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SAMMANFATTNING  
Avhandlingen bidrar till förståelse för yrkeslivets betydelse för en uppdelning mellan 
män och kvinnor, manlighet och kvinnlighet. Genom att belysa hur maskulinitet 
gestaltas och förhandlar i en mansdominerad industrikontext, som gruvarbete, kan vi 
förklara ordningar mellan män såväl som funktioner i en könssegregerad arbetsmarknad.  

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur maskulinitet befästs och upprätthålls i ett 
mansdominerat gruvarbetarkollektiv i ett svenskt gruvföretag. Men också om/hur 
liknande könskonstruktioner förändras, spontant genom röster inom yrkeskollektivet 
eller genom påtryckningar och yttre krav. Detta mot en bakgrund av en färdriktning i 
gruvorganisationen, vilken kan avläsas i en förändring av vardagliga praktiker så väl som 
nya symboler kring modernt gruvarbete. Syftet med avhandlingen är även att belysa 
erfarenheter kring ett nära interaktivt forskningssamarbete om könsteoretiska 
frågeställningar tillsammans med ett mansdominerat gruvföretag.  

Centralt i min interaktiva forskningsdesign är ett projekt om kön, arbetsplatskultur och 
säkerhet i gruvarbete, kallat Framtidens Gruvkultur vid gruvbolaget LKAB under åren 
2006-2007. Framtidens Gruvkultur organiserades som en kunskapsfördjupande 
forskningscirkel som stöd för organisatoriskt lärande och förändring. Deltagande i 
forskningscirkeln var verksamma gruvarbetare vid Mining Division LKAB. Jag hade 
själv rollen av processledare för cirkelns aktiva workshops. I projektet har vi tillsammans 
genomfört aktiviteter och undersökningar utifrån en könsteoretisk processmodell men 
framförallt har projektet fungerat som ett forum för samtal kring gruvarbetarens 
yrkesroll såväl som manlighet i en tid av förändring.  

Aktiviteter och samtal i Framtidens Gruvkultur visar framförallt hur gruvarbetaren 
fortfarande är upptagen av att praktisera maskulinitet och dekorera sin yrkesutövning i 
manliga symboler. Framförallt identifierar sig gruvarbetaren med en trygg manlig 
industriarbetartradition som betonar en praktisk kompetens och den manliga kroppens 
tåliga fysik. Denna maskulinitet underbyggs också av föreställningen kring en 
mytomspunnen gruva och det påfrestande och farliga underjordsarbetet, vara sig det är 
en realitet eller tankekonstruktion. Män som härbärgerar denna machostereotyp 
upplyfts till ”riktiga gruvarbetare” medan andra män och kvinnor i gruvarbete 
underordnas som fjolliga, veka eller helt enkelt inkompetenta och osolidariska mot 
yrkeskollektivet. En liknande hegemon funktion skapar förståelse för varför ett 
machoideal befästs om och om igen i gruvarbete och varför förändring eller 
omförhandling blir problematisk.  

Framtidens Gruvkultur visar också att gruvarbetaren är aktiva aktörer i förhållande till 
detta machoideal. De kan, på sina egna villkor, ställa sig över liknande uttryck och 
beteende, eller helt enkelt frångå stereotypen vilket också praktiseras. Men framförallt 
visar gruvarbetarna att de på en mer analytisk nivå också problematiserar 
machomanlighetens konsekvenser. I Framtidens Gruvkultur diskuteras exempelvis; 
grupptryck, onödigt risktagande, ensamhet eller orättvis behandling av kvinnor. Det är i 
denna position det finns verkligt utrymme för förändring - en omdefinition av 
maskulinitet i gruvarbete, där personliga motiv och individuella uttryck får styra en 
förhandling.  
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En avslutande slutsats är följaktligen att gruvarbetaren i mångt och mycket befäster och 
upprätthåller ett yrkesideal i nära relation med en machomanlighet med utgångspunkt i 
en i en maskuliniserad industriarbetartradition. Liknande till synes stabila konstruktioner 
utmanas, kritiseras och problematiseras av en mer reflekterande manlighet, både från 
röster inom yrkeskollektivet, men också på grund av yttre krav på förändring. En 
färdriktning i organisationen som i avhandlingen beskrivs som; Den högteknologiska 
gruvan, Den säkra gruvan och Den jämställda gruvan. Denna förhandling av mansrollen i 
modernt gruvarbete uttrycks samtidigt som motstånd och bevarande såväl som önskan 
om dialog och förändring.   

Förhandling kring manlighet i gruvarbete pågår och fortgår… en integrerad process året 
om under dygnets alla timmar, likt gruvans eget produktionssystem.  
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FÖRORD  
Arbetet inför denna avhandling kan närmast beskrivas som ett långdraget men mycket 
spännande sökande. Ett sökande efter en tydlig identitet inom yrkesliv och akademi, 
men också ett sökande efter drivkrafter inom mig själv. ”No man is an island”, inte 
heller denna kvinna. Sökandet är inte mödan värd utan sammanhang och stöd på vägen. 

Jag vill börja med att lyfta fram alla fantastiska deltagare i projektet Framtidens 
Gruvkultur som jag fick möjlighet att lära känna under åren 2006-2007. Utan ert mod, 
helt enkelt ingen avhandling! Vår tid tillsammans minns jag med värme; heta 
diskussioner, hårt arbete men framförallt många skratt. Jag vill också tacka Lena Lövgren 
som administrerade mina besök, projektträffar och sociala aktiviteter galant. Ett särskilt 
tack till Berith Nilsson som var vidsynt nog att närma sig kontroversiella frågeställningar 
i en mansdominerad gruvindustri. Alla finansiärer bakom avhandling; Gruvbolaget 
LKAB, Vinnovas Program för jämställdhet och innovation, samt Länsstyrelsen 
Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, kräver också ett stort tack. 

Framförallt vill jag tacka min handledare professor Lena Abrahamsson. Tack Lena, för 
att du delat sökandet med mig! Tack för all inspiration och stöd på vägen. Utan din tro 
på mig och värdefull distans hade det varit svårt att avsluta det jag väl påbörjat. Tack 
också Petra Jonvallen och Ewa Gunnarsson för synpunkter på utkast till avhandlingen. 
Jag vill också tacka Jan Johansson, Bo Johansson och Kjell Rask för stöd och feedback 
med förhoppning om nya gemensamma äventyr. 

Jag vill passa på att tacka alla arbetskamrater på Arbetsvetenskap i Luleå, gamla som nya. 
Framförallt vill jag nämna gänget på hyllan; Karolina Parding, Eva Källhammer och 
Malin Lindberg, Anna Berg Jansson och Elin Wadelius. Ni vet vad ni betyder för mig!  

Till sist en hälsning till min lilla familj, sambo Mattias och Ingolf. Tack för att ni finns. 
Det är min ljuspunkt varje dag att bli hämtat bakom F-huset med två fina killar i bilen! 
Tack också till mamma, pappa och syster, trots stora avstånd är ni med mig varje dag.  

 

Luleå, den 25 mars 2012 

 

Eira Andersson 
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1. INLEDNING 

Klockan är 06.56, det är 15 minusgrader och fortfarande mörkt och stilla i den nordliga 
staden. Jag står och huttrar utanför manskapshuset på LKAB:s industriområde. I 
förgrunden ser jag bergsmassivet Kiirunavara tona upp sig, ljusprydd platå efter platå 
mot den mörkblå gryningshimlen. Berget ser ut som ett jättelikt fartyg med radband av 
lyktor längs balkonger på passagerardäck. Platåerna är lämningar från början av seklet då 
järnmalmen ännu bröts i dagbrott. Tusentals och åter tusentals gruvarbetare har under 
de senaste hundra åren arbetat med bergets svarta guld, ovan och under jord för att göra 
sig ett levebröd här i Kiruna.  

Tut tut! Min skjuts kommer farandes, en mindre Volkswagenbuss med två hjälmprydda 
män i framsätet. Jag kliver in i bilen och hälsar på killarna. Mats har jag redan träffat, 
men hans kollega Janne ser nyfiket på mig. Mats och Janne arbetar på ”skip-mek”, de 
ansvarar för underhåll av skiparna, de stora hissar som transportera malmen från gruvan 
till förädlingsverken ovan jord. Idag sker järnmalmsbrytning kring en underjordisk 
malmkropp, liknande en snedställd skiva som lutar in mot staden Kiruna. 
Gruvanläggningens lägsta nivå, kallat huvudnivå, ligger på 1040 meters djup, och vidare 
brytning är planerad. Vi stannar till just innan öppningen till gruvan och Mats drar ett 
kort genom en kortläsare. Det är viktigt att veta vem som befinner sig i gruvanläggningen och 
var, i händelse av olycka, förklarar Mats. Varje natt sker en kontrollerad sprängning, 
skjutning, för att lösgöra malm och hela anläggningen töms på personal. Jag tänker 
tillbaka på det ljudliga skalv som väckte mig i vanlig ordning vid tolvtiden natten innan. 
Många tycker det är obehagligt när skalvet kommer på natten, men jag blir lugn. Det betyder att 
Kiruna lever och mår bra, säger Janne. Värre är det, om det någon natt är tyst, då blir jag orolig 
att det har hänt gubbarna på nattskiftet något. 

Vi åker på vingliga grusvägar i tunnlar med svag lutning nedåt. Här och där lyser det 
upp och vi möter andra förbipasserande fordon. Annars finns det få referenspunkter, jag 
blir lite lätt illamående, är vi på väg upp eller ner? En blå vågad linje direkt på den 
betongsprutade bergväggen ger en fingervisning om att vi befinner oss under havsnivån. 
En annan vitmålad pil ger riktning mot matsalen. Efter drygt tio minuter lyser det upp 
och vi parkerar framför en stor plåtport. Här är killarnas verkstad. Jag blir visad in 
genom verkstadens bråte till en skraltig barack vid ena långsidan. Inne i barackens 
värme möter jag resterade personal på skiftlaget. På vårt skiftlag är vi bara män som du ser, 
men en och annan kärring finns det förståss! plirar Mats. De andra killarna skrattar högt, 
synar varandra och sneglar på mig. Sedan dricker vi kokkaffe ur vita plastmuggar.  

Efter kaffet är det dags att dra igång dagens aktiviteter. Killarna ger sig i väg i mindre 
grupper. Jag följer med ett gäng mot en av skiparna som annonserats som ur bruk på 
grund av att en vajer har släppt. Väl framme ansluter vi till en grupp män, som tittar 
bekymrat på en tilltrasslad grov stålvajer, i en schaktöppning i bergväggen. En av 
killarna går ut på en smal spång över schaktet för att få en närmare titt. Knäpp fast dig 
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Krille, det är 100 meter ner! skriker någon i gruppen. Krille svara inte, men stegar lojt 
bort till en fästpunkt i bergväggen och fäster demonstrativt fast sin säkerhetssele, tittar 
menande på gruppen, innan han går tillbaka. Diskussionen är livlig om hur situationen 
skall lösas, knuten på vajern måste lossas, genom dragkraft. En av de äldre männen 
beskriver förloppet som ett snott gummiband. Han menar att om de börjar dra kommer 
spänningen i vajern att få den lösa änden att ”dansa”, det vill säga snurra okontrollerat 
kring sin egen axel. Valet står mellan att ta i med handkraft eller dra ut vajern genom att 
fästa änden i en närstående traktor. Skiftlaget bestämmer sig för att lita på den äldre och 
mer erfarna gruvarbetaren i gruppen, som förespråkar handkraft. Man fäster ett tjockt 
rep i stålvajerns fria ände. Mats tvekar; Det här kan bli farligt, vi måste fästa i traktorn! Det 
blir dock som den äldre gruvarbetaren föreslår och tre man tar tag i repet och börjar 
dra. Vi andra står en bit bort. 

Först händer ingenting och sedan händer allt på en gång. Plötsligt släpper knuten och 
spänningen i vajern och den lösa änden vrider sig med våldsam kraft. Två av killarna 
lyckas släppa taget om repet och springer snabbt undan. Men den äldre mannen fastnar 
olyckligt med handsken och lyfts med i vajerns kraftfulla krumbukta rörelser. På håll ser 
den grova vajern ut som en orm med den lilla mannen i ett dödsgrepp i käftarna. 
Tillslut kommer mannen loss och faller platt ner på marken. Han bli liggande med 
händerna över huvudet, medan vajern sakta kommer till ro. När vi vågar oss fram är 
mannen chockad och har mycket ont i ena armen. Trots detta, måste han övertalas att 
bli skjutsad till sjukstugan. En av killarna erbjuder sig att köra, och den skadade mannen 
förblir liggande i baksätet på bilen, när vi ser dem försvinna i mörkret. 

Efter infernot står alla lamslagna och tittar på varandra, det där kunde ha gått riktigt illa! 
Gruvarbetare från andra skiftlag anländer, de har hört om olyckan på radion. Hur gör vi 
nu med vajern? undrar Mats. Den här gången måste vi fästa repet i traktorn! En av de 
nyanlända gruvarbetarna flinar åt Mats och börjar flaxa med armarna och kluckar som 
en höna. Chicken, chicken - du är väl inte rädd?  

Från min position en bit bort, kan jag inte annat än småle, trots situationens allvar.  

(Utdrag ur minnesanteckningar, mars 2006, alla namn är fabricerade) 

Varför skriva en avhandling om maskulinitet och gruvarbete i Norrbottens 
järnmalmsindustri? Det omedelbara svaret är att det finns ett behov av att köna mannen 
och att lyfta fram män och manlighet på livets alla arenor, som just en könsidentitet och 
praktik. Maskulinitet som ett handlande mitt i vardaglig yrkesutövning, kan ge 
förståelser för frågor om relationer, samarbete och ledarskap i organisationer så väl som 
konflikter och motstånd. Kvinnan har genom historien fått representera kön, medan 
mannen varit normbildande för människan och det mänskliga, inte minst i arbetslivet. 
Feminismen har spelat en avgörande roll för att synliggöra diskriminerande perspektiv i 
akademiska studier av organisationer, vilka relativt oproblematiskt beskriver den 
arbetande mannen. Collinson & Hern (1994, s. 2) beskriver paradoxen; ”The categories 
of men and masculinities are frequently central to analyses, yet remain taken for 
granted, hidden and unexamined; men are both talked about and ignored, rendered 
simultaneously explicit and implicit”. Det finns alltså en poäng att beskriva män som 
just människor av det manliga könet och problematisera olika uttryck för maskulinitet i 
arbetsvetenskapliga studier.  
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Denna avhandling bidrar till förståelse för yrkeslivets betydelse för en uppdelning mellan 
män och kvinnor, manlighet och kvinnlighet. Att ett visst arbete, bransch eller 
yrkesgrupp är mansdominerad eller kvinnodominerad, handlar inte om en slump. 
Bakom dessa till synes naturliga förhållanden ligger våra föreställningar och normer 
kring kön; vad som är ett passande yrke för en man eller kvinna. Denna typ av 
könsdikotomier eller kategorisering utifrån kön, vilket förutsätter en förståelse om 
mannen och kvinnan som väsensskilda eller varandras direkta motsatser, delar upp män 
och kvinnor i två skilda sfärer, som sällan möts eller interagerar. Dagens 
könssegregerade arbetsmarknad är ett tydligt uttryck för att liknande föreställningar om 
kön, i mångt och mycket fortfarande är gällande. Genom att lyfta fram hur maskulinitet 
gestaltas och förhandlas i en mansdominerad yrkeskår som bland gruvarbetare, kan vi 
hitta förklaring för fundamentala mekanismer i ett könssegregerat arbetsliv. Ambitionen 
är att på sikt hitta vägar bort från könsdikotomier som anvisar män och kvinnor till 
skilda sfärer och en arbetsmarknad där män och kvinnor hänvisas till olika yrken. 

Svensk järnmalmsindustri är mansdominerad och särskilt gruvarbetarkollektivet kan 
beskrivas som manligt både konkret och mer diskursivt. Vid tiden för min studie, under 
åren 2006-2007, uppvisar aktiva gruvexploatörer i Norrbotten, andelen 82-88 % män 
och 12-18 % kvinnor, totalt i företagen. Kvinnor återfinns främst på HR-funktioner, 
ekonomi/försäljning eller som tekniska experter. I Malmfälten i norra Norrland finns 
Sveriges aktiva järnmalmsgruvor, med brytning under jord, inom gruvkoncernen 
LKAB. Under perioden uppvisar LKAB en total fördelning av 88 % män och 12 % 
kvinnor. Könsfördelningen bland kollektivanslutna gruvarbetare är 96 % män och 4 % 
kvinnor. Gruvarbete i LKAB:s gruvanläggningar i Kiruna och Malmberget, är med 
andra ord närmast en helmanlig sysselsättning, med lång väg till verklig förändring, trots 
att LKAB och flera andra tongivande gruvföretag uttalar den skeva könsfördelningen 
som problematisk. Men gruvarbete är inte bara manligt gällande könsfördelning och en 
tradition av många manliga kroppar, det kan också beskrivas som om gruvarbetets 
praktiker och symboler flörtar med ett traditionellt mansideal. När vi föreställer oss en 
gruvarbetare, framkommer inte sällan en bild av en rejäl, stark och pålitlig karl som inte 
nämnvärt berörs av småsaker. Han jobbar på och står i, tillsammans med andra män, 
långt ner i den skrämmande underjorden. Det verkar med andra ord som om det finns 
en stabil relation mellan gruvarbete och en viss typ av manlighet. 

Avhandlingen ansluter till forskning som försöker förklara hur könskonstruktioner 
befästs, upprätthålls men också förändras inom ett yrke. Studien har genomförts i ett 
mansdominerat gruvföretag, Mining Division LKAB, och fokuserar gruvarbetare, 
produktionspersonal kring malmbrytningen, en yrkesgrupp som närmast består av bara 
män. Det är därför framförallt uttryck för maskulinitet som undersöks och diskuteras i 
avhandlingen. Att rikta fokus på män i en mansdominerad yrkesutövning är tudelat. 
Min avsikt är inte att utmåla männen eller gruvarbetare som en manlig arketyp. Jag vill 
snarare bidra till att synliggöra gruvarbetets könade praktiker, det vill säga situationer där 
maskulinitet verkar få stor betydelse, utan att för den skull hävda en specifik manlighet 
bland personalen. Forskartraditionen ’doing gender’, (West & Zimmerman, 1987) 
förutsätter kön som sociala konstruktioner i mellanmänsklig interaktion. Kön ses som 
en ständigt pågående praktik och projekt, mitt i vardagen. Uttryck för kön kan skilja 
vitt mellan olika möten och kontexter, och bör därför inte uppfattas som en stabil 
identitet. Men i många situationer blir vårt praktiserande av kön ofta naturliggjort och 
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återkommande, vissa bilder och ideal blir i någon mån stabila. I avhandlingen diskuteras 
liknande uttryck för maskulinitet som gruvarbete; hur de ser ut och varför de 
praktiseras. En diskussion som också antar pluralism att vi kan tala om flera 
maskuliniteter och femininiteter, samt att vissa bilder av kön är överordnade andra (jmf. 
Connell, 1995). Jag vill med andra ord visa på gruvarbetets intima relation med vissa 
uttryck för maskulinitet och inte till andra, vilket även gör föreställningar om 
omanlighet intressant och beteenden som vanemässigt kopplas samman med 
kvinnlighet.  

I avhandlingen vill jag skapa förståelse för hur förbundet mellan manlighet och 
gruvarbete ser ut, vilka uttryck och praktiker den består av och vad de får för 
konsekvenser för individ och organisation. Genom att jämföra med teoribildning kring 
industriarbete, som lyfter fram att mansideal historiskt dominerat strukturer, praktiker 
och relationer för arbetarklassens yrkesverksamhet, skapas förståelse för en liknande 
situation i gruvarbete. Tongivande studier från en klassisk arbetsvetenskaplig tradition, 
poängterar också industriarbetaren som del av ett kollektivsystem, som bygger på en 
polemik med ledningen och motkultur, som ett svar på en underordnad position i 
organisation och samhälle (jmf. Lysgaard 1961; Willis, 1976). Vid omläsning av dessa 
studier, med ett tydligt könsperspektiv, framkommer att industriarbetarkollektivet 
utgörs av inre normsystem om likhet, det vill säga en manlighet som betonar praktiska 
och fysiska arbetsinsatser, som ett gemensamt maskulinitetsprojekt, vilket förstärker 
kollektivets motståndskraft mot omvärldens krav. I avhandlingen undersöks hur 
samarbete och relationer i gruvarbete inbegriper liknande homosociala processer 
(Holgersson, 2006; Lindgren, 1985) som gynnar män och vissa uttryck för manlighet, 
vilka bidrar till bilden av gruvarbetaren som en man, som också kan länkas till 
traditioner av en lång arbetarkamp. Att rikta fokus på maskulinitet i gruvarbete, eller 
annat mansdominerat industriarbete, blir därför komplext, det är svårt att särskilja sociala 
uttryck, handlar gruvarbete om klass eller kön? I avhandlingen görs en intersektionell 
analys, för att visa på hur flera dimensioner samspelar, vilket skapar normer och ideal för 
hur en riktig gruvarbetare skall vara, men också ett avståndstagande mot det eller den 
man inte vill vara.  

Till skillnad från annat industriarbete talas det om gruvarbete underjord som ett arbete i 
en högriskmiljö. Medias rapportering från gruvindustrin handlar ofta om aktivitet och 
skalv i gruvorna eller om direkta arbetsolyckor. Malmbrytning under jord handlar till 
synes och sist om en av avvägning mellan risker och produktion. I avhandlingen 
analyseras därför gruvarbete som en kontext av farligt arbete. Jag undersöker hur 
närvaro av risk och fara kan förklara gruvarbetets förbund till manlighet. Andra 
yrkesgrupper som förutsätts vara utsatta för fara eller risker, exempelvis inom 
räddningstjänsten, polis eller inom försvaret, är också traditionellt mansdominerade med 
nära relation till ett hjälteideal (se ex. Ericsson, 2011; Andersson, 2003; Andersson, 
1997; Barrett, 2001). Barrett (2001) och Fitzpatrick (1980) menar att organisatorisk 
förståelse för en maskulin identitet kan förfinas och närmare utvecklas i en kontext av 
farligt arbete (dangerous work). Jag diskuterar därför gruvarbete i relation till 
föreställningar om risk och säkerhet, där förståelsen av förbundet mellan maskulinitet 
och gruvarbete kan utvecklas. Ett förbund som ger privilegier och status, men som 
också kan ses som problematiska för individ och organisation, i den mening att män 
förutsätts ta risker för att infria en manlighet (jmf. Eldh, 2004).  
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I avhandlingen är maskulinitet centralt för en förståelse av strukturer, vardagliga 
praktiker, traditioner och yrkesidentiteter, men också för relationer och 
motståndsmekanismer i ett gruvarbetarkollektiv. Genom att följa hur gruvarbetaren 
bemöter förändring och en ny färdriktning i gruvorganisationen, skapas förståelse för 
hur kön och maskulinitet också samverkar i dessa processer och möjligen omskapas 
(jmf. Abrahamsson, 2000).  

