetade med ett aggregat liknande det på bilden hade aggregatet ingen hytt, och 

allt arbete utfördes för hand. Efter vår intervju gav Lundmark också information i ett 

meddelande om det första borraggregat hon arbetade på: 

Det första aggregatet hette Simba 323 byggt av Atlas Copco 

Vet inte om jag sa det tidigare man borrade 3-400m per skift med det gamla agg. 

Borrstålen var 1,8m kronstången 2m. Vägde ~8kg och skulle alltså lyftas både upp o 

ner. Puh68  

                                                             
67 SMS-konversation med Ing-Marie Lundmark, 2016-10-12, I författarens ägo. 
68 SMS-konversation med Ing-Marie Lundmark, 2016-10-12, I författarens ägo. 
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Laddning var dock det arbete som hon ansåg vara det jobbigaste, då man ofta arbetade med 

händerna ovanför huvudet samt lyfte tungt. I ännu ett meddelande berättade Lundmark hur 

laddningen av sprängmedel gick till: 

Då fick man föra upp laddslangen för hand till botten av hålen, dom längsta i mitten 

var~16-18m, å det var jäkligt tungt och bara arbete med armarna uppåt hela tiden 

fyyyyu69  

Borrning lyfte man ganska ofta, men inte lika tungt, vilket hon personligen tyckte var lättare 

än att lyfta tungt och mindre sällan som man behövde om man var laddare.70 

Den nästkommande bergarbetarutbildning som LKAB anordnade kom det sex kvinnor som 

ville utbilda sig till underjordsarbetare.71 I detta sammanhang användes Lundmark som 

utställningsföremål för kvinnor som arbetade under jord. Till skillnad från Lundmark som var 

anställd av LKAB, var dessa kvinnor anställda av arbetsförmedlingen. Detta gjorde att när det 

blev dåliga tider försvann dessa kvinnor, men Lundmark fick stanna då hon var anställd av 

LKAB. När senare gruvan i Tuolluvaara stängdes togs personalen över av LKAB, några av 

dessa arbetare var kvinnor. Dessa kvinnor kom senare att bli bland annat provtagare av 

malmen i gruvan i Kiruna.72  

Motsättningar gentemot kvinnor i underjordsarbete 

De största motsättningarna mot de första kvinnorna som kom var främst från facket men även 

vissa gruvarbetare. Facket hade tidigare varit emot att kvinnor skulle arbeta under jord av 

flera anledningar. Enligt Lundmark uppfattade hon det som att de var rädda för att kvinnorna 

skulle ta reträttjobben som de äldre gruvarbetarna utförde. Då de flesta arbetsuppgifterna i 

gruvan var väldigt tunga uppgifter gjorde det att alla inte kunde arbeta med tungt arbete fram 

tills pension. De lättare jobben som de äldre utförde innan pension skulle alltså tas över av 

kvinnorna, vilket flera var rädda för. Det som Lundmark sagt har även sagts tidigare i 

reportaget av aktuellt från 1963. Då ombudsman Kurt Fahlman för AVD12 i Kiruna 

intervjuades berättade han att de är oroliga för att reträttjobben för de äldre gruvarbetarna 

skulle försvinna. Disponent Torsten Göransson som också intervjuades sa att ungefär 20 

procent av alla arbeten är så kallad frontarbeten och 80 procent är serviceyrken. Dessa 

frontarbeten är dock fysiskt krävande och därför finns det ingen anledning till att sätta in 

kvinnor på dessa arbeten. Göransson menade att det fanns gott om plats för kvinnorna inom 

                                                             
69 SMS-konversation med Ing-Marie Lundmark, 2016-10-12, I författarens ägo. 
70 Telefonintervju med LKABs första kvinnliga borrare i Kiruna, Ing-Marie Lundmark, 2016-09-26, I författaren ägo. 
71 Enligt Ing-Marie Lundmarks minne var det sex stycken kvinnor som sökte, men hon var inte säker. 
72 Telefonintervju med LKABs första kvinnliga borrare i Kiruna, Ing-Marie Lundmark, 2016-09-26, I författaren ägo. 
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serviceyrkena och därför fanns det inte heller någon anledning till att sätta in kvinnor på 

frontarbete.73 

Motsättningar gentemot kvinnor i gruvarbete och ännu mer specifikt underjordsarbete har 

funnits väldigt länge. Detta är inte heller något som är specifikt för just Sverige. Det har också 

sett liknande ut i andra länder. I både Frankrike och England förbjöds kvinnor att arbeta under 

jord under 1800-talet.74 I Sverige finns ett exempel som har nämnts tidigare, då Gustaf 