Avhandlingen är baserad på ett forskningsprojekt, delvis finansierats av gruvbolaget 
LKAB under åren 2005 – 2009. Det finns med andra ord ett intresse för könsdynamik i 
gruvindustrin, även utanför akademin. Personalledningen vid LKAB efterlyste mer 
kunskap och stöd till förändring gällande könsaspekter i ett mansdominerat 
gruvarbetarkollektiv. Exempel på frågeställningar som gruvföretaget uttryckte var; Hur 
ska vi attrahera fler kvinnor till mansdominerade arbetsplatser i gruvan? Hur ska vi arbeta med 
förändringsmotstånd vid införandet av ny teknik eller arbetsmetoder? Finns det samband mellan 
män och risktagande i arbetet? Likande frågeställningar speglar en ambition till och ett 
behov av att förändra rådande föreställningar om kön i gruvindustrin, möjligen också 
bryta upp förbundet mellan gruvarbete och manlighet. Frågeställningarna kan också 
sägas beskriva tre analytiska spänningsfält; manlighet – teknikutveckling, manlighet – 
säkerhet, manlighet - jämställdhet. I avhandlingen vill jag undersöka hur gruvarbetare 
omskapar eller upprätthåller förbundet mellan gruvarbete och maskulinitet, mot en 
bakgrund av liknande krav på förnyelse och omställning i en gruvorganisation. Men 
också visa på förändring och anpassning mot framtiden. 

Centralt i min interaktiva forskningsdesign är ett verksamhetsnära projekt om kön, 
arbetsplatskultur och säkerhet, tillsammans med LKAB under åren 2006-2007. Ett 
interaktiva angreppsättet bygger broar mellan akademi och organisation, med möjlighet 
till kunskapsutveckling, som också kan omvandlas till praktik i vardagen. Projektet 
kallat Framtidens Gruvkultur organiserades som en kunskapsfördjupande 
forskningscirkel, för vetenskapligt bidrag men också som stöd för organisatoriskt lärande 
och förändring. Deltagande i forskningscirkeln var tjugotvå yrkesverksamma 
gruvarbetare vid Mining Division LKAB. Jag hade själv rollen av processledare med 
könsteoretiskt kunskapsbidrag för cirkelns tio aktiva workshops. I projektet har vi 
genomfört aktiviteter och undersökningar, utifrån en könsteoretisk modell (jmf. Acker, 
1999) och analyserat strukturer, symboler och traditioner, relationer samt identiteter 
och yrkesideal i det mansdominerade gruvarbetet. Framtidens Gruvkultur har 
framförallt fungerat som ett forum för samtal kring gruvarbetarens yrkesroll, position 
och handlingsutrymme, i en tid av förändring i gruvföretaget LKAB, men också som ett 
rum för reflektion och förhandling kring manlighet.  
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SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR  
Syftet med avhandlingen är att undersöka hur maskulinitet befästs och upprätthålls i ett 
mansdominerat gruvarbetarkollektiv i ett svenskt företag. Men också om/hur liknande 
könskonstruktioner förändras, spontant inom yrkeskollektivet och/eller genom yttre 
krav. Detta mot en bakgrund av ny färdriktning i gruvorganisationen, vilken kan avläsas 
i vardagliga praktiker, så väl som i bilder av ett modernt gruvarbete. Syftet med 
avhandlingen är även att belysa erfarenheter kring ett nära interaktivt 
forskningssamarbete om könsteoretiska frågeställningar tillsammans med ett gruvföretag.  

Med bakgrund i ovanstående, formuleras följande forskningsfrågor;  

1. Hur upprätthålls och förändras maskulinitet i modernt 
gruvarbete? 

2. Hur kan maskulinitetskonstruktioner förstås i relation till 
gruvarbetets konkreta och diskursiva omställning; gällande 
teknikutveckling, arbetssäkerhet och jämställdhet? 

3. Hur kan gemensamt kunskapande om kön, i interaktivitet 
mellan organisation och akademi, bidra till lärande och 
förändringsprocesser? 

Under den första frågan vill jag undersöka gruvarbetets förbund med manlighet, utifrån 
en förståelse av gruvarbete som en mansdominerad industrikontext. Hur befäst, 
upprätthålls och förändras maskulinitet i modernt gruvarbete, som en ständigt pågående 
praktik enligt forskartraditionen doing gender. Vilka uttryck av maskulinitet blir 
gällande och vilka underordnas, kan vi se en förändring. Särskild vikt läggs vid 
gruvarbetarens förhållande till risk och fara, för att skapa ytterligare förståelse för dessa 
könskonstruktioner. 

Under den andra frågan, vill jag lyfta fram pågående förändring och/eller färdriktning i 
gruvindustrin, som förutsätter konkret så väl som en mer diskursiv förändring av 
gruvarbetet och gruvarbetarens yrkesroll, tradition och kön. Denna färdriktning i 
gruvföretaget analyseras genom tre teman; teknologi, säkerhet och jämställdhet, mot 
vilken maskulinitet i gruvarbete ytterligare kan förstås och beskrivas. 

Under den tredje frågan vill jag diskutera om/hur en interaktiv ansats i könsteoretisk 
arbetslivsforskning kan bidra till intresse, medvetenhet och problematisering av 
könskonstruktioner och maskulinitet i en mansdominerad industrikontext. Ansatsen 
bjuder in medlemmar i en organisation till dialog, samarbete och kunskapsutbyte, men 
ställer också nya krav på forskaren. Jag vill lyfta mina erfarenheter av att verka i och 
genom en interaktiv plattform samt kritiskt diskutera forskarens olika roller och 
svårigheter med gemensam kunskapsbildning kring kön.  
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2. VILJAN ATT BRYTA BERG 

I detta kapitel beskrivs svensk järnmalmsindustri, gruvbolaget LKAB och modernt 
gruvarbete. Förståelse skapas dels genom några historiska återblickar, men framförallt en 
diskussion om gruvindustrins utveckling och framtida utmaningar. Centralt är en 
beskrivning av LKAB produktionssystem, där nyckelbegrepp kring malmbrytning och 
gruvarbete etableras. Kapitlet syftar till att kontextualisera kommande diskussioner i 
avhandlingen och visa på gruvindustrins pågående omvandling som möter dagens 
gruvarbetare.  

SVENSK JÄRNMALMSINDUSTRI – EN PROGRESSIV NÄRING 
Sverige har gruvverksamhet i Malmfälten i Norrbotten, Skellefteåfältet och Guldlinjen i 
Västerbotten samt i de inre delarna av Svealand, med brytning av järnmalm, 
ädelmetaller (guld, silver, platina mm.) och basmetaller (koppar, bly, zink, nickel mm.). 
I Malmfälten i norra Norrland finns stora malmreserver av den magnetiska bergarten 
magnetit, som är mycket gynnsam för brytning och förädling av järn. I trakterna kring 
Kiruna och Malmberget finns Sveriges aktiva järnmalmsgruvor, med brytning under 
jord. I juni 2010 öppnades också Gruvberget i Svappavaara för produktion, genom 
dagbrottsteknik. Järnmalmsgruvorna finns inom koncernen LKAB, helägt av den 
svenska staten och ett publikt aktiebolag. Produktionen uppgick till 26 miljoner ton 
järnmalmsprodukter 2011, vilket många gånger om täcker det svenska behovet om ca 
5-6 miljoner ton per år, resterande malm exporteras (SveMin, 2010). 

I dagsläget sker all järnmalmsproduktion i Sverige inom ett och samma bolag LKAB. 
Förändringar i minerallagstiftningen år 1992 har dock gett ökade möjligheter för både 
svenska och utländska företag att få tillstånd för prospektering och gruvdrift, vilket har 
bidragit till en kraftig ökning av prospekteringsverksamhet i hela landet (Tillväxtanalys, 
2009). De senaste årens uppgång i mineralpriser har också inneburit en kraftig ökning 
av mineralprospekteringar runt om i världen, och inte minst i norra Sverige (Ejdemo & 
Söderholm, 2009). Inom en snar framtid kan vi förväntas se flera exploatörer av 
järnmalm. I Pajala kommun planerar Northland Resources AB att öppna tre nya 
järnmalmsgruvor, den första under 2012, vilka tillsammans kommer att producera ca 5 
miljoner ton råmalm per år. Även Dannemora Mineral planerar för järnmalmsbrytning i 
Dannemora gruvan utanför Österbybruk (Bergverksstatistik, 2010).  

Idag ser vi framförallt en global efterfrågan på järnmalm, när stora nationer i Asien, 
Brasilien samt många länder i Afrika, accelererar sin resa mot en högre levnadsstandard. 
Kina köper idag mer än en tredjedel av världsproduktionen av järnmalm. Efterfrågan på 
stål ökar också i övriga Asien, USA och i Europa, men i en lägre takt. Den magiska 
gränsen på 1000 miljoner ton för världens stålproduktion nåddes år 2004 (Jernkontoret). 
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Under 2010 uppgick världsproduktionen av järnmalm till 1830 miljoner ton, en ökning 
på drygt 15 % sedan året innan, Raw Materials Group förutspår att produktionen 
kommer att nå 1,9 miljarder ton under 2011 (Bergsverksstatistik, 2010). Sverige och 
gruvbolaget LKAB svarar för drygt 90 % av järnmalmsproduktionen inom EU, men är 
en mindre aktör på den globala marknaden. De största exportländerna av järnmalm är 
Australien, Brasilien, Indien, Sydafrika Kanada, där Sverige landar på en sjätteplacering 
(CRU, 2010). 

Mot ett dystert 80–90-tal, återfinns en optimism och framtidstro inom svensk 
gruvindustri och järnmalmsexploatörer. Den pågående asiatiska byggboomen har ökat 
den globala efterfrågan på råvaror, och tillsammans med EU:s uttalade ambition att öka 
självförsörjningsgraden av järnmalm, väntas detta gynna svensk export 
(Regeringskansliet, 2006). Det har åter blivit lönsamt att bryta malm på stora djup, 
återöppna stängda gruvor eller helt enkelt projektera för ny brytning, samtidigt med 
stora investeringar och teknikutveckling. Framtidens gruvor kommer att formas i en 
kontext där det gäller att producera till kostnader som bestäms i internationell 
konkurrens. Priserna på metaller och mineraler följer konjunkturcyklerna men på sikt 
finns det knappast någon tvekan om att efterfrågan är ökande. Stora nationer som Kina, 
Indien, Indonesien, Brasilien och hela Afrika kommer att kräva en större andel av 
konsumtionen vilket leder till att nya gruvor ständigt måste öppnas. Skillnaden mellan 
dessa länders ”per capita”-konsumtion och Västeuropas kan vara mer än 10 gånger 
(Abrahamsson m.fl., 2009). 

I Malmfälten i norra Norrland, pågår omfattande investeringar inom gruvverksamhet, 
främst kopplad till kommunerna Gällivare, Kiruna och Pajala. LKAB ambition inför 
2015 är att öppna tre nya järnmalmsgruvor i Kiruna kommun, vilket innebär en ökning 
av produktionen från 26 miljoner ton till 37 miljoner ton råmalm per år. LKAB utökar 
även produktionen i Malmberget från dagens nivå på cirka 14 miljoner ton, till 18 
miljoner ton råmalm. I Pajala kommun planerar Northland Resources AB tre nya 
järnmalmsgruvor samt ett anrikningsverk. I Gällivare genomför också Boliden AB en 
omfattande utbyggnad för att fördubbla produktionen i koppargruvan Aitik 
(Tillväxtanalys, 2009).  

Gruvdrift skiljer sig från annan industri, genom att den bedrivas där mineralförekomsten 
finns, vilket både kan ses som positiv och negativt för näringsgrenen. Gruvindustrin 
löper inte risk att utlokaliseras till låglöneland och vilket kan ses som en tryggare bas för 
regional utveckling än andra mer flyttbara industrier. Gruvindustrin präglas dock av en 
naturlig osäkerhet då utvecklingen är helt avhängig en fortsatt god tillgång på 
mineralfyndigheter. Den totala mängden brytbar malm i en gruva är oftast inte känd vid 
driftstart och prospektering sker i regel parallellt med pågående brytning (Tillväxtanalys, 
2009). Gruvor kan därför bli både långlivade och kortlivade. Den globala ekonomins 
utveckling samt förändringar i världsmarknadspriser på mineraler är andra 
svårförutsägbara faktorer som påverkar gruvnäringens livslängd (Sörensson, 2003). En 
sådan osäkerhet kan vara särskilt besvärande för små bruksorter med stark specialisering, 
vars ekonomi är starkt avhängig en enskild industri eller arbetsställe. I Sverige finns en 
entydig koncentration av gruvverksamhet till perifera och glesbefolkade områden i norr. 
Dess betydelse för den lokala och regionala ekonomin är mycket stor. Gruvnäringens 
utveckling är ofta avgörande för ekonomin i de regioner som de är belägna i. 
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Gruvföretagen är i sin tur beroende av en god tillgång till arbetskraft samt en väl 
fungerande stödindustri (Tillväxtanalys, 2009). Med andra ord, relationen mellan 
bruksort och stora gruvindustrier, kan beskrivas som ett symbiosförhållande.  

Idag är 2998 personer sysselsatta i järnmalmsindustrin; 2235 arbetare och 763 tjänstemän 
(Bergverksstatistik, 2010). En stor utmaning för bruksorter i perifera områden är att få 
arbetskraft att vilja flytta till regionen, och behålla dem som växer upp där. Men att 
tvärt emot rådande urbaniseringstrend få människor att bosätta sig i gles- och landsbygd 
är ingen lätt uppgift (Tillväxtanalys, 2009). Ett annat problem är att de arbetstillfällen 
som uppstår till följd av en gruvetablering är traditionellt mansdominerade.  

Svensk gruvindustri är mansdominerad, på alla nivåer som rör malmproduktionen, från 
styrelseordförande, verkställande direktörer, produktionschefer, produktionsledare till 
produktionspersonal/gruvarbetare. Bland aktiva gruvföretag i Norrbotten år 2007, är 
fördelningen 12-18 % kvinnor och 82-88 % män. Kvinnor återfinns främst på HR- 
funktioner, ekonomi/försäljning eller som tekniska experter. Vid LKAB är den totala 
fördelningen 12 % kvinnor och 88 % män, under samma tidsperiod. Könsfördelningen i 
gruvarbete är än skevare. LKAB uppvisar en fördelning av 4 % kvinnor och 96 % män, 
bland kollektivanslutna gruvarbetare i Kirunagruvan och Malmberget år 2007. Denna 
mansdominerade verklighetsbild står i centrum för hur gruvindustrin och omgivande 
samhälle men framförallt verksamma gruvarbetare förhåller sig till gruvarbete som yrke 
och praktik, en central och återkommande diskussion i avhandlingen.  

En åtgärd mot den skeva könsfördelningen är att gruvindustrin i större utsträckning 
vänder sig till kvinnor i rekryteringsprocessen, och även verkar för en bredare lokal 
arbetsmarknad i övrigt (Tillväxtanalys, 2009). I en positiv tid för svensk gruvindustri 
aktualiseras problematiken kring framtidens personal- och kompetensförsörjning, där 
frågor om attraktiva arbeten som dra till sig både män och kvinnor, kan ses som 
centrala. Detta är en viktig utgångspunkt för analys i avhandlingen - en ny verklighet 
där frågor om framtidens kompetens men också kön möter dagens gruvarbetare. 
Gruvarbetarens anpassning till den nya gruvtekniken, personlig säkerhetsmedvetenhet 
och jämställda arbetslag är exempel på målbilder som utgör LKAB:s engagemang i 
forskningsprojektet som ligger till grund för denna avhandling. 

Gruvdrift associeras också med aktiviteter i en högriskmiljö. Svensk gruvindustri har i 
ett historiskt perspektiv toppat olycksstatistiken i jämförelse med annan industri 
(NBOSH, 1992), trots en betydande nedgång under de senaste åren. I ett 30-
årsperspektiv har olycksfallsfrekvensen i svensk gruvindustri (antalet arbetsolycksfall per 
miljon arbetade timmar) minskat från 50,3 år 1980 till dagens 11,9 (Svemin, 2010). 
Gruvindustri har också en lång tradition av arbetsmiljö- och personalsäkerhetsfrågor. 
Arbetsmiljöfrågor aktualiserades redan på 1930-talet i svensk gruvindustri och fick 
sedermera ett uppsving i och med gruvstrejken 1969-70 (Johansson, 1986). För 
gruvindustrin handlar det också om att övervinna allmänhetens motstånd mot aktivitet 
och personal under jord. Medias rapportering från gruvindustri och gruvarbete fokusera 
gärna på skador och olyckor, vilket underblåser bilden av gruvarbete som farligt och 
riskfyllt. 
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Gruvdrift under jord handlar om en riskbedömning av geologiska, bergtekniska och 
bergmekaniska förhållanden, för att bedriva en säker och effektiv produktion. Andra 
arbetsmiljöfaktorer i den slutna underjordsmiljön kan vara brandskydd och hygieniska 
gränsvärden för gas och damm, (exempelvis kvarts, bly och dieselavgaser från fordon 
eller spränggaser som NO, NO2), samt vibrationer från handhavandet med maskiner 
och fordon (SveMin, 2010). Ras, brand eller höga gasvärden innebär naturligt stora 
konsekvenser för personal under jord, i händelse av olycka. Arbetsmiljöarbete i den 
särpräglade gruvmiljön handlar också till stor del om att förebygga och förhindra 
personliga arbetsskador och belastningsskador med sjukfrånvaro.  

En teknikutveckling kring produktionssystemet för gruvdrift har på flera sätt minskat 
arbetsmiljöproblem och risker i underjordsarbetet. Gruvföretag arbetar i enlighet med 
systematiska arbetsmiljöarbeten (SAM). Därutöver pågår aktiviteter för att aktivt 
förändra säkerhetskulturen i företagen. Många företag har t ex byggt upp 
avvikelserapporteringssystem där risker inom hälsa, miljö och säkerhetsområdet 
rapporteras. Företagen kan därmed upptäcka och åtgärda risker innan tillbud och 
olycksfall inträffar. Flera företag certifierar också sitt arbetsmiljöarbete (Svemin, 2010). 
För att kunna minska olycksfallsfrekvensen ytterligare inom gruv- och mineralindustrin 
krävs ett förändrat synsätt på arbetsmiljöfrågorna inom företagen. Det kan handla om 
attityder, beteenden, ledarskap och organisationsfrågor (Svemin, 2010). I avhandlingen 
diskuteras en liknande typ av satsning vid LKAB, en säkerhetspolicy ”Säkerheten först”, 
som fokuserar personalens säkerhetsmedvetenhet i det vardagliga arbetet, vilket också 
ställer frågor kring män och kvinnors villighet att anta riskfyllda praktiker i gruvarbete.  
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MALMFÄLTENS GRUVARBETARE – HISTORISKA NEDSLAG 
Historia och traditioner kring gruvarbete analyseras i avhandlingen som en grundval för 
föreställningar om arbetet i en gruvmiljö och dagens yrkespraktiker. Att den 
gemensamma lokala historien är kantade av män och manlighet är en centralt i dessa 
diskussioner.  

I Malmfälten finns en stolt tradition av järnmalmsproduktion och gruvarbete. Det är 
knappast en överdrift att påstå att malmbrytning varit en drivande orsak till Norrbottens 
utveckling från ett glesbyggt fjällandskap till dagens moderna industriregion. 
Järnmalmsfyndigheter i bergsmassiven Kiirunavaara och Loussavaara, kringliggande 
dagens Kiruna, är omskrivna från mitten av 1600-talet. Brytning av järnmalm i större 
skala tog fart i Lappland i slutet av 1800-talet. En bidragande orsak till detta var samtida 
industrialisering och möjligheten att framställa stål ur fosfor rik järnmalm, genom den så 
kallade Thomasprocessen (LKAB – en historisk resa).  

År 1890 bildades LKAB, av två bolag med högtflygande gruvplaner; Luossavaara-
Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) och Aktiebolaget Gällivare Malmfält (AGM). Värt att 
nämna är också invigningen av malmbanan 1903 mellan gruvor och 
utskeppningshamnar i Narvik och Luleå, vilket möjliggjorde kontakt med nya kunder i 
Europa. Gruvdriften började först med dagbrottsbrytning, men på 1920-talet gick 
arbetet över till underjordsbrytning i Malmfälten och först på sextiotalet i Kiruna. 
LKAB har under nittonhundratalet dominerat järnmalmsexploateringen i Malmfälten. I 
dag är Kirunagruvan världens största järnmalmsgruva, med högteknologiskt gruvdrift 
under jord. (LKAB - en historisk resa). 

LKAB var till en början ett privat företag, något som ledde till en häftig riksdagsdebatt 
om huruvida gruvan borde förstatligas eller inte. Statsvetaren Bo Johansson har 
ingående studerat de politiska stridigheterna om LKAB:s förstatligande i sin avhandling 
”Staten och Malmfälten” (1969). Han menar att striden stod mellan konservativa och 
liberaler, vilka även hade stöd från militären, som oroade sid över att utländska ägare 
skulle lägga beslag på svenska naturresurser. Efter att högern segrat i 1906 års val, beslöt 
riksdagen 1907 att förstatliga hälften av LKAB med option på att förstatliga resten av 
företaget efter femtio år. Så skedde även 1957 då Grängesbergsbolaget löstes ut från sitt 
ägande i LKAB och företaget blev helt förstatligat. 

LKAB har på liknande sätt spelat in i nationell arbetsmarknadspolitik där Malmfältens 
gruvarbetare har haft en betydande roll i svensk arbetarrörelse. Central är den så kallade 
LKAB-strejken, vintern 1969-1970, som kom att utvecklas till en av de mest 
uppmärksammade arbetskonflikterna genom tiderna i Sverige. Strejken började som en 
sittstrejk för 35 gruvarbetare i Svappavaara, men omfattade slutligen alla, ca 5000 
gruvarbetare och stängde ner gruvverksamheten i 56 dagar. Strejken orsakades av ett 
växande missnöje mot rationaliseringar, bristande arbetsmiljö och för låga löner, och 
betraktades som en ”vild strejk”. Vid demonstrationståg genom Kiruna kunde man läsa 
”Nu eller aldrig!”, ”Vi är inga maskiner!”, på plakaten. För gruvarbetare blev strejkens 
konkreta resultat att ackordssystemet avskaffades, månadslön infördes, lönen höjdes med 
14 %, och LKAB lämnade Sveriges Arbetsgivarförening (SAF). Visserligen var resultatet 
långt under vad gruvarbetarna initialt hade krävt, men konflikten visade prov på att 
vilda strejker kunde löna sig. Gruvstrejken banade dock väg för exempelvis lagen om 
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anställningsskydd (LAS), medbestämmandelagen (MBL), samt reformer inom 
arbetsmiljöområdet. Strejken anses som en av de viktiga händelserna i svensk 
arbetarrörelses historia, eftersom förhandlingarna berörde drastiska förändringar i 
arbetsvillkor, inte bara lönenivåer (Navarro, 1983). 

Även om starten för LKAB ofta beskrivs som problematisk och konfliktfylld blev 
bolaget snabbt en av Norrbottens stora arbetsgivare. Svenska gruv- och 
bruksarbetarförbundet var ett av de första fackförbunden i landet, som bildades 1895. 
De bytte sedan namn till Svenska gruvarbetareförbundet för att till sist 1915 ta namnet 
Svenska gruvindustriarbetareförbundet. Förbundet upphörde 1994 då det uppgick i 
Svenska metallindustriarbetareförbundet. Idag tillhör gruvarbetare vid LKAB If Metall 
Malmfälten, under grupp Gruv12; Kiruna, Gruv4; Malmberget. År 2010 öppnades 
också Gruv135; Svappavaara. Underjordstillägg är exempel på tillägg som styrs via 
centrala och lokala fackliga förhandlingar. Gruvarbetare från Malmfälten har fortfarande 
en stark röst i Norrbotten och driver framgångsrikt frågor om lön och arbetstrygghet, 
som även avspeglas i förhandlingar på riksplanet. Förbundet med dess undergrupper, har 
alltjämt en fot med i aktuell kommunpolitik, exempelvis drivs frågan om akutkirurgins 
bevarande i Kiruna. 

Blomberg (1995) och Karlsson (1997) menar att män och kvinnor arbetade i svenska 
järnmalmsgruvor, framförallt under den förindustriella perioden, som medlemmar i 
bergsmanshushållet. Under den här tiden var gruvarbetet främst ett säsongsarbete och 
kombinerades med annan försörjning, ofta jordbruksarbete. Under 1700- och 1800-
talet, arbetade kvinnor både ovan och under jord i olika svenska gruvor. Kvinnor fanns 
i nästan alla produktionsled och utförde fysiskt tungt och hårt arbete som gruvarbetare 
(Karlsson, 1997). 

I Sverige var det förbjudet för kvinnor att arbeta i gruva, enligt lagstiftning från år 1900. 
Lagen började luckras upp under 1960-talet och företag kunde söka dispens, men 
förbudet gällde ända fram till 1978. Flera företag gjorde dock undantag från lagen under 
stora dela av 1900 talet, så också LKAB. Kvinnor har med andra ord befunnit sig i 
gruvmiljön, framförallt i olika servicefunktioner som underhåll/städning, matbespisning 
och liknande (Blomberg, 1995). Karlsson (1997) menar att gruvföretagens 
attitydförändring under 60-talet grundades i en övergripande jämställdhetsdebatt i 
samhället, men också i en oro över kommande arbetskraftsbrist. Mekanisering och 
förbättrade arbetsförhållanden gjorde också att kvinnor ansågs kunna arbeta med 
uppgifter, som de tidigare varit utestängda ifrån.  

I slutet av 1960-talet inledde LKAB en satsning på fler kvinnliga anställda, både ovan 
och under jord. 1974 hade LKAB i Kiruna tre kvinnliga provtagare, på dispens. Dessa 
tre ”pionjärer” var tillsammans med åtta städerskor hela den kvinnliga delen av 
arbetsstyrkan under jord. Satsningen fortsatte och 1975 arbetade totalt 23 kvinnor under 
jord varav tolv var städerskor. Detta innebar att två-tre procent av de anställda i gruvan 
var kvinnor. När lågkonjunkturen kom i början på 80-talet, började LKAB liksom 
många andra industriföretag avskeda personal. Följden blev att många kvinnor vid 
LKAB fick sluta enligt principen, sist in först ut. En bidragande orsak var också att 
kvinnorna saknade i exempelvis mekanik, hydraulik, el och elektronik (Abrahamsson, 
2007). Idag är könsfördelningen strax över 5 % bland anställda gruvarbetare i LKAB 
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(www.lkab.com, 2010). Det mansdominerade gruvarbetarkollektivet, eller snarare 
bristen på kvinnor är följaktligen en viktig utgångspunkt i avhandlingen, men också för 
LKAB:s engagemang i forskningsprojektet.  
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LKAB - FRÅN BERG TILL PELLETS 
Processkedjan LKAB Mining Division, sträcker sig hela vägen från malmfyndigheter i 
gruvorna till kunder över hela världen, en integrerad process året om alla timmar om 
dygnet. Järnmalm bryts genom kontrollerade sprängningar av en djupt liggande 
malmkropp, för att sedan krossas och transporteras upp till markplan (i Svappavaara sker 
dock produktion med dagbrottsteknik sedan 2011). Ovan jord sker sovring och 
förädling av järnmalmen till olika kundanpassade produkter. LKAB tillverkar i huvudsak 
järnpellets, en produkt anpassad för ståltillverkning. De förädlade malmprodukterna 
transporteras sedan via järnväg till utskeppningshamnar i Luleå eller Narvik i 
Nordnorge. Kedjan är en integrerad process som pågår dygnets alla timmar, året om. 

 

 

Figur 1: Processkedjan LKAB Mining Division (bild LKAB) 

Malmbrytning under jord sker i gruvanläggningarna i Kiruna och Malmberget, men 
förutsättningarna för brytning, nämligen malmfyndigheterna, ser olika ut. I Kiruna är 
malmkroppen formad som en sammanhängande snedställd skiva. Skivan är omkring fyra 
kilometer lång med ett bedömt djup på två kilometer. Lägsta nivån i Kirunagruvan, den 
så kallad huvudnivå ligger på 1045 meters djup. Idag sker malmbrytning framförallt på 
nivåerna 775-1045 meter, ca 26 Mton råmalm årligen. Anläggandet av ny huvudnivå 
KU1365 pågår. 
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Figur 2: Gruvlayout Kirunagruvan (bild LKAB) 

Gruvan i Malmberget består istället av ett tjugotal utspridda mindre malmkroppar, varav 
tio bryts för närvarande. Större delen av fyndigheterna består av magnetit, men här finns 
också omagnetisk hematitmalm. Malmbergsgruvans senaste huvudnivå ligger på 1 000 
meters djup, ca 14 Mton årligen. Anläggandet av en ny huvudnivå M1250 pågår.  

 

Figur 3: Gruvlayout Malmbergsgruvan (bild LKAB)  
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Malmbrytning LKAB  
Nedan följer en principskiss på huvudstegen i LKAB:s produktionssystem för brytning. 
Sedan 1957 bryts malmen under jord med en metod som kallas storskalig 
skivrasbrytning, vilket innebär att brytningen sker från undersidan av en malmskiva.  

 

 

Figur 4: Skiss över malmbrytning (bild LKAB) 
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Det första steget i processen är tillredning (1) och ortdrivning, det vill säga utbyggnad 
av orter; tunnlar för brytning och transport av malm. Gruvplaneringen beställer jobb 
enlig förväntat behov och kunskaper om hur malmkroppen är beskaffad. 
Gruvplaneringen skickar sedan uppdraget i form av bygghandlingar till gruvarbetare på 
Tillredningen/Gruvbyggnad. Sedan byggs en tillredningsort, som går tvärs igenom 
malmkroppen. Borrningen sker med hjälp av el-hydrauliska borraggregat, upp till sextio 
borrhål, ca fem meter långa. Borrhålen laddas sedan med sprängmedel och en 
kontrollerad sprängning sker nattetid. Dagen efter lastas den losskjutna malmen ut med 
hjälp av raslastare, stora frontlastare. När detta är gjort skrotas berget, dvs. lösa stenar 
bryts bort och eventuellt förstärks ortens väggar och tak med bultar eller med 
betongblandning som sprutas på väggarna. Därefter börjar processen om och borrning 
sker inför nästa salva, tills hela tillredningsorten är klar. En tillredningsort kan vara upp 
till en kilometer lång.  

När tillredningen är klar, det vill säga när orten tvärs genom malmkroppen och dess 
förgreningar är färdigdriven på en nivå, också kallad skiva, påbörjas nästa steg i 
processkedjan, rasborrning (2). Uppborrning av skivorna sker med fjärrstyrda 
rasborrnings -aggregat som styrs av gruvoperatörer från kontrollrum. Sedan borren är 
uppstartad sker borrningen automatiskt till dess den är avslutad eller en störning inträffar. 
Flera borraggregat arbetar parallellt ute på ett produktionsområde. Aggregaten borrar 
uppåtriktade hål i en solfjädersform, en så kallad krans. Varje krans innehåller 8 borrhål 
som är ca 40-45 meter långa. Hålen borras raka, för att efterföljande laddning och 
sprängning skall fungera effektivt. När en krans är färdigborrad, backas aggregatet tre 
meter, innan den börjar borra upp en ny hålkrans. En ort kan rymma 15-40 kransar. 
När borrningen är avslutad i hela orten, är det klart för laddning. 

Borrhålen i en krans laddas med en ladd robot som sprutar in sprängmedlet. 
Sprängning eller skjutning sker sedan varje natt vid tolvtiden. Varje salva i 
rasbrytningen lossgör cirka 10 000 ton malm. De karaktäristiska skalven från gruvans 
sprängningar känns och hörs tydligt även i kringliggande samhälle, varje natt, som en 
påminnelse om aktiviteten under jord.  

När spränggaserna är ventilerade på morgonen, skrotas orten och sedan sker utlastning. 
Sedan laddas nästa krans osv. Proceduren upprepas tills hela produktionsorten är 
utlastad. Raslastning (3) LKAB använder både förarstyrda och fjärrstyrda frontlastare 
som lastar och transporterar den losskjutna malmen till så kallade stört-schakt, det vill säga 
vertikala bergschakt som är utplacerade längs med malmkroppen. Lastmaskinerna tar 
17-25 ton malm i skopan och tippar sin last i schakten. Malmen faller ner och samlas i 
bergfickor, strax ovanför huvudnivån. I Kirunagruvan styrs de fjärrstyrda lastmaskiner av 
operatörer i ett kontrollrum beläget ovan jord, på plan sju i huvudbyggnaden, den så 
kallade sjunde himlen. Operatören sitter framför bildskärmar och lastar maskinen som 
sedan automatiskt navigerar sig till schaktet och tömmer sin last. När maskinen är åter så 
tar operatören över och lastar nästa skopa. Varje operatör kan hantera flera maskiner. 
Navigeringen ute i produktionsortarna sker med hjälp av roterande laser och reflexer i 
ortväggarna. Information om var lastmaskinen befinner sig, går också trådlöst via ett 
antal basstationer till styrsystemen i kontrollrummets dator.  
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Transport (4) av malmen sker på olika sätt i Kiruna och Malmberget. Huvudnivån i 
Kirunagruvan ligger på 1 045 meters djup. Malmen tappas via fjärrstyrning från 
bergfickorna till järnvägsvagnar. Förarlösa tåg bestående av lok och 24 vagnar, 
transporterar malmen till en av fyra lossningsstationer. När tågen passerar över stationen 
öppnas bottnen på vagnarna och malmen faller ner i en bergficka och matas sedan in en 
av fyra krossar. Malmen krossas till cirka 100 mm stora bitar. Huvudnivån trafikeras av 
sammanlagt nio lok och varje tågsätt drar 500 ton malm. Malmberget har brytning på 
flera olika nivåer, beroende på att man där har många malmkroppar. Huvudnivåerna 
ligger på 600, 815 och 1000 meter. Krossar finns på varje nivå. Här trafikeras nivån av 
stora truckar med upp till 1000 tons lastkapacitet trafikerar nivåerna. Truckföraren kör 
sin truck till ett bergschakt och tappar ner malmen till truckens lastflak med hjälp av 
manöverdon inne i hytten. När trucken är fullastad körs den till en tömningsstation, där 
föraren tömmer malmen i en krossficka. Flaket töms sidledes. Även tömningen sköts 
från hytten. Malmen matas in i krossen och sönderdelas till mindre bitar.  

Uppförsel av malmen till marknivå kallas uppfordring. När malmen har krossats går 
den vidare med bandtransportörer till en plats i gruvan där de stora malmhissarna, så 
kallade skipar går. Malmen lastas automatiskt in i skipen och hissas sedan med en fart av 
17 m/s upp till förädlingsverken ovan jord. Varje skip lyfter 40 ton malm. I 
Kirunagruvan sker uppfordringen i två steg. Först via en av fyra skipar till nivå 775, där 
malmen omlastas för att sedan lyftas vidare i en av sex skipar till förädlingsverken. I 
Malmberget är principen en annan eftersom man där har flera malmkroppar. Från 
huvudnivå 1 000 m transporteras den krossade malmen med en 1,7 km lång 
bandtransportör till en uppfordringsanläggning på 815 meters nivån. Därifrån lyfts 
malmen upp ovan jord med hjälp av två skipar. Sista biten fram till förädlingsverken 
transporteras malmen med hjälp av bandtransportör. Det finns också en kross- och 
uppfordringsanläggning på nivå 600 som uppfordrar malmen från brytningsområdena i 
Västra fältet, där bland annat hematitmalmen finns. Krossning och uppfordring 
övervakas och styrs från kontrollrum ovan jord i såväl Kiruna som Malmberget. 

Organisation brytning 
Avhandlingen fokuserar personalgruppen gruvarbetare, det vill säga produktionspersonal 
kring brytning Mining Division LKAB i Kiruna- såväl som Malmbergsgruvan. 
Arbetsorganisationen för brytning består i stort av verksamhetsområden, så kallade 
arbetsplatser, kopplat till processtegen; tillredning, gruvbyggnad, rasborrning, raslastning 
och uppfordring/bergtransport samt verkstäder och driftcentraler (se Figur 4).  

Produktionspersonal som ansvarar för drift, övervakning och underhåll i produktionen 
går under beteckningen gruvarbetare vid LKAB. Ibland används även yrkesbeteckning 
direkt kopplat till respektive arbetsplats ex; ”gruvbyggare” och ”lastare”. Gruvarbetare 
ansvarar för ovan nämnda processteg, och arbetar till största del under jord, men sköter 
även styrning och övervakning av processen från styrcentralen ovan jord i Kiruna. 
Under perioden 2006-2007 är antalet kollektivanslutna gruvarbetare, som också 
tillägnas underjordstillägg, ca 500 personer, varav 96 % män och strax över 4 % 
kvinnor. Därutöver finns också timanställd personal från utomstående 
entreprenörfirmor som arbetar i processkedjan, även vid brytning. Under samma period 
har LKAB ca 2800 anställda, totalt i företaget, varav 2100 arbetare och 700 tjänstemän.  
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Brytning vid LKAB, i Kiruna och Malmberget är en integrerad process som pågår 
dygnets alla timmar, året om. Produktionsledaren för varje arbetsplats, verkställer det 
som kommuniceras från produktionschefen och ansvara för den operativa planeringen 
för arbetslagen i gruvan, samt mer direkta personalärenden för gruvarbetare.  

Gruvarbetare arbetar vanligtvis i skiftform, vilket innebär att det alltid finns personal på 
plats för att övervaka processen. Gruvarbetare varvar vanligtvis förmiddagsskift med 
eftermiddagsskift, en del jobbar även nattetid. Skiftgågnen innebär också en ledig vecka 
emellanåt, en attraktiv arbetsform som även möjliggör långpendling. Förmiddagsskiftet 
startar kl. 06.00 och avslutas vid tretiden då eftermiddagsskiftet börjar fram till 24.00. 
Nattetid sker sprängning som sköts av nattskiftet. Skiftlagen, också kallade arbetslagen, 
är i sin tur knutna till de olika arbetsplatserna. Underjordstillägg ges till 
produktionspersonal som arbetar i anläggningsarbeten eller servicearbeten under jord. 
Ordinarie arbetstid skall utgöra 36 timmar i veckan, därutöver finns avtal om pension 
vid 60 års ålder, för dem som arbetar full tid under jord. För LKAB:s gruvarbetare 
handlar det om ca en tusenlapp i månaden under perioden 2006-2007 (Metall, 2011). 

Förädling och logistik 
I förädlingsverken ovan jord omvandlas råmalmen till produkter framförallt pellets (80 
%) men också så kallade fines. Pelletisering innebär att man gör kulor av den finmalda 
järnmalmen, vilket har flera syften. Dels blir hantering och transport enklare, dels är det 
en förutsättning för efterföljande järn- och ståltillverkningsprocesser.  

Ovan jord krossas malmen ytterligare och mals till ett fint pulver, så kallad slig. 
Orenheter som gråberg och fosfor tas bort med hjälp av magnetseparatorer. Det 
anrikade godset, sligen, blandas med vatten till en slurry som sedan pumpas till 
pelletsverket. Där avvattnas den med hjälp av stora filter och blandas med binde- och 
olika tillsatsmedel, beroende på vilken pelletsprodukt som tillverkas. Olivin, kvartsit, 
kalksten och dolomit är exempel på tillsatsmedel. Blandningen matas in i stora 
rulltrummor där råkulorna tillverkas. I grate-kiln processen (Kiruna, Svappavaara) 
transporteras kulorna i en stor roterande ugn kiln och bränns till pellets i 1 250°C. 
Därmed får de en hård yta och tål den långa transporten med tåg och båt. Kulorna kyls 
sedan ned till cirka 50°C innan de tippas i en bergficka under pelletsverket. Därifrån 
lastas de automatiskt i järnvägsvagnar för vidare färd.  

Förädlingsverken i Kiruna levererar enbart olika typer av järnmalmspellets till 
stålindustrin. Möjlighet till finesproduktion finns i Malmberget, även om 
huvudprodukten därifrån också kommer att vara pellets i framtiden. Fines måste, till 
skillnad från pellets, sintras till större stycken innan produkten används i masugnarna. 
Finesprodukten från Malmberget är en avsiktad produkt från gruvan, som förädlas i 
sovrings- och anrikningsverk genom torr- och våtseparering.  

Transporter från malmförädlingsverken till kund sker sedan med tåg och båt via 
utskeppningshamnarna i Luleå och Narvik. Hamnen i Narvik är den största hamnen 
och kan ta emot fartyg upp till 350 000 ton. Från Luleå skeppas malm till kunder på 
närmarknaden. Den övervägande delen av LKAB:s järnmalmsproduktion säljs till 
europeiska stålverk, men också till mer avlägsna marknader i exempelvis Mellanöstern, 
Nordafrika och Sydostasien. LKAB:s produktionssystem är en integrerad process som 
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pågår dygnets alla timmar, året om. Kärnan i LKAB:s affärsidé är hög förädlingsnivå och 
kundanpassade produkter, snarare än stora produktionsvolymer. Fördelen med 
lokaliseringen i Malmfälten är att tillgången på malm är god men också att malmen är 
av hög kvalitet, det vill säga hög järnhalt. Andra stora järnmalmproducenter har enklare 
produktionsförutsättningar och använder sig till stor del av dagbrottsteknik. För LKAB 
handlar det om att kompensera på olika sätt för att täcka de merkostnader som det 
innebär att bryta malm under jord. Företaget har flera strategier men fokuserar 
framförallt en hög förädlingsnivå till kundanpassade produkter, samt ett effektivt och 
högteknologiskt produktionssystem som i sin tur kräver lägre personaltäthet.  

Framtidens gruvarbete och gruvindustri 
En grov bild av teknikutveckling i industriproduktion, kan beskrivas i tre steg; manuellt 
arbete, mekanisering och automation (Blauner, 1964). Där manuellt arbete innebär att det 
mesta av arbetet utförs för hand eller snarare med hjälp av industriarbetarens kropp. 
Mekanisering innebär att produktionsprocessen blir mer standardiserad, 
industriarbetaren anpassar sin takt och arbetsrytm efter maskiner i produktionssystemet 
följt av automation, där produktionen sker automatiskt som i sin tur övervakas av 
industriarbetaren. Fjärrstyrning är en mellanform och innebär att en operatör eller 
produktionsteam, styr och övervakar en process från en avlägsen placering, utan direkta 
ingrepp på plats vid processen. Även i en fullt utvecklad automatiserad process, krävs 
handpåläggning och driftunderhåll av industriarbetare. Produktionssystem kan därför ses 
som en integrering av ovanstående operationer, men med olika tonvikt i processen.  

Ända sedan underjordsbrytningen inleddes i slutet av 1950-talet har LKAB arbetat med 
att effektivisera och förbättra logistik- och brytningsprocesserna. Företaget strävar mot 
högre automation och IT-processtyrning, för att öka produktiviteten och dra konkreta 
fördelar av den storskaliga underjordsbrytningen. I dag ser vi att flera processer vid 
LKAB är automatiserade. Borrning och lastning i underjordsgruvorna sker bland annat 
med maskiner som övervakas och styrs från centrala kontrollrum. Malmhissarna är 
fjärrstyrda och transporten till krossanläggningarna under jord i Kiruna sker med 
förarlösa tåg. Andra delar av processen kan ses som integrerade system där mekanisering, 
manuellt arbete och hanterande av gruvans maskiner fortfarande sker med gruvarbetare 
på plats vid processen.  