Bergström tyckte att kvinnors deltagande i gruvarbete ledde till bland annat vanskötsel av 

barnen.75 I några av de tidningsartiklar och urklipp som publicerats av Norrbottens-Kuriren 

under 1970-tal kan man även här läsa att vissa var emot kvinnliga underjordsarbetare. I den 

tidigare nämna tidningsartikeln från den 3 juli 1976 kunde man läsa om hur radongasen kunde 

leda till fosterskador.76  

Det går att uppfatta det som att de flesta var emot att kvinnor skulle arbeta under jord efter det 

som har skrivits ovan. Under sent 1970-tal var det dock många som var positivt inställda 

enligt Lundmark. I början fick hon hjälp av sina manliga kollegor, bland annat med hur man 

använde vissa verktyg. I intervjun med henne sa hon att de flesta var faktisk positivt inställda 

till att allt fler kvinnor skulle arbeta under jord. En underjordsarbetare hade bland annat sagt 

att kanske toaletterna skulle bli mer hygieniska om kvinnor skulle börja arbeta långt under 

jord. Toaletterna som då var belägna långt ner i gruvan, bestod av mögliga utedass som var 

otroligt vidriga berättade Lundmark. Senare sattes det upp flera bajamajor som var betydligt 

mer hygieniska än de tidigare mögliga utedassen. 

Lundmark berättade också att hon aldrig möttes av några negativa åsikter inom den 

produktionsgrupp som hon arbetade i. Oftast kom de negativa åsikterna från män som 

tillhörde en annan arbetsgrupp som inte arbetade i samma område som henne i gruvan. 

Lundmark hade väntat sig att bli mer illa mottagen än vad hon blev, vilket var väldigt härligt 

för henne. Den första tiden var dock den jobbigaste tiden tyckte Lundmark, då bland annat 

utrustningen inte passade på en kvinnokropp. Till en början fick hon använda bland annat 

gummihandskar i mansstorlek, vilket gjorde att handskarna lätt trillade av. Men det som var 

det absolut jobbigaste var det mörkret i gruvan. Den skepsis gentemot kvinnors utförande av 

                                                             
73 Sveriges television AB, Aktuellt, Kvinnlig gruvarbetare, den 10 november 1963, 

http://www.oppetarkiv.se/video/2648766/aktuellt (hämtad 2016-10-13) 
74 Henriksson, (1994), s .159. 
75 Pettersson, (1996), s. 201. 
76 Norrbottens-Kuriren, tidningsurklipp ur samlingsmapp, Kvinnliga gruvarbetare, den 3 juli 1976, Arkivcentrum 

Norrbotten, Luleå 2016. 

http://www.oppetarkiv.se/video/2648766/aktuellt
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vissa arbetsuppgifter under jord som Lundmark möttes av samt problematiken med 

skyddsutrustning var saker som senare förändrades.77    

Slutdiskussion 

År 1900 infördes det en arbetsmiljölagstiftning som innebar att kvinnor och barn under fjorton 

år inte längre fick arbeta under jord i Sverige. Liknande lagstiftningar hade införts i bland 

annat Frankrike och England under 1800-talet. Lagstiftningen innebar dock inga större 

förändringar, då kvinnor redan under mitten av 1800-tal försvunnit från gruvorna i Sverige. 

Dessa kvinnor försvann av en rad olika anledningar, bland annat den befolkningsöknings som 

skett i Sverige och de organisationsförändringar som skett i gruvorna i Sverige ledde till 

denna förändring. I samband med att LKABs intresse för malmfyndigheterna i Kiruna växte 

under sent 1890-tal, ökade även befolkning i Kiruna och ett gruvsamhälle börjades byggas i 

anknytning till LKABs gruva. De män och kvinnor som flyttade till Kiruna utförde dock olika 

arbetsuppgifter, beroende på om man var man eller kvinna.  Männen ägnade sig till största del 

av gruvarbete och byggnadsarbete medan kvinnorna arbetade bland annat som lärare och 

barnmorska. De kvinnor som arbetade i anknytning till LKABs gruvanläggning i Kiruna 

arbetade dock inte med gruvarbete. Trots att kvinnor fick arbeta ovan jord, arbetade ingen 

kvinna med traditionellt gruvarbete såsom borrning, lastning och laddning. Detta är såklart 

intressant, då gruvan fram till 1961 i Kiruna var ett dagbrott och malmen bröts ovan jord. De 

kvinnor som arbetade i anknytning till LKABs gruvanläggning arbetade som bland annat 

kokerska, hotellföreståndarinna och bagare. 

Mellan perioden 1963-1979 arbetade det ett flertal kvinnor i LKABs gruvanläggning i Kiruna. 