LKAB är djupt engagerad i utveckling av morgondagens gruvteknik. Tillsammans med 
Boliden och det polska gruvföretaget KGHM driver man framtidsprojektet The Smart 
Mine of the Future (Bäckblom m.fl., 2010). Här utvecklas framtidsbilder som omfattar 
exempelvis; ”continuous mechanical excavation”, ”one control room” och ”no human 
presence in the production areas”. Ett centralt begrepp i framtidsprojektet är också ”the 
attractive workplace” som lyfter fram företagets sociala ansvar och behandlar frågor om 
en god och säker arbetsmiljö. LKAB är också huvudman för ett stort europeiskt 
framtidsprojekt Innovative Technologies and Concepts for the Intelligent Deep Mine of the 
Future där man i samarbete med gruvföretag, leverantörer och universitet i Europa 
försöker utveckla teknik och organisation för framtidens gruvor. Gemensamt för de två 
projekten är diskussionen om the ”zero entery mine”, en helt automatiserad gruva. 
Visionen ligger långt i framtiden, men den finns med som en målsättning. 
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I en förlängning kan vi förvänta oss en ökande grad av fjärrstyrning från 
produktionscentraler, kanske placerade i närliggande lokalsamhällen eller längre bort 
(andra världsdelar), där operatörerna har övervakande och koordinerande 
arbetsuppgifter längs hela värdekedjan. Operatörerna stöds av intelligenta och 
automatiserade beslutssystem för global kommunikation, informationssökning och 
lärande. Man tänker sig också att produktionsorganisationen blir allt mer virtuell och 
gränslös i och med att produktionsfunktioner såsom planering, gruvdrift, underhåll, 
miljöövervakning, logistik, transport, uppköp och samordning av externa 
entreprenörer, leveranser, kunder mm kopplas ihop till ett produktionsflöde, en 
värdekedja, där alla delar samma mål och alla ser samma helhet. Gemensam visualisering 
av problem begränsningar och möjligheter i systemet möjliggör för alla att optimera 
hela kedjan istället för suboptimering av delar. Här tänker man sig ett globalt samarbete 
som sträcker sig över företagets gränser – såväl interna som externa. Det framtida 
gruvarbetet får allt mer karaktär av tjänstearbete. De nya arbetsuppgifterna kräver en 
annan sorts kompetens. Förutom att kunna hantera avancerad datateknik måste 
gruvarbetarna kunna samverka med specialistteam från många olika områden. 
(Abrahamsson m.fl., 2009)  

Den förväntade teknikutvecklingen innebär förutom en mer effektiv produktion även 
en ny arbetsorganisering och ett förändrat arbetsinnehåll för den enskilda gruvarbetaren. 
Produktionen kan på sikt skötas av allt färre händer, med lägre arbetsbelastning och 
färre arbetsoperationer måste ske under jord. Ny kompetens efterfrågas i företaget där vi 
kan se en tydlig förändring från hantverksliknande kvalifikationer i form av autonomi, 
manuella färdigheter och känsla för material (att läsa berget) till mer tekniska 
kvalifikationer som grundar sig på abstrakta kunskaper, nödvändiga för att hantera nya 
avancerade maskiner och datoriserad utrustning. Det ställs nya krav på gruvarbetaren att 
arbeta självständigt under eget ansvar men samtidigt ingå i ett arbetslag där olika 
kompetenser möts. I framtiden kommer betydelsen av processoberoende kvalifikationer 
öka, men det krävs samtidigt en omfattande förståelse av hela produktionsflödet där den 
enskilde operatören förväntas se sitt eget arbete i ett större sammanhang (Abrahamsson 
m.fl., 2010). 

Ett tydligt exempel är flytten av maskinstyrning, från gruvan till sjunde våningen i en 
kontorslokal på ovan jord. Bland gruvarbetare kallas lokalen ”sjunde himlen” En 
intressant effekt av flytten är att arbetsuppgifterna synes vara mindre komplicerade när 
de flyttats ur sitt sammanhang, det vill säga den fysiska plats där lastning och borrning 
verkligen sker. Arbetsuppgifterna är förmodligen lika enkla eller komplicerade som 
tidigare, men eftersom de inte längre behöver utföras i en svår och tuff arbetsmiljö, 
försvinner auran kring ”tyst kunskap” och hantverksliknande kvalifikationer. Det 
behövs ingen ”känsla för berget” i ett kontrollrum och det finns ingen mystik i att 
fjärrstyra en hjullastare med joysticks (Abrahamsson m.fl., 2010). Förändringen kring 
styrcentralen är central i avhandlingen och tas sedermera upp som ett analystema; 
Drömmen om den högteknologiska gruvan – en teknikutveckling som fond mot vilken 
maskulinitet i gruvarbete kan förstås och diskuteras. De andra två teman är: Drömmen 
om den säkra gruvan och Drömmen om den jämställda gruvan. (se Kap. 5: Ett gruvlandskap i 
förändring).  
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Framtid LKAB och samhälle 
Gruvindustrin måste planera långsiktigt. LKAB investerar i både teknik och 
organisation, vilket handlar om att framtidens rekrytering av kompetens. Men det 
handlar också om att vårda den nära relationen till bruksorterna Kiruna och 
Gällivare/Malmberget. Nya utmaningar är ett växande social åtagande för gruvdriften. 
Frågor om samhällsbyggande och miljö blir viktiga där värden som hållbarhet, mångfald 
och jämställdhet är centrala.  

LKAB:s ambition är att öka sin maxkapacitet i produktionen från 28 M ton (år 2010) 
till 37 M ton till år 2015. Produktionsökningen i Malmberget innebär investering i en 
ny huvudnivå och att verksamhetens livslängd förlängs då brytningen i Malmberget nu 
är säkrad minst fram till år 2020. LKAB:s expansion i Malmberget medförde ett ökat 
personalbehov under anläggningsperioden men kommer inte att påverka behovet av 
driftspersonal i gruvan (www.lkab.com). Gruvbrytningens expansion innebär dock att 
riskområden på markytan successivt letat sig in under bebyggda delar i Malmberget, 
som därför måste flyttas. Detta flyttarbete har pågått sedan mitten av 1960-talet då 
LKAB började riva och lösa in hus. Sedan dess har malmen exploaterats allt mer 
intensivt. Flyttprocessen fordrar såväl stora investeringar som arbetskraft och är förenad 
med stora omställningskrav för kommunen och dess invånare. Gällivares situation 
påminner om de utmaningar som Kiruna kommun nu står inför. Några betydande 
skillnader finns dock, främst beroende på att stadsflytten i Malmberget har pågått i flera 
årtionden medan flyttprocessen i Kiruna ännu inte har påbörjats (City Move 
Interdesign, 2009). 

I Kiruna planerar LKAB för nya investeringar i både nuvarande gruvor och i helt nya 
gruvor. Beslutat om en ny huvudnivå har tagits, där gruvan sänks med 320 meter till 
1365 meters djup. Investeringen som är den enskilt största i företagets historia beräknas 
säkra gruvbrytningen i Kiruna i minst 20 år framåt (www.lkab.com). Delar av 
malmkroppen i Kiruna lutar in mot staden och när gruvbrytningen efter hand sker på 
djupare nivåer närmar sig brytningen allt mer bebott område. Genom brytningen 
uppkommer sprickor och deformationer som innebär konsekvenser för Kiruna 
centralort. Stora investeringar behöver därför göras i infrastruktur såsom järnväg, vägar, 
bostäder och andra byggnader, nya bostadsområden, vatten- och avloppsledningar och 
eldistribution. Både järnväg och vägar, bostadshus samt många andra byggnader och 
anläggningar måste flyttas. Redan tidigare har delar av samhället flyttats i omgångar men 
de förändringar som nu behöver göras påverkar hela Kiruna stad i betydligt större 
omfattning än vad som tidigare varit fallet. Omdaningen av Kiruna förväntas att pågå 
under många år och under de närmaste tjugo åren beräknas 3 000 människor behöva 
flytta (www.lkab.com). 
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Figur 5: Planerad brytning Kiruna (bild LKAB) 

En del av investeringarna har redan inletts eller genomförts. Efter flera års planering har 
också LKAB, Kiruna kommun, Banverket med flera aktörer enats om en ny sträckning 
av järnvägen bakom gruvberget Kiirunavaara. Byggandet av den nya järnvägen inleddes 
under år 2009 och den nya sträckningen beräknas vara i drift under år 2012. 
Sammantaget kommer investeringar för många miljarder kronor att genomföras i 
Kiruna under de närmaste åren. Investeringskostnaderna i den nya huvudnivån i gruvan 
beräknas av LKAB till över 12 miljarder kronor. Investeringarna i annan infrastruktur 
beräknas uppgå till många hundra miljoner kronor (www.kommun.kiruna.se).  

Under första halvåret 2010 öppnas en ny järnmalmsgruva i Svappavaara. Svappavaara, 
fyra mil sydost om Kiruna, byggdes upp kring en gruva redan på 1600-talet. Från 
mitten av 1960-talet intensifierade LKAB verksamheten genom investeringar i både 
dagbrott och förädlingsverk. Verksamheten i gruvan lades ner år 1983. Genom att 
malm fraktats från Kiruna har dock verksamheten i anrikningsverket och kulsinterverket 
fortsatt. Dessutom planeras för en nyöppning av ett tidigare stängt dagbrott i 
Leveäneimi. Ansökan om tillstånd har lämnats in under år 2010 och produktionen 
beräknas komma igång inom 3-5 år. Provbrytning planeras också i ytterligare ett 
område i Svappavaaraområdet. Alla tre gruvor ligger i LKAB: s närområde. 
Brytningsstarten beräknas komma att innebära 50 nya jobb och när alla gruvor är igång 
bedöms sysselsättningen öka med mellan 200 och 250 arbetstillfällen (www.lkab.com). 
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3. GEMENSAMT KUNSKAPANDE OM KÖN 

I detta kapitel beskrivs min forskningsprocess; det vill säga forskningsdesign och hur jag 
praktiskt gått tillväga för att samla in och analysera material, samt bakgrunden till det 
forskningsprojekt som legat till grund för avhandlingen. Centralt är en vetenskapsteoretisk 
beskrivning av interaktiv forskning och min ansats för ett för gemensamt kunskapande om 
kön och maskulinitet i gruvarbete. I en interaktiv ansats är transparens reflexivitet och 
forskarsubjektet viktigt. Jag har därför lämnat stort utrymme för detta samt beskrivningar 
och diskussion om det gemensamma kunskapandet om kön, vilket även kan ses som ett 
vetenskapligt bidrag.  

MOTIV OCH INTRESSE FÖR KUNSKAPSSÖKANDE 
Innan vi fördjupar oss i forskningsprocess och metoder, vill jag stanna upp ett slag vid 
min förförståelse och vetenskapsteoretiska utgångspunkter. En beskrivning av min resa 
från civilingenjörsstudent till doktorand i arbetsvetenskap, där ett ingenjörsmässigt 
kunskapsintresse får lämna plats åt en nyfikenhet för mellanmänskliga processer i 
arbetslivet. Inledningsvis, som en kort introduktion, följer en återberättelse av ett samtal 
som får belysa en tvärvetenskaplig doktorands dilemma.  

 - Jaha, du är doktorand… alltså snart forskare. Vad är du för typ av forskare då? Frågan ställs 
av en manlig entreprenör på jakt efter affärspartners på en träff för länsstyrelsen i 
Norrbotten.  

- Jag är arbetslivsforskare, säger jag helt sonika. Jag forskar om trender, kultur och konflikter i 
arbetslivet och framförallt på industriföretag, som i basindustrin i Norrbotten. 

- Ja ha… va intressant, men är du tekniker eller sådan där samhällsvetare, blir repliken.  

Både och faktisk… säger jag, utan att tänka mig för. Entreprenören tittar nu förvånat 
upp. 

- Ja, jag har förståss inte dubbla examen, men jag är civilingenjör och har sedan läst in mig på 
ämnen som sociologi och genusvetenskap, fast i lite omvänd ordning. Jag började med att studera 
säkerhet i ett gruvföretag, exempelvis hur gruvarbetare hanterar säkerhetsföreskrifter i sitt dagliga 
arbete. Men upptäckte snart att jag inte kunde förklara varför traditioner, föreställningar och 
normer hade större betydelse än formella regler och utbildning. För att förstå detta var jag tvungen 
att titta närmare på fenomen som arbetsplatskultur, yrkesidentitet och genus som färgade 
gruvarbetarnas tillvägagångssätt och styrde gemenskapen i arbetslagen. Entreprenören börjar vid 
det här laget se lite besvärad och stressad ut, men jag fortsätter glatt.  
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- Innan jag visste ordet av hade jag skrivbordet fullt av böcker om industriarbete, säkerhet och kön 
från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Jag blev nästan full i skratt när jag började ta till gamla 
klassiker som Weber och Bourdieu, för att förstå. Är jag ingenjör eller hobbysociolog? 

Entreprenören småler och går snabbt vidare. Troligen fick han långt mer information 
än vad han frågat efter.  

Jag kan bli förundrad över den mängd och vitt skilda perspektiv som används för att 
beskriva och förstå organisationer, arbetsliv och den professionella människan. I mitt 
sökande efter förebilder, teori och vetenskapliga paradigm, har jag gång efter annan 
famlat i mörker. Den frågvisa entreprenören ovan, som vågade ställa enkla och självklara 
frågor, gav mig tillfälle att se på mig själv, utifrån en betraktares position. Inte undra på 
att jag ibland känt mig villrådig och kluven. Utan skyddsutrustning har jag arbetat mitt 
mellan två forskningsdiscipliner. I efterhand kan jag se på min resa, som en slags 
baklängesvandring, från positivism med fokus på lösningar/förbättringar enligt 
produktionens logik, mot en förståelse av industriorganisationer som också en social 
arena där arbete och relationer kan problematiseras. 

Min avdelning Arbetsvetenskap, på Luleå tekniska universitet, är en tvärvetenskaplig 
forskningsmiljö, där forskare och studenter från olika discipliner samsas under samma 
tak. Här är forskning på arbetslivsområdet brett, allt från sociologins syn på arbetsliv och 
samhälle, genusvetenskap och lärandeteori, till mer klassiska ingenjörsämnen som 
produktionsdesign och ergonomi. Samtalet med entreprenören ovan sätter huvudet på 
spiken på den problematik som följer med att arbeta i en tvärvetenskaplig 
forskningsmiljö. Mångsidighet blir dygd, men också en viss personlig kluvenhet - är jag 
ingenjör eller hobbysociolog? Att landa i vedertagna paradigm med skarpa gränser för 
kunskapssökande, har lämnat mig otillfredsställd. Jag har upplevt min position som en 
hybrid eller kameleont bland olika vetenskapliga dikotomier, exempelvis 
naturvetenskap/samhällskunskap, struktur/aktör, styrning/autonomi, samband/diskurs. 
Att allt som oftast landa mitt i mellan, i utkanten av eller försöka sig på en tvångsfusion 
av olika perspektiv, var inledningsvis en källa till osäkerhet och tystnad. Men jag ser 
idag många fördelar med en bredare ingång till arbetslivsforskning och tror mig hittat en 
balans här i gränslandet. 

Habermas (1972) har systematiserat tre grundläggande motiv eller intressen för 
kunskapssökande, som jag återger i korthet. Det tekniska kunskapsintresset syftar till att 
utveckla kunskap om kausala förbindelser i syfte att manipulera och kontrollera olika 
variabler och därigenom uppnå vissa önskvärda resultat. Det praktiskt-hermeneutiska 
intresset syftar till att uppnå kunskap om den mänskliga tillvaron för att skapa mening 
och kommunikation som kan vidga kunskapen om människan som en kulturell varelse, 
utan att bekymra sig särskilt för nyttan av en sådan kunskap. Det emancipatoriska intresset 
syftar till att frigöra människor från yttre och inre repressiva krafter som hindrar dem 
från att göra fria val och handla utifrån dessa. Utifrån Habermas terminologi kan jag 
beskriva mitt kunskapssökande men urskiljer också tre helt olika perspektiv på 
människan i arbete. För det första; människan som resurs/hinder för 
arbete/resultat/vinst, för det andra; människan som social varelse i arbetslivet, för det 
tredje; mellanmänskliga processer i arbete, med fokus på makt och orättvisor. Är dessa 
skilda perspektiv möjliga att kombinera? 
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Min grundutbildning till civilingenjör med inriktning mot ergonomisk design och 
produktion, har gett mig en portfölj av kunskaper om industriproduktion; exempelvis 
olika typer av produktionsteknik, arbetsorganisation, flödesoptimering, ekonomi och 
kvalitet, men alltid med människan/personal i centrum. Under min utbildning har jag 
också mer handfast arbetat med utvecklingsprojekt i industrimiljöer. Mitt intresse för 
industriorganisationer vid denna tidpunkt, utgick från ett tekniskt kunskapsintresse, med 
fokus på analyser och termer som exempelvis; lean produktion, produkter i arbete, 
kvalitetssäkring eller produktionsergonomi. Men jag minns tydligt en episod från 
studenttiden när det stod klart att jag ville bredda mina kunskaper. I ett skarpt 
studentprojekt under andra året på civilingenjörsprogrammet, fick vi i uppdrag att 
förbättra arbetsorganisationen på en lokal tidningsredaktion. Redaktionen efterfrågade 
en lösning som skulle integrera olika personalgrupper (reportrar, redigerare och 
fotografer) och stärka samarbete, genom ombyggnad av befintliga lokaler. Efter en tid 
av studier av arbetspraktiker på redaktionen, skissade vi upp en snygg layout med 
väloptimerade flöden, där alla personalgruppen hade närhet till varandra och delade på 
ett attraktivt ergonomiskt kontorslandskap. Glada i hågen presenterade vi vårt förslag för 
en testgrupp, där de olika yrkesgrupperna var representerade. Men vilken kalabalik det 
blev! Inte ville de väl ansedda reportrarna sitta med rubriksättare och redigerare. Och 
varför fick fotograferna större utrymmen, trots att de ofta var ute i fält? En reporter gick 
så långt, att han hotade med att kedja fast sig i elementet på sitt gamla kontor! Vilken 
röra, så fel det kan gå. Jag förstod från den dagen att vi hade missat något elementärt 
och grundläggande. I vår iver att optimera flöden och ergonomi hade vi missat att se 
arbetsplatsen som ett socialt rum, där identitetsprocesser, makt och hierarkier normerar 
arbetets organisering.  

Sedermera under min doktorandtid har jag förflyttat mitt perspektiv - blivit mer 
förståelseinriktad än lösningsinriktad. I mötet med organisationer idag, om än ofta 
teknikintensiva industriorganisationer, ser jag på produktionssystem/organisation som 
en bakomliggande kontext och logik. Mitt intresse ligger i att beskriva och förstå sociala 
processer och praktiker i förhållande till denna logik, med fokus på exempelvis kultur, 
identitet och kön. Närliggande ett praktiskt-hermeneutiskt perspektiv finns också en 
nyfikenhet på organisationens medlemmar som kulturella/sociala individer som kan 
bidra till kunskaper om människans natur. Sociala processer i arbetslivet kan uppfattas 
som tröga och stabila men är i hög grad samtidigt föränderliga. Jag ser också att liknande 
processer i viss mån är möjliga att leda, styra och bryta, exempelvis genom strategiskt 
värdegrundsarbete i en organisation. Organisations- och ledarskapsforskaren Mats 
Alvesson (2001) menar att forskare som utgår från det tekniska kunskapsintresset ofta 
använder ett antagande om kultur på en arbetsplats som på något vis är relaterad till hur 
väl organisationen fungerar. Här är det av stor vikt att upptäcka förbindelser eller 
orsakssamband mellan olika former för organisationskultur och företagets ekonomiska 
resultat, att påverka kulturella fenomen (symboler riter, värderingar och normer osv.) 
eller kulturella system i sin helhet, för att nå positiva resultat. Alvesson (2001) betecknar 
detta som en ”offensiv” formulering, där kultur kan användas som ett redskap eller en 
riktlinje för effektivitet. Men organisationskultur kan också ses som ett svårbemästrat 
fält, enligt Alvesson, bestående av känslor, idéer och normer som inte låter sig styras 
enligt företagets ekonomiska logik, utan snarare saboterar den samma. En ”defensiv” 
version av länken mellan organisationskultur och företagets prestation, där kultur blir ett 
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hinder för ekonomisk rationalitet och effektivitet. Det defensiva intresset för 
organisationskultur motiveras, enligt Alvesson, av en önskan om att undvika svårigheter 
i företaget som beror på negativa kulturaspekter som exempelvis motstånd mot 
förändringar och kulturkonflikter. Alvesson (2001) använder också metaforen av kultur 
som ett verktyg från ett offensivt synsätt, medan kultur ses som en fälla i ett defensivt 
förhållningssätt.  

Jag vill gärna se på nya kunskaper om kultur och sociala processer i arbetslivet som en 
resurs eller verktyg. Det är genom förståelse av naturliggjorda praktiker, normer och 
värderingar, hur organisationens medlemmar ser på sin yrkesroll, vi kan bedriva 
planerad förändring, men också för kunskapen i sig – en fasetterad bild av vad det 
innebär att vara människa i organisation och samhälle. Dock är mina erfarenheter av 
arbete i skarpa utvecklingsprojekt, att ledningen på industriföretag ofta intar en mer 
defensiv hållning till kultur. Kultur ses som en fälla, ett komplext och svårhanterligt 
problem som måste bemästras och kontrolleras för att uppnå önskade resultat i företaget. 
I dessa fall kan en strategisk förändring komma på kollisionskurs med personalens 
autonomi, och min forskarroll blir att navigera mellan dessa olika intressen.  

Men hur kan arbetslivsforskning i industriorganisationer bedrivas, när parterna; 
exempelvis forskaren, företagsledningen och produktionspersonalen, har olika 
kunskapsintressen? Som skolad ingenjör vill jag inte släppa strävan om att forskning skall 
utgå från aktuella och angelägna frågor eller i någon mån bidra till den organisation som 
studeras, med andra ord en mer behovsmotiverad forskning eller ett tekniskt 
kunskapsintresse. Därmed inte sagt att organisationer regelrätt kan beställa forskning 
eller ens äga resultaten. Snarare kan en uttalad problematik i ett företag eller bransch bli 
ett avstamp för vilka organisatoriska fenomen som kan undersökas närmare, vilket leder 
till nya infallsvinklar på komplexa problem. Som arbetslivsforskare kan du också mer 
direkt samarbeta med organisationens medlemmar i själva kunskapsprocessen. Jag ser här 
olika former av interaktion mellan forskare och praktiker, för att kombinera intresse för 
organisatorisk utveckling/förändring parallellt med akademisk kunskapssökande om den 
arbetande människan. En gemensam kunskapsbildning innebär att forska tillsammans 
med berörda, med ett ömsesidigt lärande som produkt, vilket förutsätter jämlika 
relationer mellan akademiker och industrins parter, för att både ge teoretisk 
insiktsfullhet som praktisk användbar kunskap (jmf. Svensson, 2002), en diskussion som 
återkommer under rubriken ”Interaktiv forskning”. Jag vill gärna bjuda in till dialog 
och kunskapsutbyte med dem som forskningen berör. På så sätt tangerar mitt 
kunskapsintresse även en emancipatorisk ansats med syfte att demokratisera 
organisationer, frigöra individer och lyfta fram röster som annars förblir 
ouppmärksammade. I detta sammanhang blir det också naturligt att belysa 
maktförhållanden inom industriorganisationer, att exempelvis lyfta fram 
industriarbetaren i ett stort tillverkande företag. Min tid vid forskningsmiljön på 
Arbetsvetenskap har väckt nyfikenhet på ett mer klassiskt sociologiskt maktperspektiv på 
industriorganisationer, där också relation mellan arbetsgivare och arbetstagare diskuteras. 
Här finns en forskartradition med tydliga rötter i ett emancipatoriskt kunskapsintresse 
och ett kritiskt ifrågasättande av personalens autonomi i förhållande till överliggande 
styrning och kontroll. Jag vill därför även lyfta fram struktur och hierarkier i 
industriorganisationer och diskuterar villkor och handlingsutrymme för industriarbetare, 
utan att för den skull ifrågasätta organisationens överliggande uppdrag. 
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Vid det här laget hoppas jag att upplysta läsare frågar efter genus/kön i 
industriorganisationer. Jag anser att goda organisationsstudier utifrån alla nämnda 
kunskapsintressen förutsätter uppmärksamhet på kön, med utgångspunkt i könsteoretisk 
forskning. Ett könsteoretiskt perspektiv kan idag betyda allt från att enbart belysa kön 
som variabel, till att forskaren mer handgripligt verkar för att bryta ojämlika 
maktstrukturer mellan könen. Jag har landat i en konstruktivistisk förståelse av kön, 
med utgångspunkt i ett antagande om att människor själva skapar och konstruerar det 
som vi för tillfället uppfattar som manligt och kvinnligt. Kön ses också som ett 
handlande och aktivitet i mellanmänskliga interaktioner, doing gender (jmf. West & 
Zimmerman, 1987), en teoridiskussion som återkommer under rubriken ”Doing 
gender - kön som ett handlande”. Utmaningen för mig som arbetslivsforskare ligger i 
att uppmärksamma och beskriva normer och praktiker kring kön samt utmana dessa där 
problem och konflikter uppstår. Med detta problemfokus vill jag även här tydliggöra en 
mer behovsmotiverad könsforskning, närliggande ett tekniskt kunskapsintresse, där nya 
kunskaper om kön kan omvandlas till praktik i organisationer. En behovsmotiverad 
könsforskning skiljer sig från ett mer renodlat emancipatoriskt motiv, som fokuserar 
förändring med en ideologisk vilja att uppnå lika representation och lika villkor för män 
och kvinnor - jämställdhet. Jag menar naturligtvis att en jämställdhetsambition är 
eftersträvansvärd, men inte på samma sätt uttalad för mig i avhandlingen. Samtidigt kan 
ambitionen om jämställdhet närmas, genom behovsmotiverad förståelse om 
könsdynamiker på en arbetsplats.  

Ovan har jag belyst mitt motiv och kunskapsintresse för människan i industriarbete, 
vilket tangerar ett teknisk, så väl som ett praktiskt - hermeneutiskt och i vissa delar en 
emancipatorisk utgångspunkt. Att arbeta i gränslandet är problematiskt och kräver att 
forskaren synliggör och reflekterar kring sina metoder och olika roller. Denna 
diskussion finns som återkommande tema i återgivningen av min forskningsprocess.  
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INTERAKTIV FORSKNING 
Termer som samarbete, dialog och kunskapsutbyte är centralt i min forskningsdesign 
och är uttryck för olika former av interaktivitet mellan mig som akademiker och 
medlemmar i gruvföretaget LKAB. Interaktivitet är, som begreppet indikerar, 
samverkan eller processer där grupper och individer ömsesidigt påverkar varandra. 
Frågan som diskuteras nedan är vad som ligger i samlingsbegreppet interaktiv forskning 
och hur en interaktiv ansats i arbetsvetenskaplig forskning kan se ut.  

Interaktiv forskning ska först o främst inte ses som en uttalad metod eller teori, utan 
snarare som en ansats för hur forskning kan bedrivas. Den interaktiva forskningen 
kännetecknas av sin ambition att forska med berörda under jämlika former och integrera 
olika kunskapsformer i kunskapsutvecklingen (Svensson, 2002). Winter Jörgensen (2008 
s. 349) skriver att; ”interaktiv forskning har som utgångspunkt att den vetenskapliga 
kunskapen ska frambringas i ett jämbördigt samarbete mellan vetenskapliga forskare och 
icke akademiska medforskare”. Centralt är också en handlingskomponent, vilket 
innebär att forskningen har en ambition att stödja normativ förändring, exempelvis 
genom problemlösning, utvecklingsarbete eller omorganisation, parallellt med ny 
kunskapsproduktion (Aagaard Nielsen & Svensson, 2006). En interaktiv ansats kan med 
andra ord beskrivas som ett epistemologiskt avstamp, en vilja att öppna upp den 
akademiska kunskapsproduktionen och skapa arenor där forskare och praktiker kan 
mötas i gemensamma lärprocesser. I texter om interaktiv forskning används ofta termen 
praktiker med åsyftan på icke akademiska medforskare, exempelvis delaktighet från 
personal i ett företag i organisations- och arbetslivsforskning. 

Winter Jörgensen (2008) lyfter fram liknande dialogiska tendenser inom andra 
samhälleliga fält där relationer, som traditionellt har präglats av hierarki och 
envägskommunikation, omvandlas mot mera jämbördiga relationer. Hon ser en mer 
aktiv dialog mellan ”avsändare” och ”mottagare”, exempelvis TV-tittare, konstpublik 
och skolelever som förr ansågs vara passiva mottagare, nu positioneras i en mera aktiv 
och deltagande roll. Winter Jörgensen (2008 s. 353) skriver vidare att en postmodern 
kritik av den traditionella vetenskapen har öppnat upp för nya förhållningssätt och 
metoder; ”om kunskap är situerad och om kunskap inte nödvändigtvis är forskarens 
privilegium, hur ska vi gå till väga i kunskapsproduktionen?” frågar hon.  

Liknade samhälleliga diskurser har öppnat upp för nya relationer mellan akademi och 
samhälle. Svensson & Aagaard Nielsen (2006) beskriver ett behov av en förändrad 
kunskapsbildning, en motvikt mot traditionell sluten akademisk kunskapsbildning, en 
ny form av kunskapsproduktion (jmf. Nowotny m.fl., 2001). En kunskapsbildning mer 
anpassad till ett föränderligt arbetsliv, där öppenhet, dialog och delaktighet är 
eftersträvansvärda mål i det akademiska arbetet. På samma vis vill jag se en interaktiv 
ansats i arbetslivsforskning som en inbjudan till dialog och kunskapsutbyte med vinning 
för båda forskare, organisation och samhälle. Organisationen får en arena för 
kunskapsfördjupning och stöd i problemlösning/förändringsarbete och forskaren får 
access och närhet till praktiknära empiri, inte sällan om komplexa förändringsprocesser i 
arbetslivet.  

Svensk arbetslivsforskning har också en lång tradition av interaktivitet, delaktighet och 
brukarmedverkan, med arbetsmarknadens parter. Arbetslivsforskningen är också på 
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många sätt sprungen ur en samtida demokratiseringsprocess av svenskt arbetsliv, med 
anknytning till en socioteknisk tradition med en bärande tanke om delaktighet och 
grupporganisation, under 60- och 70-talet (Johansson, 1988). Han menar vidare att i 
den industriella produktionens organisation, ledde dessa demokratiska strömningar så 
småningom fram till fackföreningsrörelsens koncept om ”Det goda arbetet” (Metall 
1985), vilket på den tiden hade anknytning till den arbetsvetenskapliga 
forskningsfronten.  

Sedan 2003, finns föreningen SIRA (The Swedish Association for Interactive Research) 
ett nätverk för forskare som arbetar eller är intresserade av en interaktiv ansats i 
akademisk forskning. Flertalet aktiva forskare i nätverket SIRA har koppling till det 
arbetsvetenskapliga fältet. På SIRA:s hemsida kan vi läsa; ”Den interaktiva forskningen 
syftar till att utveckla ny kunskap i nära samspel med praktisk verksamhet. Kunskapen 
produceras gemensamt av forskare och berörda. Den kunskap som tas fram gemensamt 
ska ha både samhällelig och akademisk relevans, dessutom ska kunskapen ligga till 
grund för faktisk och strategisk handling i syfte att förändra rådande förhållanden. SIRA 
ska främja en interaktiv, utvecklingsinriktad, kritisk och mångvetenskaplig forskning om 
utvecklingsprocesser i arbetslivet, en forskning som kännetecknas av jämlika relationer 
och hög delaktighet” (www.ltu.se).  

Interaktiv forskning och aktionsforskning 
Den interaktiva forskningens ambition att bidra till förändringsprocesser, en tydlig 
handlingskomponent, leder tankarna till aktionsforskning med lång tradition inom svensk 
arbetslivsforskning. Dagens interaktiva forskning kan ses som en fortsättning eller 
vidareutveckling av tidigare aktionsforskning. Gunnarsson (2007) menar att 
aktionsforskning används som en benämning på hela fältet och interaktiv forskning kan 
ses som en inriktning inom detta fält. I svensk och nordisk vetenskaplig publicering 
används båda begreppen, ibland också synonymt. Jag använder uteslutande termen 
interaktiv forskning men refererar även till aktionsforskning, som ett paraplybegrepp 
innefattande interaktiv forskning, då andra författare använt sig av detta. På engelska 
dominerar dock begreppet action research med undantag för vissa nordiska forskares 
engelskspråkiga publikationer där interaktiv forskning översatts till (interactive research) 
(se ex. Aagaard Nielsen & Svensson, (red), 2006; Gunnarsson, 2007). 

Action research myntades på 1940-talet av psykologen Kurt Lewin som använde 
begreppet i samband med organisatoriska fältexperiment. Aagaard Nielsen & Steen 
Nielsen (2006) beskriver Lewins tidiga idéer kring aktionsforskning som ett sätt att 
mobilisera samhällsvetenskaplig forskning mot auktoritära strukturer i arbete och 
samhälle. Genom praktiska experiment, exempelvis på verkstadsgolvet, ville han 
integrera forskning och gemensamt lärande till förmån för framväxten av en mer 
demokratisk kultur. Lewins fältexperiment hade ett dubbelt syfte; han tränade 
deltagarna i demokratiska arbetssätt samtidigt som kunskap skapades om problemlösning 
och samarbete i organisationen. Lewins bidrag ska inte begränsas till en fråga om 
närmare relation mellan teori och praktik, menar författarna, det rymmer också 
möjligheten att utveckla demokratiska kunskapsformer och en kritik av dominerande 
strukturer och kulturer i samhället. Lewin såg forskarens påverkan som något positivt i 
kunskapsprocessen, till skillnad från hierarkisk akademisk forskning med en 
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objektivering av människor, ett fält i ständig rörelse och förändring. Aagaard Nielsen & 
Steen Nielsen (2006) menar på samma sätt att aktionsforskarens roll är att blanda sig i en 
social och kulturell process genom att försöka organisera en skapande kunskapsprocess.  

Men det finns också skillnader mellan den mer etablerade aktionsforskningen och 
grenen interaktiv forskning som jag vill tydliggöra. Gunnarsson (2006) skriver att 
aktionsforskning förmedlar en tydligare önskan om en normativ förändring och 
handling som begreppet interaktiv forskning inte gör. Hon förknippar också 
aktionsforskningstraditionen i Sverige med ansatsen att forska för snarare än att forska 
med. Jag förstår detta som att svensk aktionsforskning mer uttalat ideologiskt tagit 
ställning för specifika gruppers intresse, exempelvis underordnade grupper på 
arbetsmarknaden, och utifrån detta pådrivit förändring. Svensson (2002) menar liknande 
med hänvisning till Roos (1996) att forskningen under 1970- 1980-talen präglades av 
en reformlinje, det vill säga att på politisk väg påverka arbetslivet i underordnade 
gruppers intresse. Forskaren och specifikt aktionsforskaren, tar tydlig ställning för svaga 
grupper med avsikten att stärka dem och öka deras resurser inom ramen för en kollektiv 
mobilisering, enligt Svensson. Han uppmärksamma också hur den traditionella 
aktionsforskningen har prioriterat deltagarnas önskan om aktion framför forskningens 
efterfrågan på teoriutveckling. Forskarens roll som förändringsagent var starkare i den 
traditionella aktionsforskningen, i den interaktiva forskningen tonas forskarens roll ned 
och blir mer stödjande än en drivande (Svensson, 2002; 2008). Den interaktiva 
forskningen betonar istället vikten av en gemensam lärprocess mellan forskare och 
deltagare (Gunnarsson, 2007). Svensson (2006a; 2008) betonar också lärprocessen (joint 
learning) mellan parterna, mer samarbete och den gemensamma kunskapsbildningen 
mellan forskare och deltagare, också i analysarbetet. Syftet att göra en gemensam analys 
med deltagarna, menar han, kan bidra till en långsiktig teoriutveckling som samtidigt är 
praktiskt relevant.  

Jag ser den interaktiva ansatsen i forskningssamarbetet med LKAB som en ambition till 
och möjliggörare av en lärprocess mellan forskare och medlemmar i organisationen. 
Idealt bör samarbete ske under hela forskningsprocessen, även om graden av 
interaktivitet varierar under olika faser och kan ta olika former. En gemensam lärprocess 
fordrar dock en jämlik syn på alla deltagare i processen, praktiker och forskare. Där 
praktiker i mitt fall har utgjorts av en grupp verksamma gruvarbetare vid LKAB, samt 
representanter från personalledningen. Men också ett likvärdigt förhållande mellan 
praktiknära erfarenheter/expertis och teoretisk kunskap. Jag ser interaktiv forskning som 
ett sätt att balansera aktionsforskningens förändringsambition med tydligt fokus på 
gemensamma lärprocesser och akademiska kunskapsutveckling. För mig har den 
gemensamma lärprocessen varit central och föregår eventuell förändring/handling 
baserad på nya kunskaper om organisationen. Men omställning och pågående 
förändring i organisationen kan också utgöra grund för den gemensamma lärprocessen, 
vilket jag använt mig av i samarbete med LKAB. Här fick pågående förändring i 
gruvföretaget fungera som en fond mot vilken maskulinitet i gruvarbete kunde 
beskrivas, förstås och problematiseras.  
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Interaktiv forskning – pragmatism och kritisk teori 
Inom interaktiv/aktionsforskning ryms en rad olika metoder och inriktningar. Aagaard 
Nielsen & Steen Nielsen (2006) lyfter fram två traditioner/trender inom den 
skandinaviska forskningen; en pragmatisk- och en kritisk tradition. Den första 
traditionen kännetecknas av en pragmatisk inställning till förhållandet mellan tolkning 
och gemensam handling, med uppfattningen att de två är oskiljaktiga. Exempelvis 
menar Svensson m.fl. (2007) att pragmatism är central, vilket innebär att kunskap ligger 
i handlingar, i erfarenheter och inte i underliggande teorier – det bästa sättet att förstå 
ett fenomen är att försöka förändra det. Praktiken är en grundval, enligt Svensson, men 
teori blir nödvändig för att frigöra erfarenheten och ett instrument som kan användas 
för att förändra en erfarenhet. Problemet med detta synsätt, enligt min mening, ligger i 
teorins underordnade roll vilken i sin tur kan lyfta naturliggjorda fenomen, som 
exempelvis könspraktiker på en arbetsplats, som enkelt förblir osynliga och 
ouppmärksammade. Herr & Andersson (2005) kallar denna pragmatiska tradition 
’oragnizational development/learning’ och beskriver den som direkt sprungen ur Kurt 
Lewins tidigare arbete. Lindberg (2010) skriver liknande att inriktningen främst 
fokuserar dialogen inom en grupp, där exempelvis organisatoriskt lärande och 
nätverkslärande, utgör centrala begrepp. Johansson & Lindhult (2008) menar att den 
pragmatiska traditionen främst lämpar sig för situationer som kräver omedelbar 
handling, i och med detta värderas handling också högre än teori. Konsensus och 
undvikande av konflikter är, enligt Johansson & Lindhult, också kännetecken för den 
pragmatiska traditionen.  

Den kritiska traditionen kopplas till det vetenskapliga paradigmet kritisk teori (Aagaard 
Nielsen & Steen Nielsen, 2006). Författarna nämner Max Horkheimer and Theodor 
Adorno, som inspiratörer till vad de kallar ”critical utopian action research”. I denna 
tradition anses dialogen mellan forskare och berörda utgöra grund för en kritisk 
nyorientering i deltagarnas vardagsliv. Dialog och handling ses visserligen som 
sammankopplade, men som två skilda moment, enligt Aagaard Nielsen & Steen 
Nielsen, vidare är traditionen också mer inriktad på att avslöja hur vissa frågor och vissa 
aktörers subjektivitet exkluderas av sin omgivning. Fokus för dessa studier handlar om 
hur sanning skapas och hur normer och värderingar påverkar detta (Aagaard Nielsen & 
Steen Nielsen, 2006). Herr & Andersson (2005) benämner den kritiska tradition som 
’participatory research’. De menar att forskningen används främst som verktyg för att 
utforska de frågor som deltagare/praktiker anser vara viktiga och att underlätta för dem 
att påverka dessa frågor genom egen handling. På så vis bidrar den kritiska traditionen 
till att åstadkomma social förändring i samhället. Johansson & Lindhult (2007) menar att 
den kritiska traditionen passar särskilt väl i situationer där kritiskt tänkande och 
reflektion måste föregå handling, vilket innebär att teori tillåts spela en mer 
framträdande roll inom denna tradition. Teori blir verktyg för emancipation, vilket 
skapar förutsättningar för den reflektion som är central i den kritiska traditionen. Den 
kritiska traditionen betonar också konflikt snarare än konsensus, enligt Johansson & 
Lindhult.  

En interaktiv forskning med en kritisk tradition värdesätter teoretisk eller akademisk 
kunskap, vilket jag anser vara viktigt när forskningen handlar om komplexa sociala 
processer som exempelvis könskonstruktioner i arbetslivet. Teorin som i mötet med 
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praktiker, och situationsbunden kunskap om en organisation, kan lyfta fram 
naturliggjorda fenomen, som exempelvis lokala föreställningar om kön, och därmed 
leda till kritisk nyorientering för både forskare och praktiker. Nya handlingsalternativ 
för organisationens medlemmar eller nya organisatoriska strategier, kan bli resultatet av 
en sådan nyorientering, men inte nödvändigtvis. Kunskapen kan också värdesättas i sig 
själv som en djupare förståelse om den egna arbetssituationen eller organisationen. 
Samtidigt kan dialogen mellan forskare och praktiker initialt motiveras av en tydlig 
handlingskomponent, ett pragmatiskt synsätt, att mötet dem i mellan kommer att göra 
skillnad. Men svaret om hur denna förändring kommer att se ut bör inte vara känd 
innan det gemensamma mötet. Om förändring eller målbild är för tydligt utstakad, 
ligger ansatsen nära att betraktas som forskning för eller åt något eller någon, en mer 
aktionsinriktad forskning. Att forska med berörda, handlar för mig om att upptäcka och 
lära tillsammans, idealt under hela forskningsprocessen, med fokus på 
kunskapsfördjupning och nyorientering, konkret förändring kan ske som ett resultat av 
detta möte. 

Iscensättande av gemensamma lärprocesser 
En interaktiv forskning handlar om att skapa arenor för dialog och iscensätta 
gemensamma lärprocesser. En viktig kompetens hos forskaren blir därför förmågan att 
organisera lärprocesser som har egen utvecklingskraft (Kemmis, 2001). Johannisson 
(2008) diskuterar interaktiv forskning med en så kallad ’iscensättande’ forskningsansats 
och beskriver det som en entreprenöriell process, i och med att en alternativ lokal 
verklighet konstrueras i och genom det vetenskapliga arbetet, där den iscensättande 
forskaren genomlever genom sjösättningen av ett evenemang en motsvarande process 
av experimentellt lärande med syftet att insiktsfullt rapportera till vetenskapssamhället. 
Johannisson skriver vidare att den iscensättande forskaren lägger sina teoretiska och 
praktiska erfarenheter till grund för spontant, improviserat inter(agerande) i ett 
evenemang. Forskaren tar också ansvar för att evenemanget realiseras genom att initiera 
det och genom att engagera andra personer. Det konkreta förnyelsearbetet 
ackompanjeras av forskarens dokumenterande av händelser och egna tankar, vilket kan 
ses som en självetnografisk ansats. När evenemanget fullbordats rekonstruerar forskaren 
sin ursprungliga personliga teori i skrift och relaterar den till de lärdomar engagemanget 
i förändringsprocessen genererat (Johannisson, 2008). Att tala om evenemang istället för 
projekt, tydliggör den interaktiva arenan som något annat än alldagligt samarbete i ett 
projektarbete. I evenemanget bidrar forskaren med teori, men också genom att 
iscensatta samtal och aktiviteter för att relatera och interagera med deltagarnas kunskap, 
vilket ofta kan ske mer improviserat och spontant. I avhandlingen beskrivs den 
interaktiva arenan i min studie som ett projekt eller forskningscirkel, men jag vill 
poängtera att trots begreppet projekt kan utgångspunkten liknas vid Joanissons 
diskussion kring ett evenemang med en iscensättande ansats.  

Interaktiva lärandeprocesser handlar om att mötas, ett möte som också kan bevara 
rådande ordningar och maktstrukturer, istället för att bryta upp dem, om möte sker på 
ojämlika villkor. Enligt Freire (1998) utgör dialog det mest revolutionerande medel som 
vi människor har tillgång till, eftersom de kan både lära oss att se de förtryckta inslagen i 
verkligheten och ta strid emot dem (Berglund & Johansson, 2007). ”Följaktligen är det 
genom dialog som vi kan bli medvetna om vilka världar och språkbruk som fungerar 
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uteslutande och samtidigt upptäcka vilka språkbruk som kan öppna upp världar av det 
mer toleranta slaget” (Berglund & Danilda, 2008, s. 62 – 63). Författarna menar vidare, 
att å ena sidan handlar det om att lyssna in fältet och å andra sidan handlar det om att 
inte oreflekterat reproducera befintlig kunskap och vedertagna förklaringsmodeller. 
Reflexivitet utgör också ett nyckelbegrepp enlig författarna, då ingen aktivitet, ej heller 
forskningsverksamhet, pågår i ett vakuum, utanför politiska, sociala och etiska 
konsekvenser. Sammanfattningsvis menar författarna att dialog, reflexivitet och 
förmågan att lyssna till olika röster utgör hörnstenar i interaktiv kritisk forskning. 
Aktionsforskning/interaktivforskning kan här skapa så kallade fri-rum (free space), ett 
utrymme för social föreställning som inte är möjlig i vardagslivet (Amundsdotter, 2009), 
reflektion sker inte bara i största allmänhet, utan med en ambition att dekonstruera 
verkligheter. ”Samhället är till delar nedfryst och forskningens utmaning är att tina upp 
och skapa nytt” (Amundsdotter 2009, s. 47).  