Dessa kvinnor utförde olika arbetsuppgifter och de flesta arbetade inte med traditionellt 

gruvarbete, såsom borrning, lastning och laddning. Majoriteten arbetade i bespisningen och 

serverade mat, några andra var provtagare, chaufförer och elektriker. Det var dock en person 

som stack ut från mängden, som arbetade som borrare. Denna person var Ing-Marie 

Lundmark, som blev den första kvinnan att utföra traditionellt gruvarbete i LKABs gruva i 

Kiruna. Efter att arbetsmiljölagstiftningen förändrades 1978, rekryterade LKAB kvinnliga 

underjordsarbetare. Detta var dock inte uppskattat av alla, inte minst av Kirunagruvans 

fackförening AVD12. Facket var rädd för att kvinnorna skulle ta reträttjobben för de äldre 

gruvarbetarna. 

                                                             
77 Telefonintervju med LKABs första kvinnliga borrare i Kiruna, Ing-Marie Lundmark, 2016-09-26, I författaren ägo. 
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I januari 1979 sökte LKAB kvinnliga gruvarbetare till sin gruva i Kiruna, dock var inte många 

intresserade. När den första bergarbetarutbildningen anordnades där kvinnor fick delta var det 

bara Lundmark som sökte sig till utbildningen. Hon möttes av flera både negativa och positiva 

åsikter gentemot kvinnornas tillträde till underjordsarbete. Dock var det ingen som hade något 

emot att kvinnorna sedan tidigare arbetade i bespisningen. Flera var emot att kvinnorna skulle 

få tillträde till gruvan och ifrågasatte att kvinnor skulle kunna utföra vissa arbetsuppgifter. 

Lundmark möttes också av väldigt många män som var positiva till att kvinnor skulle få 

arbeta under jord. En man hade bland annat sagt att förhoppningsvis blir toaletterna bättre då 

kvinnor får tillträde. Lundmark berättade att hon var förvånad över att inte fler var negativt 

inställda. Det vara bara i början som män var skeptiska, allt eftersom blev de vana. 

De fanns dock några svårigheter med att vara en första kvinnan att utföra ett traditionellt 

gruvarbete. Den utrustning som fanns var inte anpassade för kvinnokroppar inte minst 

handskarna. Lundmark berättade bland annat hur de gummihandskar som hon använde lätt 

trillade av då hon inte hade lika stora händer som männen. Toaletterna till en början när 

Lundmark tillträde gruvan bestod av mögliga utedass som var otroligt vidriga. Då hon som 

kvinna inte lika lätt som männen kunde uträtta sina behov i gruvgångarna var tvungen oftare 

än männen, uträtta sina behov på toaletterna. Detta var dock saker som till en början var 

jobbiga men som sedan förändrades efter tiden. Toaletterna ersattes senare av bajamajor som 

var betydligt fräschare än de tidigare utedassen. Både problematiken med skyddsutrustning 

samt de ohygieniska toaletterna är saker som talade för att gruvan i Kiruna var konstruerad av 

män för män. 

Det som dock är intressant är att den största kritiken från män kom i samband med att kvinnor 

skulle tillträda de arbeten, som traditionellt sett varit manliga. Att kvinnor sedan länge 

arbetade med att servera mat verkade ingen sätta sig emot. Inte heller hade kvinnor fått 

dispens för att utföra traditionellt gruvarbete. Vad detta kan beror på är svårt att veta och går 

bara att spekulera i. Det kan dock bero på att det rådde homosolidaritet bland männen och att 

de kände sig hotade och för att bli utkonkurrerade av kvinnorna. Detta är mest tydligt då ett 

flertal män ofta uttryckte sig negativt om att kvinnor skulle utföra de traditionella manliga 

arbetsuppgifterna. Att männen inte verkade bry sig om att kvinnorna arbetade i bespisningen 

stödjer även detta påstående. Det dåliga välkomnandet från männen sida kan också ha 

avskräckt kvinnorna från att söka sig till bland annat den bergarbetarutbildning som LKAB 

sedan höll. 
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Arbetsmiljölagstiftningen påverkade dock ganska lite de kvinnor som arbetade i anknytning 

till LKABs anläggning i Kiruna. När lagen infördes arbetade de inga kvinnor under jord i 

Kiruna vid sekelskiftet 1900, detta är dock inte så konstigt då gruvan i Kiruna var ett dagbrott 

fram tills 1963. När lagen sedan förändrades blev allt fler kvinnor anställda av LKAB, men 

kvinnorna hade dock sedan tidigare arbetat under jord. Detta tyder då på att lagen i sig inte 

avskräckte LKAB från att anställa kvinnor till vissa sorters av underjordsarbete. 

Lagstiftningen i sig var inte den största anledningen till att det arbetade så få kvinnor under 

jord i Kiruna. Den största motsättningen gentemot kvinnors utförande av vissa gruvarbeten 

ovan och under jord verkade vara männens fientlighet mot kvinnor på arbetsplatsen.          
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