Johannisson (2008) diskuterar interaktiv forskning med en så kallad iscensättande 
forskningsansats. Han menar att forskningen ska utmana föreställningar om att strukturer 
i samhället bestämmer villkor en för människors handlande. Detta behövs för att kunna 
frigöra människor och hennes tankar från begränsningar och där det gemensamma 
kunskapandet blir ett sätt att skapa mening i en process där alla är subjekt är medaktörer. 
Utgångspunkten är att tillvaron är i ständig rörelse eller tillblivelse, och att sett i ett 
sådant perspektiv behövs att ett experimentellt lärande bejakas i ett kunskapande. Ljuset 
riktas mot människors relationer, enligt Johannisson, snarare än individens inre 
egenskaper och forskaren bär på ett djupt engagemang, intuition, erfarenhet och 
samskapande är återkommande begrepp i den iscensättande forskningen. En 
iscensättande ansats tar alltså spjärn mot konstruktivism, enligt Johannisson, för att 
klargöra hur tillvaron konstrueras av människor i samspel och mot fenomenologin för 
att tydliggöra hur tillvaron upplevs erfars av den enskilda individen. Men också mot 
existentialism, för att undersöka hur tillvaron utmanar människan till nya initiativ och 
med stöd av pragmatism levererar den iscensättande forskaren en agenda för hur 
tillvaron hanteras av individer, enskilt och i kollektiv. 

Interaktiv forskning och lärprocesser kan iscensättas, initieras och genomföras på många 
olika sätt. En viktig utgångspunkt är att de berörda kan välja att delta av egen fri vilja 
(Reason & Bradbury, 2001), men också att de ges ett reellt inflytande över forskningens 
genomförande och kunskapsbildning (Svensson, 2002). Konkret kan detta innebära att 
forskaren träffar ledningen och samtliga, eller delar, av de berörda i olika omgångar där 
förutsättningar för forskningen diskuteras. En överenskommelse formuleras, eventuellt i 
form av ett kontrakt och olika styrgrupper och arbetsgrupper för projektet bildas och 
träffas regelbundet. Beslut om uppläggning, omfattning, metodval, återföring mm 
diskuteras och beslutas i grupper, enligt Svensson. Medforskandet kan tas sig olika 
uttryck, i form av praktik, arbetsbyten, egenutvärdering, skrivarcirklar, workshops, 
seminarier mm (Svensson, 2002). Ansatsen kräver ett tillitsskapande, ett öppet och 
tillåtande klimat, som en förutsättning för gemensam kunskapsbildning (Svensson, 
2008). Han menar vidare att organisationen av en interaktiv forskning på detta sätt 
syftar till ett genuint möte, där nyfikenhet och den gemensamma upptäckarlusten står i 
centrum. Ambitionen att forska med innebär att se deltagarna som kapabla och 
intresserade av att skapa en djupare förståelse och analys av det som studeras (Svensson, 
2008). Forskningscirklar, reflekterande samtal, dialogseminarium, evenemang, 
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utvecklingsprojekt är några exempel som lyfts fram i antologin ”Gemensamt 
kunskapande – den interaktiva forskningens praktik” (Johannisson m.fl. (red), 2008). 
Nedan kommer jag främst att beröra forskningscirkeln, eftersom det är enligt denna 
logik jag har arbetat i mitt interaktiva projekt om maskulinitet i gruvarbete.  

Den kunskapsfördjupande forskningscirkeln 
Holmstrand (2008) skriver om forskningscirklar som ett sätt att demokratisera 
kunskapsbildning i linje med interaktiv forskningsansats, och tittar tillbaka på 
forskningscirkelns rötter och vad som kännetecknar arbetsformen. Forskningscirklar har 
funnits i ett 30-tal år och många forskare, framförallt arbetslivsforskare från olika 
discipliner, har erfarenhet av arbetsformen. Enligt Holmstrand förekom 
forskningscirklar från början i fackliga sammanhang, och spreds genom ett nära 
samarbetet mellan högskola och fackföreningsrörelser i Sverige. Holmstrand skriver 
vidare att vi kan se forskningscirkeln som en relativt ny företeelse, men också som en 
särskild form av studiecirkel där forskare medverkar. På så vis anknyter forskningscirkeln 
till bildningstraditionen inom svensk arbetarrörelse och fackföreningsrörelse med rötter 
långt tillbaka i vårt förra sekel, där studiecirkeln var en central del. Holmstrand menar 
att den speciella form som vi idag kallar forskningscirkeln utvecklades i sitt särskilda 
sammanhang vid Lunds universitet under senare delen av 70-talet, samtidigt som det 
pågick verksamheter med liknande utgångspunkter på andra håll, det vill säga att 
samarbete mellan forskning och arbetsliv av det här slaget inte var unikt för Sverige. 
Han exemplifierar att i det forna Västtyskland förekom redan tidigare försök med 
fackligt initierat samarbete med forskare (se ex. Negt, 1975). Holmstrand menar också 
att själva begreppet forskningscirklar har också vissa likheter med kulturcirklar (se Freire 
1972). Enligt Holmstrand låg följaktligen idéerna bakom forskningscirkeln i tiden. 
Arbetssättet är unikt genom den enkla och bärkraftiga tanken att återknyta till och 
bygga på den långa svenska studiecirkeltraditionen och samtidigt vitalisera och stärka 
den genom koppling till forskning.  

Den enkla utgångspunkten att fokus för forskningscirkelns arbete bestäms av deltagarna, 
har gjort spännvidden stor när det gäller inriktning, ambitionsnivå och fokus. Det går 
dock att urskilja tre huvudtyper av forskningscirklar; de som handlar om arbetsplatsen 
och yrkeskunnandet, de som är mer strategiska och övergripande, samt en kombination 
som handlar om organisations- eller verksamhetsutveckling (Holmstrand & Haraldsson, 
1999). Forskningscirklar kan också delas in i kategorierna; kunskapsfördjupning eller 
verksamhetsnära forskning och utvecklingsarbete (Holmstrand & Härnsten, 2003).  

Holmstrand & Härnsten (2003, s. 20) beskriver forskningscirklar som en mötesplats som 
ska ge möjlighet att reflektera, föra dialog, definiera och sätta i sitt sammanhang; ”Ett 
forum - där det sker ett organiserat kunskapssökande och en kunskapsutveckling i 
samverkan mellan alla deltagare”. Holmstrand (2008) menar att forskningscirkeln ska 
utgå ifrån en grupps gemensamma problem som belyses så allsidigt som möjligt - det är 
det gemensamma problemet och kunskapstillväxten som är i fokus. Arbetet med alla 
inblandades bidrag i form av olika erfarenheter och kunskaper innebär, enligt honom, 
att något nytt skapas, en kunskapsmassa som inte kan bildas varken i enbart praktiken 
eller i forskningen. Detta kan leda till bättre grund för handling och kan stimulera 
åtgärder som i sig normalt inte hör till forskningscirkelns uppgift (Holmstrand 2008; 
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Holmstrand & Härnsten 1993; Härnsten 1991). I en forskningscirkel ska 
utgångspunkten vara att medvetandegöra den kunskap som finns samtidigt som ny 
kunskap utmanas genom att tillföra teori (Holmstrand & Härnsten, 2003).  

Det finns en stor variation i fråga om vad forskningscirklar har kommit att handla om. 
Det kan gälla allt ifrån konkreta och avgränsande frågor rörande arbetsmiljön på en 
arbetsplats till frågor på en helt övergripande nivå ex den offentliga sektorns problem 
eller en kommuns utvecklingsmöjligheter (Holmstrand, 2008). Arbetssättet varierar 
beroende på forskningscirkelns inriktning. De kunskapsresurser som framför allt 
kommer till användning, enligt Holmstrand, är för det första 1) deltagarnas egna 
erfarenheter och kunskaper och 2) de kunskaper om problematiken i fråga som den 
deltagande forskaren har, vetenskaplig kunskap, 3) forskarens ”forskarkompetens” det 
vill säga en allmän förmåga att strukturera och systematiskt arbeta med ett 
problemområde. I forskarens kompetens ligger också ett kritiskt granskande 
förhållningssätt och inte sällan kan 4) även andra forskares eller experters kunskaper 
också behövas, vilka inbjuds till cirkelaktiviteterna (Holmstrand, 2008). 

Holmstrand (2008) menar att forskningscirklar kan ses som en demokratisering av 
akademisk kunskapsbildningen, genom att fler är med i forskningen och att olika 
kunskapsformer beaktas utan att någon ses som överordnad, den teoretiska kunskapen 
kan på ett konstruktivt sätt blandas med den mer erfarenhetsbaserade kunskapen hos 
cirkeldeltagarna. En viktig utgångspunkt är förvissningen om att ett gemensamt arbete 
mellan många ger en bättre och framförallt mer användbara kunskap än den som enbart 
produceras av forskning inom ramen för särskilda villkor. Holmstrand (2008) använder 
begreppet demokratiska kunskapsprocesser som han utvecklat i samband med praktiskt 
och teoretiskt arbete med forskningscirklar. Han menar att mötesplatser där olika sorters 
kunskap och erfarenhet blandas, tas tillvara, utvecklas, utmanas och ifrågasätts kan leda 
till nytänkande och kan bidra till demokratiserande eller det han kallar demokratiska 
kunskapsprocesser. Holmstrand avser därmed också ett djupare perspektiv på demokrati 
än representativ demokrati (se ex. Dahl, 1999; Palme, 1972; Vera-Zavala, 2003). 
Holmstrand syftar framförallt på processer som tar sin utgångspunkt i och respekterar 
sådana kunskaper, erfarenheter och villkor som tystas i många sammanhang. Poängen är 
följaktligen att utmana strukturer som hindrar utvecklingen och förtrycker och 
förminskar människor och gruppers inneboende kraft att utvecklas. Ett grundläggande 
förhållningssätt i demokratiska kunskapsprocesser bygger på en demokratisk humanistisk 
kunskapssyn (Holmstrand, 2001). Han utgår också från demokrati som idealt handlar 
om människors möjligheter att kunna utöva inflytande inom alla områden i 
samhällslivet. Han förutsätter också, som forskning från olika håll övertygande visar, att 
människor har stora oanvända begåvningsresurser av olika slag (se ex. Gardner, 1994) 
och att människor har en mångfald kunskaper och erfarenheter att bidra med. Utifrån 
en demokratisk kunskapssyn blir mångfalden och variationen av kunskaper värdefull 
och en viktig utgångspunkt ligger också i betoningen av fördelarna med en kollektiv 
kunskapsbildning (Holmstrand, 2008).  

Avslutningsvis menar Holmstrand att en liknande demokratisk forskning handlar om att 
gå mot strömmen och ställer också högre krav på forskaren. Han hänvisar till Schüldts 
(1996) och Lundberg (1997) som påpekar forskarens personlighet och sociala talang som 
viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i en forskarcirkel. Han menar också 
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att det krävs att medvetet och systematiskt arbeta med att kritiskt reflektera över 
vetenskapssyn, kunskapssyn, människosyn och demokratisyn. En interaktiv forskning 
som vill vara demokratiserande förutsätter att forskaren tillägnas sig ett förhållningssätt 
som inbjuder till en genuin dialog med de kunskapsbärare och kunskapsformer som 
finns i det omgivande samhället (Holmstrand, 2008). Det vill säga öppenhet och en 
dialog som utgår från genuin respekt och förståelse för cirkeldeltagarna och andra 
medlemmar i den organisation som man som forskare studerar.  

Jag menar att den kunskapsfördjupande forskarcirkeln som metod för en interaktiv 
ansats möjliggör lärprocesser, där praktiker och forskare kan mötas mer jämlikt. 
Däremot är deras bidrag till kunskapsbildningen troligen inte lika men dock lika 
värdefull. I den kunskapsfördjupande forskarcirkeln värdesätts den teoretiska kunskapen 
som en utgångspunkt för ny kunskapsbildning likväl som i den interaktiva forskningens 
kritiska tradition (jmf. Herr & Andersson 2005; Johansson & Lindhult, 2007). Den 
erfarenhetsbaserade kunskapen om exempelvis sociala fenomen i en organisation är 
dock lika betydelsefull och kan i kombination med teori, möjliggöra för en diskursiv 
nyorientering för både forskare och praktiker genom olika cirkelaktiviteter som bestäms 
i dialog. En demokratisering av kunskapsbildningen kan förstås genom att praktiker som 
studien avser också kan delta i undersökningar och tolkningar av olika sociala fenomen, 
som exempelvis kön, som de möter i sitt arbete. Liknande reflektioner, är ofta svåra att 
hitta tid och rum för i den vardagliga verksamheten, vilket också kringskär reella 
möjligheter att påverka dem. Likväl behövs ofta en komponent av teori för att framkalla 
eller synliggöra dem. 

Validitet och kritiskt förhållningssätt 
Den interaktiva ansatsen, med en gemensam lärprocess mellan praktiker och forskare, 
ställer frågor om karaktären på den nya kunskapsproduktionen och forskningens 
validitet. Därmed är det inte långt att utgå från att en interaktiv ansats också påyrkar nya 
eller kombinationer av olika validitetskriterium. Widerberg (2002) menar att 
positivistiska sätt att bedöma validitet inte passar idealen inom kvalitativ forskning som 
interaktiva forskningen representerar. Där positivismen kan ses som förespråkare av 
intersubjektivitet. Den positivistiska forskaren ska med andra ord inte inverka på 
studieobjekt och forskningssubjekten, vilket i sig strider mot tanken om gemensam 
kunskapsproduktion och kunskapsutbyte mellan forskaren och medforskare, i en 
interaktiv ansats.  

Hur kan validitetskriterium se ut för en interaktiv forskning? Att forskning ska 
åstadkomma förändring är centralt i det validitetskriterium som Herr och Andersson 
(2005, s. 55) benämner ’resultat validitet’ (outcome validity) för att bedöma om 
forskningen lett fram till en lösning på det problem som motiverade forskningen eller 
handling i samma riktning. Winter Jörgensens (2008) poängterar dock att den 
förändring som ett interaktivt projekt kan ge upphov till kan bestå av såväl 
organisatoriska som beteendemässiga förändringar.  

Likt Holmstrands (2008) diskussion om demokratiska kunskapsprocesser i 
forskningscirklar belyser Herr & Andersson (2005 s. 55-56) också ’demokratisk 
validitet’, som fångar hur olika aktörer som berörs av forskningsområdet och 
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forskningsfrågan har involverats i processen. Frågor som bör ställas enligt författarna är 
exempelvis; Vilka aktörer har bjudits in att medverka? I vilken omfattning? Hur djupt 
har samarbetet varit? Med andra ord i vilken omfattning sker forskningen kopplad till 
den verklighet som omger deltagarna.  

Författarna använder också begreppet ’process validitet’, där validitet kan avläsas i hur 
de kunskaper som tagits fram, har utsatts för ständigt återkommande prövning och 
reflektion. Jag ser processvaliditet som en garant för att en gemensam kunskap verkligen 
är gemensam och reflekterande, vilket innebär att ny kunskap bör återföras, till alla deltagare 
i lärprocessen, med möjlighet för omprövning. (Herr & Andersson, 2005) beskriver 
också en form av ’validitet som katalysator’ (catalytic vadility) som handlar om hur 
forskningen ger fokus, energi och perspektiv som ger stöd för deltagarna att lära känna 
sin verklighet, för att sedan kunna transformera den. Samma författare tar också upp 
’dialogisk validitet’ (dialogic vadility) som poängterar vikten av en dialogisk reflektions- 
och granskningsprocess. Jag förstår detta som en dialog som kan härledas till flera nivåer, 
mellan forskare i vetenskapssamhället, mellan forskare och deltagare, mellan olika 
deltagare eller organisatoriska nivåer.  

Andra typer av validitetskriterier som lyfts bland interaktiva forskare är ’rhizomatisk 
validitet’ (Lather 1994, s. 44; Winter Jörgensen, 2008 s. 358), särskilt relevant för att 
rannsaka huruvida ett forskningsprojekt lyckas ersätta ensidiga och auktoritära 
världsbilder med mindre absoluta former av kunskap. Likt ett rhitziom tillåts ett flertal 
olika aktörer och erfarenheter påverka kunskapsutvecklingen inom ett visst område. 
Även begreppet ’transcendent validitet’ används, för att bedöma huruvida 
forskningsprocessen bidragit till att utveckla kunskap som underminerar det vi redan vet 
och som överskrider dominerande normer (Lather, 1994 s. 39; Gunnarsson, 2007 s. 
254-355). Rhizomatisk validitet anser jag vara särskilt lämpad för interaktiv forskning 
med ambitionen till normativ förändring och kanske särskilt inom feministisk tradition 
som vill lyfta fram kvinnors röster i en manlig normvärld för att stödja förändring. 
Samtidigt kan den gemensamma lärprocessen mellan forskare och praktiker i sig utgöra 
ett rhitziom, i det avseende att olika kunskaper möts och värderas lika.  

Interaktiv forskning och genusvetenskaplig tradition 
Ett interaktivt angreppsätt har mycket gemensamt med forskningstraditionen kring 
genus och kön som ofta bygger öppenhet och reflexicitet i forskningsprocessen. Den 
interaktiva forskningen delar det metodologiska intresset för mer jämbördiga relationer 
mellan forskare och de beforskade, med feminismen (Winter Jörgenssen, 2008). Men i 
den interaktiva forskningen är principen om att involvera berörda aktörer en av 
grundbultarna medan det inom feminismen är en valmöjlighet (Gunnarsson, 2006). 
”Den kunskapssyn som den interaktiva forskningen baseras på – en kunskapssyn som 
överlappar strömningar inom postmodernism och feminism, men som i den interaktiva 
forskningen är den oundgängliga utgångspunkten” (Winter Jörgenssen, 2008 s. 353). 

Genusvetenskapliga forskningstraditioner såväl som interaktiva forskartraditioner 
betonar nödvändigheten av att i praktiken utvidga arenan för vetenskaplig 
kunskapsproduktion från en ”exklusiv och begränsande arena” till en ”inkluderande 
och utvidgad arena” för vetenskaplig kunskapsproduktion (Gunnarsson, 2006). Den 
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genusvetenskapliga traditionen genom att integrera kvinnors deltagande och 
erfarenheter och den interaktiva traditionen genom att involvera deltagarnas 
(praktikernas) expertis, menar Gunnarsson. Gunnarsson (2011) menar att det är också i 
visionen om förändring och frigörande forskningsprocesser och praktiker som 
förändringsorienterade genusvetenskapliga traditioner möter den interaktiva 
forskningstraditionen. Den genusvetenskapliga och den interaktiva forskningstraditionen 
kan stärka varandra, vad gäller bedömningsgrunderna för tillförlitlighet i forskningen 
(Gunnarsson, 2006). Den interaktiva forskningen bidrar på samma sätt som 
genusforskning till att skapa robusthet (robustness) (jmf. Novothny m.fl., 2001), i 
kunskapsproduktionen och en förskjutning från vad de benämner en svag 
kontextualisering till en starkare grad av kontextualisering inom samhällsvetenskapen 
(Gunnarsson, 2011). Det innebär att den kunskap som har utvecklats ska vara framtagen 
i samarbete med och verifierad av de aktörer som verkar i den kontext som beskrivs 
och analyserats. Andersson m.fl. (2008) framhåller att aktionsorienterad genusforskning 
genererar ytterst tillförlitliga forskningsresultat just därför att tolkningar diskuteras med 
deltagarna. 
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FORSKNINGSPROCESS OCH METOD 
Min forskningsprocess har bestått av flera faser, vilka jag i avhandlingen benämner; 
Förstudie, Interaktiv plattform samt Analys och vetenskapligt skrivande. Kronologiskt har dessa 
olika faser överlappat varandra men åtskiljs i användandet av metoder. Centralt i 
forskniningsdesignen är den interaktiva ansatsen, det vill säga nära dialog mellan mig 
som forskare och medlemmar i organisationen; gruvbolaget LKAB, Mining Division. 
Nedan följer en kort resumé, i kapitlets senare delar följer en mer utförlig beskrivning 
av forskningsprocessens olika faser.  

Förstudien genomfördes hösten 2005 och infattade studiebesök i LKAB:s anläggningar i 
Kiruna, Malmberget och Svappavaara, samt deltagande observationer vid skiftarbetande 
gruvarbetare i Kiruna- och Malmbergsgruvan. Syftet med de inledande studiebesöken 
var att få en överblick av hela processkedjan och arbetsorganisation, samt en inblick i 
produktionens specifika terminologi. Under två koncentrerade veckor hösten 2005 
använde jag mig sedermera av deltagande observationer för att följa gruvarbetarnas 
vardag vid brytning LKAB. Jag följde sex skiftlag som arbetade vid gruvbyggnad, 
uppfordring och raslastning i Kirunagruvan och fem skiftlag vid gruvbyggnad, 
raslastning bergtransport i Malmberget. Under perioden 2006-2007, gjorde jag också 
fyra korta återbesök med observationer på tillredning och uppfordring i Kirunagruvan. 
Observationerna, mina tankar kring miljö och arbetsplatskultur samt specifika händelser 
och konversationer, dokumenterades med hjälp av minnesanteckningar i fält. Detta 
material och erfarenheter har använts som stöd och underlag i planering för och i mötet 
med gruvarbetare i det interaktiva projektet.  

Under hösten 2005 pågick också förankring och förberedelser för en interaktiv 
plattform för gemensam kunskapsbildning kring kön/maskulinitet i gruvarbete, 
tillsammans med personalledningen vid LKAB. Min kontaktperson i detta skede var 
framförallt dåvarande personaldirektör, för brytning Mining Division LKAB.  

Central i den interaktiva plattformen är projektet Framtidens Gruvkultur, som 
genomfördes tillsammans med LKAB under två år tid, perioden 2006-2007. Framtidens 
Gruvkultur var en kunskapsfördjupande forskarcirkel, omfattande tio halvdagar med 
aktiva workshops för tjugotvå verksamma gruvarbetare vid LKAB. Jag hade den dubbla 
rollen av processledare och deltagande forskare. Som utgångspunkt för samtal och 
aktiviteter användes en könsteoretisk modell och processverktyg, som bygger på 
(Ackers, 1999) teori om fyra könsprocesser i organisationer. Utifrån denna modell, 
formulerades samtalsteman och olika undersökande aktiviteter, exempelvis; 
kartläggning/genusanalys av gruvarbetarnas arbetsplatser, studiebesök och analys av 
gruvarbetets historia, en attitydenkät samt värderingsövningar kring kön. Som ett 
resultat av cirkelaktiviteterna ställde de deltagande gruvarbetarna samman en 
diskussionsfolder om arbetsplatskultur vid LKAB, som distribuerades till hela företaget.  

Dokumentation av Framtidens Gruvkultur, gruvarbetarnas personliga berättelser, samtal 
och diskussioner inom gruppen, har skett med stöd av ljudinspelning och 
minnesanteckningar. Material som sedermera utgjort en betydande del av min empiri. 
Aktivitet i Framtidens Gruvkultur har också vid några tillfällen fångats på bild.  
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I linje med en interaktiv ansats har jag följt och interagerat med pågående händelser i 
LKAB, Division Mining under 2005-2008. Aktiviteter och preliminära resultat från 
Framtidens Gruvkultur, kommunicerades kontinuerligt till personal på avdelningen 
HR/arbetsmiljö och produktionsledare vid brytning LKAB. Framtidens Gruvkultur 
uppmärksammades internt, genom exempelvis reportage i personaltidningen och som 
information på arbetsmiljö- och ledarkonferenser. Med Framtidens Gruvkultur som 
interaktiv plattform har vidare dialog förts med gruvföretaget LKAB kring frågor om 
teknikutveckling, jämställdhet och arbetsmiljön/säkerhet. Denna dialog har varit ett 
stöd för att skärpa vetenskapliga frågeställningar, exempelvis för att utkristallisera 
avhandlingens analysteman med nära koppling till LKAB:s och gruvbranschens framtida 
utmaningar.  

Sammanställning av empiri har skett parallellt med arbetet i projektet Framtidens 
Gruvkulur, under perioden 2006-2007, där stora delar av materialet också återkopplats 
till de deltagande gruvarbetarna. Teorifördjupning, analys och vetenskapligt skrivande 
har framförallt skett efter att Framtidens Gruvkultur var avslutat. Avhandlingsskrivandet 
skedde under våren 2008 för att sedan återupptas hösten 2010 fram till mars 2012. 

Förstudie – nära gruvarbetarens vardag  
Förstudien och min första kontakt med gruvarbetare vid LKAB inleddes med planerade 
studiebesök i anläggningar inom Mining Division hösten 2005, sammanlagt fem dagar. 
Tanken med dessa besök var att få en överblick över hela processkedjan, från 
malmbrytning i gruvorna under jord till förädlingsverk för färdig produkt, (därefter 
transporteras produkterna till utskeppningshamn på annan ort, vilket blev en naturlig 
avgränsning). Upplägget var att ena dagen besöka; tillredning, rasborrning, raslastning 
och uppfordring/bergtransport i Malmbergsgruvan samt besök i förädlingsverken dag 
två. Samma upplägg användes i Kirunagruvan, en dag under jord samt en dag i verken. 
Därefter gjorde jag ett dagsbesök till förädlingsverket i Svappavaara.  

Vid besöken fick jag guidning av huvudskyddsombud för respektive 
verksamhetsområde. Dessa äldre män hade alla lång erfarenhet av produktionsarbete 
inom företaget och god kontakt med personalen genom exempelvis säkerhetsronder 
eller fackliga uppdrag. Under mina besök hade jag möjlighet att kort studera olika 
arbetsplatser och produktionsteknik samt möjlighet till spontana samtal med personalen. 
Studiebesöken var värdefulla som en första inblick i gruvarbetarnas arbete och gav 
framförallt en överblick av produktionssystem och arbetsorganisation. En viktig 
erfarenhet var också den kunskap jag fick om interna namn och uttryck för olika delar 
av produktionen. För en översiktlig beskrivning av LKAB:s gruvanläggningar i Kiruna 
och Malmberget, (se Kapitel 2: LKAB - Från berg till pellets). 

Under två koncentrerade höstveckor 2005 har jag med hjälp av deltagande 
observationer studerat och arbetat sida vid sida med skiftarbetande gruvarbetare vid 
malmbrytningen i Kiruna och Malmbergsgruvan. Tanken med dessa observationer var 
att på nära håll studera arbetsuppgifter, teknik och sociala/kulturella utryck, på plats i 
gruvmiljön.  
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Deltagande observationer är en typ av observationer, där du som forskare inte bara är en 
passiv åskådare, utan intar olika roller på fältet och deltar i de situationer som studeras, 
exempelvis som medlem i personalstyrkan på en arbetsplats (Yin, 2003). Deltagande 
observationer kan härledas till antropologiska studier av olika kulturella eller sociala 
grupper, enligt Yin, men tekniken kan också användas i mer vardagliga situationer som 
exempelvis i en organisation eller informella grupperingar. Deltagande observationer 
medger möjligheter till närhet och access till miljöer och grupperingar som annars är 
svåra att nå genom vetenskapliga studier. En annan fördel är möjligheten att ta del av 
den uppleva verkligheten och perspektiv från någon som befinner sig på fältet, till 
skillnad från en utomstående betraktare. Graden av delaktighet skiljer sig dock åt, enligt 
Yin, där fullständigt deltagande är en av fyra nivåer (complete participant, participant as 
observer, observer as participant, complete observer). En fullständigt deltagande 
observatör beskrivs som en forskare som agerar i hemlighet, och som inte har för avsikt 
att avslöja sin intention att observera sin omgivning. Yin menar vidare att oavsett vilken 
grad av delaktighet som används bör insamlad data vara av både muntlig och visuell 
karaktär, ofta består data av kontinuerligt förda anteckningar angående händelser, 
intryck, beteenden med mera som är av värde för forskaren.  

Mina observationer hade karaktären av ”observer as participant”, det vill säga en tonvikt 
på iakttagelser, men jag hade också ambitionen att hjälpa till i dagliga rutiner och prova 
på gruvmiljöns teknik och maskiner, om inte annat så för att få en närmare kontakt med 
de människor jag mötte. Observationerna, mina tankar kring arbete, miljö och 
kulturella uttryck, samt specifika händelser och konversationer, dokumenterades med 
hjälp av minnesanteckningar i fält. Under en tvåveckorsperiod följde jag de 
skiftarbetande gruvarbetarna, sammanlagt fem skift i Malmbergsgruvan och sex skift i 
Kiruna. Fyra återbesök gjordes senare under 2006, med anledning av att arbetsplatserna 
var hemvist för deltagare i Framtidens Gruvkultur. Samma metodologiska utgångspunkt 
användes vid dessa tillfällen.  

Fältobservationer och reflektioner 
De flesta gruvarbetare arbetar i skift, vilket innebär att det alltid finns personal på plats 
för att övervaka processen, dygnet runt. Jag fick följa med på förmiddags-, 
eftermiddags- och nattskift, men koncentrerade mig på dagskift på arbetsplatserna för 
gruvbyggnad, uppfordring/bergtransport och lastning, vilket var hemvist för mina 
medforskare i det interaktiva projektet Framtidens Gruvkultur.  

För mig och alla andra började skiftet alltid i omklädningsrummen, uppdelat för män 
och kvinnor, i de så kallade ”manskapshusen” på LKAB:s industriområden. Att själv få 
byta om till arbetskläder, bära hjälm och hämta ut sin gruvlampa tillsammans med annan 
personal, gav mig en känsla av närhet till gruvarbetarna och deras vardag. Jag har kört 
minibuss på svindlande grusvägar nere i gruvan, blivit lämnad i en mörk gruvort för att 
avsluta skiftet tillsammans med en automatisk borr-rigg, jag har fikat och lunchat i 
arbetslagens ”fikakur” och gått på toaletten i en smutsig barack. Under mina arbetsskift 
fick jag inblick i produktionssystemet under jord och kom i kontakt med gruvans 
teknik, allt från styrcentraler, till skutknackare och raslastare. Jag har också fått hjälpa till 
som hantlangare vid byggnationer, reparationer och maskinunderhåll. Men framförallt 
gav tiden i fält mig en känsla och förståelse för gemenskap, sociala koder och språkbruk, 
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med andra ord olika uttryck för kultur. Mitt intresse under perioden låg i att framförallt 
studera gemensamma praktiker, eller snarare social förhandling av praktiker, eftersom 
många arbetsuppgifter utfördes i grupp. Arbetet utanför de direkta maskinoperationerna 
i gruvan är ofta av mer fri karaktär, där problem och nya situationer uppkommer 
dagligen, med både utrymme och skäl för förhandling. Jag intresserade mig exempelvis 
för hur säkerhet kollektivt förhandlades, som diskussion kring olika tillvägagångssätt, 
exempelvis hur ett ”skut” på bästa sätt skall avlägsnas från taket för att förhindra ras eller 
i hur lyfthjälpmedel och verktyg användes vid en byggnation. Mitt fokus var inriktat på 
normer kring samarbete och hur kön/maskulinitet ingår i denna förhandling. I 
avhandlingens inledande kapitel finns ett exempel på utdrag från mina 
minnesanteckningar, där vi får följa händelser under ett förmiddagspass vid ”skip mek”, 
uppfordring Kiruna, LKAB. Jag har också utgått från minnesanteckningar från mina 
deltagande observationer när jag beskriver det så kallade gruvlandskapet (se Kap. 5: Ett 
manligt gruvlandskap).  

Förstudien huvudsakliga syfte var att närma mig gruvarbetarnas vardag, praktiker och 
kulturella uttryck för att senare få en bättre kontakt och förståelse för mina medforskare 
i Framtidens Gruvkultur. Jag gör därför ingen fullständig redogörelse för mina 
observationer men vill dock belysa mina erfarenheter och reflektioner i fält i gruvmiljön 
på LKAB, med inspiration av Boel Berners reflekterande beskrivning, av deltagande 
observationer vid ett flertal gymnasieskolor. Berner (1989) ställer sin arbetsprocess i 
relation till en traditionell definition av deltagande observationer; ”forskning som 
innebär social interaktion mellan forskaren och dennes informanter i den senares egen 
miljö, under vilket data insamlas systematiskt och på ett icke påträngande sätt” (Taylor 
& Bogdan, 1984). Hon problematiserar sedan sina metoder med utgångspunkt i 
definitionens grundpelare; social interaktion, i deras egen miljö, data insamlades systematiskt 
och på ett icke påträngande sätt. Jag använder samma terminologi för att belysa min egen 
närvaro i gruvmiljön på LKAB.  

Social interaktion 
Mina besök i gruvanläggningarna var planerade i förväg, genom personlig kontakt med 
huvudskyddsombud och produktionsledare för verksamheten i Kiruna och Malmberget. 
Skyddsombud eller produktionsledare lotsade mig ut till de olika arbetsplatserna och 
överlämnade mig sedan till ett skiftlag. Väl på plats följde jag arbetslaget aktiviteter och 
dagliga rutiner. I de flesta fall kom jag oannonserad ut på arbetsplatsen och 
presenterades som ”en tjej från högskolan” som skulle följa gruvarbetarnas arbete under 
skiftet. Personal jag kom i kontakt med nöjde sig ofta med denna förklaring, och för 
dem som frågade berättade jag kort om min bakgrund som civilingenjör och 
forskarstuderande med intresse för arbetsmiljö och kultur i gruvarbete. Min uppfattning 
var att personal som jag inte hade direkt kontakt med eller som inte frågade vidare, tog 
mig för en ”ex-jobbare”, det vill säga en student som går sista året på en teknisk 
högskoleutbildning, vilket var den vanligaste typen av unga kvinnliga besökare i 
gruvan. För övrigt ställdes det förvånansvärt få direkta frågor kring min person. Därmed 
vill jag inte säga att min närvaro var ointressant för gruvarbetarna, snarare tvärt om.  

Väl ute på skiftlagen bad jag om en kort guidning av någon tillgänglig på skiftlaget. Vi 
gick runt på arbetsplatsen och dess faciliteter och jag fick en beskrivning av pågående 
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aktiviteter. Därefter var det oftast återsamling i skiftlagens gemensamma ”fikakur”, här 
kunde jag bekanta mig med resten av personalen som tjänstgjorde vid mitt besök. Min 
bakgrund som akademiker placerade mig i en formellt högre position än 
produktionspersonalen. På LKAB, såsom på många andra industriarbetsplatser ger 
teknisk akademisk utbildning ofta associationer till chefer inom organisationen. Så var 
även fallet här på LKAB. Jag upplevde till en början att liknande associationer hämmade 
min sociala interaktion med personalen. Gruvarbetarna uppträdde nyfiket men 
reserverat i min närvaro och uttryckte ibland en oro att bli bedömda eller utvärderade i 
sitt arbete, utan att säga det rent ut. Väl på plats i fikakuren fick jag dock möjlighet att 
förklara min närvaro och mina förväntningar. Jag försökte vara tydlig i min framtoning 
som jordnära, tillmötesgående och lite lagom nyfiken. Jag poängterade att 
gruvanläggningen var en ny miljö för mig och att mitt uppdrag var att iaktta och ville 
därmed lära mig mer om gruvarbete och gruvmiljön. Jag poängterade att det 
naturligtvis var upp till varje person att besvara frågor eller involvera mig i arbetet, 
annars kunde de jobba på som vanligt. Berner (1989) beskriver sin kvinnliga roll som 
”naiv och intresserad outsider” för att bli accepterad i skolmiljön som hon studerade. 
Min upplevelse var att jag fick bättre kontakt med gruvarbetarna och kunde vända 
eventuella negativa associationer genom att berätta om egna erfarenheter eller anekdoter 
från industriarbeten, exempelvis från min praktik på Plannja Bygg AB eller feriejobb på 
SSAB. Förutom en inledande nyfikenhet och skepticism, upplevde jag aldrig min 
närvaro som ifrågasatt, jag blev väl bemött och fann mig snabbt tillrätta och kunde följa 
arbetslagets aktiviteter. 

Deltagande observation kan innebära mer eller mindre av deltagande respektive 
observation (Berner, 1989). Mitt fokus under besöken var att följa arbetslagens 
arbetsrutiner och samtal, men gärna också hjälpa till som hantlangare i byggen eller att 
prova på att styra några av gruvans alla maskiner. Under mina besök hade jag i första 
hand rollen som observatör, stod vid sidan av, iakttog olika arbetsrutiner och lyssnade 
till pågående samtal. Men jag tog också tillfället i akt att prova på att köra maskiner eller 
hantera utrustning på arbetsplatsen, exempelvis har jag kört ”raslastare”, som hämtar 
rasmassor efter sprängning, hanterat ”skrotmaskiner” eller styrt de automatiska 
borraggregaten. De här situationerna var givande eftersom det blev ett ypperligt tillfälle 
att vara på tu man hand med dem som visade mig maskinerna. I dessa avskilda 
sammanhang blev det mer naturligt att ställa frågor och personalen vågade berätta om 
personliga erfarenheter och gruvarbetets för och nackdelar. Vid andra tillfällen fick jag 
hjälpa till, som vem som helst i skiftlaget, genom att langa verktyg eller liknande under 
olika byggnationer och underhållsarbeten. Särskilt under arbeten som utfördes i grupp 
var jag uppmärksam på förhandlingen i gruppen, öppna konflikter, men också tysta 
överenskommelser kring exempelvis säkerhetsaspekter i arbetet. Jag deltog också i mer 
fria sociala sammanhang såsom kaffepauser i fikakuren eller lunchade tillsammans med 
skiftlaget. I de flesta fall avtog intresset kring min person ganska snabbt och jag upplevde 
mig kunna följa arbetslaget aktiviteter obehindrat. 

…i deras egen miljö 
Som total paradox till att personalen ibland förknippade min person med en överordnad 
position inom organisationen, var jag egentligen helt utelämnad till gruvarbetarnas goda 
vilja under mina besök. Det fanns inga tvivel om att detta var gruvarbetarnas 
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hemmakvarter och jag var i sammanhanget en okunnig och en näst intill hjälplös 
individ. En gruvanläggning är en speciell miljö, där arbetsplatser i berget under jord 
binds samman av ett virrvarr av vägar och större transportleder. Förflyttning mellan 
gruvans olika rum sker framförallt med bil mellan olika nivåer, orter och arbetsplatser. 
Som ny besökare upplevde jag att det var svårt att orientera mig och det fanns få 
naturliga referenspunkter i miljön, någon enstaka skyltning skrivet direkt på bergväggen 
talar om att nu är vi under ”havsnivån” eller på väg mot ”lunchmatsalen”. Upplevelser 
jag säkert delar med besökare och nyanställda i gruvanläggningen. Gruvarbetarna 
berättade också att för en nyanställd tar det flera månader att lära sig att hitta ordentligt, 
och endast erfarna gruvarbetare tar sig runt obehindrat i anläggningarna. Att ta sig runt 
och navigera i gruvmiljön är följaktligen en viktig och åtråvärd kompetens. Vid ett 
senare tillfälle följde jag med en kille till en tom gruvort utan aktivitet. Vi steg ur bilen, 
han släkte billyktorna och jag blev ombedd att slå av min gruvlampa. När killen bredvid 
mig gjorde samma sak, befann vi oss snart i ett kompakt mörker. Situationen var menad 
som ett skämt, säkert välbeprövat på många nykomlingar, men min osäkerhet blev 
tydlig där i mörkret, innan jag kom åt lampan igen. Ett övertydligt prov på vem som 
hade övertaget och att jag bara var en besökare. I den komplexa och svårnavigerade 
gruvmiljön hade jag liten möjlighet att röra mig någon längre sträcka på egen hand. Jag 
fick besöka de arbetsplatser som jag blev skjutsad till och följde arbetslaget under skiftet. 
Jag gick runt mellan olika aktiviteter, lyssnande och observerade och frågade, när det 
passade in i gruvarbetarnas arbetsrytm. I slutet av dagen fick jag skjuts upp till marknivå 
och blev avsläppt utanför kvinnornas omklädningsrum.  

Data insamlades systematiskt 
Berner (1989) beskriver på ett befriande sätt om allt hon troligtvis också missade under 
sina besök i skolmiljön; ”man måste acceptera att mycket gick observatörens näsa och 
anteckningsblock förbi”. Under mina besök i gruvanläggningarna var jag dels begränsad 
i min egen rörelsefrihet men upplevde det också problematiskt att uppfatta allt som 
pågick och ta del av samtal. Gruvmiljön bestod av bullrande maskiner, begränsad sikt, 
och ibland endast kommunikation via radio. Att samla in data på ett systematiskt sätt har 
jag därför förhållit mig till som ett överliggande ideal. Min ambition med förstudien var 
primärt att få en överblick, en känsla för miljön, arbete och gemenskap. Syftet var att 
kunna möta gruvarbetarna i det kommande projektet Framtidens Gruvkultur, en 
förståelse för deras vardag för att fånga upp detaljer i kommande berättelser. Jag hade 
alltid med mig ett anteckningsblock och skrev ner korta stolpar under skiftets gång, 
men det fanns oftast inte tid att dokumentera detaljrika händelser eller hela samtal, utom 
i några enskilda fall. En erfarenhet jag gjorde var att mycket av det som hänt ute på 
arbetsplatsen återberättades och diskuterades sinsemellan bland personalen i ”fikakuren”, 
på raster eller lunchuppehåll.  

Berner (1989) uppmärksammar att hon även i sina dagboksanteckningar noterar sin 
egen verksamhet, vad hon som forskare gör i olika situationer, exempelvis vilka frågor 
hon ställde och om materialet hon fick in var ett resultat av dessa frågor eller kom 
spontant från informanterna. Jag har inte på samma systematiska sätt redovisat detta men 
har heller inte ställt intervjufrågor under förstudien, annat än att få ytlig information om 
olika arbetsuppgifter, teknik och organisation. Jag har istället observerat och lyssnat till 
gruvarbetarnas egna samtal och diskussioner i olika arbetssituationer. Vid slutet av varje 
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skift följde jag med arbetslaget upp till marknivå där det fanns skilda omklädningsrum 
för kvinnor och män. Jag vet att jag många gånger funderade på vad man pratade om i 
bastun på andra sidan väggen och det grämde mig att dessa samtal gick mig förbi. En 
erfarenhet jag säkert delar med de kvinnor som arbetar i annars manliga arbetslag. 
Eftersom jag oftast var ensam på min sida, tog jag god tid på mig, satt en extra stund i 
bastun, för att samla tankarna om det som hänt under dagen. Väl på hotellet kunde jag 
sedan skriva kompletterande kommentarer eller fylla ut intressanta anekdoter som jag 
upplevt. Mina anteckningar från observationer i gruvan har haft ett slags dagboksformat. 
Skrivandet fungerade både som en ”slaskhink” för alla intryck men tvingade mig 
framförallt in i en viktig process från redogörelse till en första analysnivå. Jag använde 
senare texterna som underlag till exempelvis frågeställningar som behandlades i 
Framtidens Gruvkultur. Under förstudien försökte jag också göra en skiss av hela 
produktionskedjan, det vill säga malmens väg från ortdrivning till malmförädling. 
Förutom information som samlades in under mina besök hade jag också till min hjälp 
en del broschyrer om anläggningarna, tillverkningsmetoder och organisation. Jag hade 
inte för avsikt att göra en fullständig redogörelse för detta inom ramarna för mitt 
avhandlingsarbete men arbetet ledde fram till en mental modell över gruvanläggningen 
och introducerade arbetsspecifika termer, exempelvis tekniska termer eller smeknamn 
på arbetsplatser och lokaler. Detta inledande arbete har senare visat sig vara viktigt för 
att göra mig förstådd och kunna föra samtal med personal på olika nivåer i 
organisationen, inte minst i projektet Framtidens Gruvkultur.  

…på ett icke påträngande sätt 
Berner (1989) menar att hon på något undantag när, ansåg sig själv som ett 
oproblematiskt inslag i undervisningen, möjligen ett något odefinierbart inslag. Här syns 
skillnaden mellan våra olika kontexter som tydligast. För mig, som ung kvinna, var det 
omöjligt att frånse från min egen persons inkräktande i den mansdominerade 
gruvmiljön. När jag första gången kom i kontakt med gruvföretaget hade jag förståelse 
och erfarenhet av industriarbetsplatser som underlättade den sociala interaktionen, men 
jag var samtidigt inte fullt förberedd på hur synlig jag faktiskt skulle bli i detta manliga 
landskap. Jag kamouflerades visserligen väl i samma arbetskläder som alla andra, det vill 
säga overall, kängor och hjälm med gruvlampa. Men även här blev jag snabbt avslöjad 
som en ”besökare” genom att inte hantera utrustningen på rätt sätt eller att inte kunna 
röra mig obehindrat i miljön. Jag kände mig många gånger näst intill självlysande i 
gruvans mörker, som en ung tjej bland alla gubbarna på golvet. En erfarenhet som jag 
säkerligen delade med den lilla minoritet kvinnor som arbetade i produktionen under 
jord. Min blotta närvaro i gruvan gjorde att kön blev synligt, något som måste 
diskuteras och hanteras. Finns det en toalett här? frågade jag. Nej, vi killar brukar bara ställa 
oss i diket vid vägen, flinade en av männen. Mina egna reaktioner och bemötandet av 
mig som kvinna, har gett mig större förståelse och skapat en plattform till vidare 
frågeställningar och analys av gruvarbetet från ett genusvetenskapligt perspektiv. 
Reflekterandet kring min egen närvaro har ibland lett in till en återvändsgränd på en 
vetenskapsteoretisk nivå. Där ger mina observationer en bild av hur det kan fungera i 
en mansdominerad industrikontext lika väl som de kan diskuteras som en representation 
av hur män i denna kontext arbetar, beter sig och samtalar sinsemellan när en kvinna är 
närvarande. 
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INTERAKTIV PLATTFORM - BAKGRUND 
Hösten 2004 påbörjade jag min resa inom akademin som så kallad Research Trainee, 
RT. RT är en öppen ingång för blivande doktorander på Luleå tekniska universitet 
som fungerar som ett forskningsförberedande traineeprogram, under ett års tid. 
Programmet ger möjlighet för studenter att fullgöra sitt examensarbete/D-uppsats inom 
ramen för ett pågående forskningsprojekt. Jag fullgjorde mitt traineeår vid dåvarande 
institutionen för arbetsvetenskap med handledare och projektägare professor Lena 
Abrahamsson. Forskningsprojektet ”Modell för kompetensutveckling i call centers”, 
handlade om att stötta och skapa nya former för lärande, kompetens- och 
verksamhetsutveckling vid call centers i Norrbotten, med bakgrund i en rad 
uppmärksammade arbetsmiljöproblem i branschen. Forskningsprojektets andra fas, som 
jag deltog i, handlade om att formulera, testa och studera former för lärande i nära 
samarbete med ett call center i Norrbotten. Under mitt traineeår formulerade jag en 
projektmodell och genomförde sedan ett internt utvecklingsprojekt vid callcentret. 
Projektet kallades ”Projekt Helhetssyn”, där olika kompetenser på företaget möttes för 
att tillsammans arbetade med verksamhetsutveckling. Det nya gemensamma lärandet 
ställdes i kontrast till det ofta bundna och monotona arbetet i telefonväxel och call 
centers (Andersson & Jansson Berg, 2008). Aktiviteterna i projektet skedde under 
gruppmöten/workshops där personalen diskuterade organisatoriska problem, studerade 
sin och andras arbetsplatser och gav förslag till lösningar, som sedan implementerades i 
företaget, projektet hade också en dimension av vidare anställningsbarhet. Projekt 
Helhetssyn kan liknas vid Lewins tidiga fältexperiment (se avsnitt: Interaktiv forskning 
och aktionsforskning), med träning i demokratiska arbetssätt bidragande till en hållbar 
organisation till gagn för individ, företag och samhälle. Jag hade rollen av projektledare 
och stöttade personalen med demokratiska metoder för verksamhetsutveckling, parallellt 
med följeforskning. Under ett givande år som research trainee fick jag framförallt goda 
erfarenheter av denna form av gemensamt kunskapande och såg möjligheter att bedriva 
forskning i växelverkan med konkret verksamhetsutveckling. Dessa erfarenheter banade 
väg för ett djupare intresse av interaktiv forskning. 

Under vårvintern 2005 började planering kring ett nytt forskningsprojekt vid 
Arbetsvetenskap, LTU. Professor Lena Abrahamsson, hade tidigare gjort en mindre 
studie om gruvarbete vid kolbrytning i Australien, med fokus på lärande, arbetssäkerhet 
och maskulinitet (se Abrahamsson & Sommerville, 2003). En avslutande konklusion i 
denna studie var bland annat; att det behövs mer kunskap om könsgörande i 
mansdominerade organisationer, med fokus på lärande och arbetssäkerhet. Nu skulle 
idén förverkligas om ett forskningsprojekt med utgångspunkt i frågeställningar från 
kolgruvestudien, i nära samarbete med ett svenskt gruvföretag. Det nya 
forskningsprojektet skulle ta tillvara erfarenheter och metodutveckling från Projekt 
Helhetssyn, men framförallt bredda kompetensen kring interaktiva forskningsmetoder 
vid arbetsvetenskap på LTU. Så småningom formulerades en projektidé med namnet 
”Maskulinitet och arbetssäkerhet i gruvbranschen”, till vilket gruvbolaget LKAB knöts 
till ett samarbete under senvåren 2005.  
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Förankring och planering  
En första utmaning i det nya forskningssamarbetet blev följaktligen att bygga upp en 
nära relation till gruvföretaget LKAB. Genom dialog och nära kontakt med 
personalledningen, framförallt med en dåvarande kvinnlig personaldirektör för Division 
Mining LKAB, fördes skissartade diskussioner om hur forskningssamarbetet skulle gå till 
och vilka frågeställningar det skulle beröra.  

Tanken var att kombinera en forsknings- och utvecklingsambition genom en interaktiv 
plattform för organisatoriskt lärande och förändring vid LKAB. Centralt var att 
tillsammans med företaget iscensätta denna interaktiva plattform - i form av ett 
verksamhetsnära projekt. Projektet förutsatte ett aktivt deltagande från en projektgrupp, 
bestående av verksamma gruvarbetare vid LKAB, som genom samtal och egna 
undersökningar skulle bidra till kunskapsbildning och förändring kring kön. Jag som 
doktorand skulle följa projektet och bidra med könsteoretiskt kunskap. Lärande och 
kunskapsspridning skulle ske på flera nivåer parallellt. Framförallt en lärprocess inom 
projektet men också kontinuerlig dialog med en referensgrupp, bestående av 
representanter från personal- och produktionsledningen, med återkoppling till hela 
organisationen.  

Initialt hade vi en del diskussioner om hur denna interaktiva plattform och projekt 
skulle ledas. Jag såg helst en intern projektledare/processledare från LKAB, vilket 
företaget först hade utlovat inför vårt samarbete. En intern processledare var att föredra, 
där jag kunde ägna mig åt forskning och åt det könsteoretiska kunskapsbidraget, 
eventuellt stötta arbetet med en del processmetoder. Tyvärr, fann vi ingen tillgänglig 
eller lämplig person för ledning av projektet internt på LKAB. Jag antog därmed den 
dubbla rollen av processledare och forskare vilket även förutsatte en tät dialog med 
framförallt personaldirektören vid LKAB, under hela projekttiden. I denna egenskap 
fick jag fri tillgång till empiriskt material i projektet, med förbehåll för de deltagande 
gruvarbetarnas samtycke, och därutöver fria händer för vidare studier och observationer 
samt tillträde till arbetsplatser i LKAB:s gruvanläggningar. Jag fick också ansvar att 
kontinuerligt kommunicera aktiviteter i projektet till andra berörda och/eller 
intresserade vid företaget.  

En förutsättning för vårt gemensamma projekt var delaktighet från verksamma 
gruvarbetare vid LKAB. Personaldirektören fick i uppdrag att i samråd med 
produktionsledare, sätta samman en grupp på 20-25 personer, från arbetsplatser som 
representerade olika arbetsuppgifter i malmbrytningen. Jag hade initialt planerat för ett 
projekt om maskulinitet i gruvarbete, riktat enbart mot manliga gruvarbetare. Men 
personaldirektören ville gärna se, både män och kvinnor i projektet, samt en bredare 
frågeställning kring kön i gruvarbete - manligt och kvinnligt. Jag fick anpassa mig efter 
hennes önskemål, med en tydlig reservation om att projektet inte skulle misstolkas för 
ett jämställdhetssatsning riktat till kvinnor i en mansdominerad industri. För mig var det 
dock centralt att fokusera maskulinitet i gruvarbete, även om vår interaktiva plattform 
och projektet nu utgjordes av både kvinnor och män.  

Genom dialog med LKAB:s personaldirektör, började konturerna också växa fram för 
viktiga frågeställningar i ett gemensamt projekt. Diskussionerna utgick exempelvis ifrån 
upplevda personalproblem i gruvarbetarkollektivet, eller strategiskt arbete gällande 
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jämställdhetsfrågor och säkerhetsarbete för organisationen i stort (se Kapitel 5: Ett 
gruvlandskap i förändring).  

Personaldirektören gjorde klart att ett av LKAB:s övergripande mål var att bredda sin 
rekryteringsbas, där jämställdhetsarbete internt och externt var en viktig strategisk 
satsning. ”Vi vill utmana fördomarna om gruvarbetet, med målet att rekrytera fler kvinnor till 
underrepresenterade avdelningar och arbetsplatser. LKAB rekryterar i närområdet och vi vill att 
även kvinnor skall söka sig till oss”, menade hon. Hon talade varmt om ett nytt samarbete 
kring ett gymnasieprogram, där målet var att fylla platserna med lika många tjejer som 
killar. På frågan om varför det finns så få kvinnor i malmproduktionen, trots riktade 
rekryteringskampanjer, hade personaldirektören inga enkla svar. Hon menade att 
traditioner väger tungt vid unga människors yrkesval, vilket är ett problem även för 
LKAB.  

Abrahamssons tidigare studie (Abrahamsson & Sommerville, 2003) lade grunden till en 
vetenskaplig koppling mellan maskulinitet och säkerhetspraktiker som väckte 
nyfikenhet vid LKAB. Personaldirektören talade också om företagets interna satsningar 
på personalhälsa, arbetsmiljö och jämställdhet. Hon hänvisade till statistik över 
uppsägning på egen begäran. ”Dubbelt så många kvinnor som män, väljer att säga upp sig 
från oss. LKAB kommer att utreda orsakerna till detta, men kanske kan det också vara en 
utgångspunkt i detta projekt”, menade hon. Hon visade också statistik på sjukfrånvaro och 
sjukfrånvaro med anledning av olycksfall i arbetet, och menade att det fanns en felaktig 
uppfattning om att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. ”Snarare är det så att på 
samtliga avdelningar inom koncernen är det betydligt fler män än kvinnor som är sjuka eller 
skadar sig på jobbet, enligt vår egen statistik”, menade hon. ”Målet är att fortsätta minska på 
dessa siffror och många olyckor kan undvikas genom ändrade attityder och beteenden”, menade 
hon. ”Finns det skillnad på män och kvinnors risktagande, exempelvis? undrade 
personaldirektören. 

Utifrån denna dialog skapades en gemensam utgångspunkt för organisatoriskt lärande 
och förändring vid LKAB, samt för vidare forskning, enligt nedanstående.  

”Underökning av normgivande föreställningar om män och kvinnor i gruvarbete med fokus på 
manlighet, kopplat till frågor om kompetens, teknik och risktagande.”  

Denna formulering kan sägas omfatta flera teoretiska frågeställningar, men framförallt tre 
analytiska spänningsfält; maskulinitet – teknik/kompetens, maskulinitet – risktagande/säkerhet, 
samt maskulinitet – jämställdhet, som legat till grund för vidare analys i avhandlingen (se 
avsnitt: Analys och vetenskapligt skrivande).  

I den slutgiltiga forskningsansökan för ”Maskulinitet och arbetssäkerhet i 
gruvbranschen”, formulerades syftet i korthet på följande sätt; 

”Projektet syftar till att ge ökade kunskaper om konstruktion av maskuliniteter i gruvor och 
malmförädling. Framförallt syftar projektet till att undersöka hur konstruktionerna av manligheter 
förändras – både spontant och planerat – och hur detta eventuellt hänger ihop med arbetssäkerhet 
och andra förändringar i produktionen. Projektet syftar även till att åstadkomma konkreta 
förändringar i arbetsplatskultur och värderingar vid arbetsplatser på LKAB, framför allt förändrade 
attityder och beteenden kring arbetssäkerhet och manlighet. I ett längre perspektiv förväntas 
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förändringsprocessen vid LKAB leda till: säkrare arbete, färre olyckor/skador, stöd för en 
effektivare och modern arbetsorganisation (flexibilitet, kompetensutveckling), stöd för modern 
teknik, fler kvinnor på fler arbetsplatser – både rekrytera och behålla, fler kvinnor som ledare – 
både rekrytera och behålla samt ökad jämställdhet i företaget. Arbetssäkerhet och jämställdhet är 
angelägna och aktuella teman för LKAB, liksom för resten av samhället.” 

Forskningsprojektet; ”Maskulinitet och arbetssäkerhet i gruvbranschen” bedrevs under 
åren 2005-2009, med projektägare professor Lena Abrahamsson. Jag som doktorand har 
verkat i den interaktiva plattformen med LKAB och fullgjort studien till min 
avhandling inom projektet.  

Inom forskningsprojektet har också Anna Carin Alm, som research trainee, gjort sitt 
examensarbete (se Alm, 2007). LKAB har finansierat hälften av kostnaden för 
”Maskulinitet och arbetssäkerhet i gruvbranschen”, resterande finansiering har delats 
mellan Vinnova: Program för jämställdhet och innovation, samt Länsstyrelsen i 
Norrbotten: Mål 1 Norra Norrland.  

  



Malmens manliga mysterium – Eira Andersson 

 60 

INTERAKTIV PLATTFORM - FRAMTIDENS GRUVKULTUR  
Centralt i min forskningsdesign var att tillsammans med LKAB iscensätta en interaktiv 
plattform - i form av ett projekt om kön, arbetsplatskultur och säkerhet i gruvarbete, 
som kom att kallas Framtidens Gruvkultur. Organiseringen av projektet, utgick från 
idétraditionen kring en kunskapsfördjupande forskningscirkel (se avsnitt: Den 
kunskapsfördjupande forskningscirkeln). Med andra ord en form av studiecirkel, där 
deltagandet utgjordes av gruvarbetare vid LKAB och min egen roll som processledare 
och doktorand med könsteoretisk kunskap. En central idé i Framtidens Gruvkultur var 
att ta fasta på gruvarbetarens erfarenheter och praktiknära kunskap och lyfta fram dem 
för diskussion och analys. Samtidigt bredda, fördjupa men också utmana 
vardagsförståelsen genom att introducera könsvetenskaplig teori (jmf. Holmstrand & 
Härnsten, 2003). En dialog där praktiknära erfarenheter kombineras med könsteoretisk 
förståelse, till förmån för ny kunskapsbildning till nytta för LKAB samt med 
vetenskaplig relevans. 

Initialt var viktigt att konkretisera - att tala om lärprocesser och kunskapsbildning ledde 
till mer förvirring än dialog. Här användes devisen; ”Det bästa sättet att förstå ett 
fenomen är att försöka förändra det!”(jmf. Svensson, 2002). Framtidens Gruvkultur 
skulle verka för en positiv arbetsplats- och säkerhetskultur, genom att undersöka 
normativa föreställningar kring gruvarbete från ett könsperspektiv och därifrån initiera 
förändring. Tanken var dock; att genom dessa undersökningar skulle vi bli varse viktiga 
mekanismer och motstånd, inte minst gällande olika föreställningar om kön, som sedan 
kunde diskuteras och problematiseras vidare. En form av ’reflekterande gemenskap’ 
(Schön, 1983; Argyris m.fl., 1985; Alexandersson, 1994), där forskare och praktiker 
tillsammans undersöker och problematiserar verksamhetsnära situationer. Där handling 
och analys är sammanflätat i de undersökande aktiviteterna. 

För att konkretisera den kunskapsfördjupande lärprocessen var det viktigt med en tydlig 
arbetsplan. Projektet planerades initialt därför i enlighet med konventionella faser för 
industriellt utvecklingsarbete; planering, kartläggning, problemidentifikation, problemlösning 
och implementering, som tydliga processteg. 

Tonvikten i cirkeln låg på processteget kartläggning, vilket innebar att deltagarna skulle 
samtala om projektets frågeställningar men också i viss mån undersöka sin närmaste 
omgivning, arbetslag eller arbetsplats med utgångspunkt i en genusteoretisk modell. 
Processtegen; problemidentifikation och lösning utgjordes följaktligen av gemensam dialog 
och analys av dessa undersökningar, men också utifrån gruvarbetarnas egna berättelser. 
Utifrån samtal och aktiviteter i projektet skulle vi sedan ställa samman en form av 
resultat, en bild av det nya kunskapandet för spridning och implementering till resten av 
organisationen.  

En annan viktig utgångspunkt var att processtegen skulle utgöras av aktiviteter som togs 
fram i dialog med projektgruppen, i linje med ett demokratiskt arbetssätt i forskarcirklar 
(jmf. Holmstrand, 2008). Aktiviteter initierades med andra ord eftersom, enligt ett mer 
dialogiskt förhållningssätt. Johannisson (2008) beskriver den interaktiva forskningen som 
ett iscensättande av ett evenemang, där forskaren bidrar med teori, men också genom 
att iscensatta samtal och aktiviteter för att relatera och interagera med deltagarnas 
kunskap, vilket ofta sker improviserat och spontant. På samma vis fanns ambitionen att 
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inkludera projektgruppen, fånga upp idéer och utgå från deltagarnas kunskapsbehov och 
önskemål.  

Könsteoretisk modell och processverktyg  
Ambitionen med Framtidens Gruvkultur var att bredda min och mina medforskares 
förståelse kring kön, ett mer kritiskt förhållningssätt kring rådande könsnormer, ideal 
och stereotyper som figurerade i gruvarbete. Jag ville också göra gruppen uppmärksam 
på hur det normativa handlandet kring kön kunde förklaras och visa på effekter för 
individ och organisation. En viktig roll för mig som cirkelledare var följaktligen att 
förmedla genusvetenskaplig teori, för att bredda vardagsförståelse om kön. Men 
genusvetenskaplig teori blev också nödvändig för att synliggöra det ofta osynliga och 
normativa handlandet kring kön i organisationen. En viktig utgångspunkt var att bidra 
till en förståelse av kön som en aktivitet och handling, där gruvarbetarna såg sig själva 
som aktörer i de föreställningar och bilder som cirkulerade kring kön i gruvarbete. 

Det könsteoretiska perspektiv som således användes i Framtidens Gruvkultur utgår från 
den vetenskapliga traditionen ’doing gender’, (jmf. West & Zimmerman 1987; 
Fenstermaker & West, 2002, Gunnarsson m.fl., 2003). Inom den vetenskapliga 
traditionen doing gender ses genus som en pågående aktivitet och interaktiv handling, 
vilket gör teorin lämpad att kombinera med en interaktiv forsknings- och 
utvecklingsinsats (Gunnarsson, 2003) Doing gender perspektivet kopplas på så vis 
samman med deltagarna som aktörer (Gunnarsson, 2011), (se Kapitel 4: Doing gender - 
kön som ett handlande). 

De undersökande aktiviteterna i Framtidens Gruvkultur utgick från en genusteoretisk 
modell inspirerad av Ackers (1990; 1999) arbeten om genusprocesser i organisationer, 
där hon lyfter fram hur kön och könsordning konstrueras genom fyra processer; 
strukturer, symboler, relationer och identitet, (se Kapitel 4: Kön som process i 
organisationer). Med denna utgångspunkt formulerades den modell som sedermera 
använts i Framtidens Gruvkultur;  

Undersökning av könsprocesser i gruvarbete 

1) Struktur; arbetsorganisation och segregeringsmönster 

2) Symboler; traditioner, föreställningar och fördomar  

3) Relationer; samarbete och gemenskap  

4) Identitet; yrkesidentitet och personliga förhållningssätt kring kön  

Ovanstående modell bör ses som en modifiering av Ackers teori, med samma 
andemening med ett förenklat språk, anpassat till deltagarna i projektet Framtidens 
Gruvkultur och ett icke akademiskt sammanhang. Acker (1990) poängterar strukturer 
och beskriver de tre sista processerna som stödjande för denna första process, för att 
upprätthålla en traditionell könsordning. Jag ville lyfta fram alla fyra processer som 
interagerande, vilka också kan sträva i olika riktning eller få olika tyngd, i likhet med 
flera skandinaviska forskares utveckling av Ackers teori (se Kapitel 4: 
Förändringsprocesser i den könade organisationen). 
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Modellen fungerade som ett teoretiskt avstamp i projektet. Jag höll korta 
föreläsningspass och förklarade de olika processerna genom koppling till andra studier 
från mansdominerade industriarbeten. Jag gav också exempel på verksamhetsnära 
situationer i gruvarbete vilket breddade förståelsen om de olika processerna. 
Projektgruppen har sedan fått diskutera och lägga till berättelser om situationer eller 
fenomen från deras vardagliga arbete. Modellen har också använts som utgångspunkt till 
samtalsteman i Framtidens Gruvkultur, (se avsnitt: Projektstart). 

Men modellen har också fungerat som en processmetod eller verktyg. En viktig del vid 
en förändringsprocess kring genus är att göra en beskrivning av nuläget, med andra ord 
att synliggöra och framkalla genusordning i den egna organisationen (Amundsdotter & 
Gillberg, 2001). Modellen har använts som utgångspunkt för de undersökande 
aktiviteterna i Framtidens Gruvkultur, att belysa hur kön/maskulinitet konstrueras och 
reproduceras, utifrån modellens grundpelare; struktur, symbol, relationer och identitet. 
Modellen var ett teoretiskt avstamp, men förförallt vägledning och konkretisering av var 
och hur kön konstrueras i gruvarbete. En anvisning för vad som var värt att undersökas 
närmare för deltagarna i Framtidens Gruvkultur. Gunnarsson (2011), som också använt 
Ackers (1999) teori om fyra organisatoriska processer, i något skräddarsytt format, 
beskriver liknande arbetet med modellen som både en teoretisk modell där kvantitativa 
och kvalitativa jämställdhetsdimensioner synliggörs och som en gemensam interaktiv 
plattform för forskarna och deltagare. För att uppnå genuskompetens i en organisation 
krävs att genusvetenskaplig kunskap kombineras med ett konkret praktiskt arbete med 
interaktiva metoder och lärprocesser på individ och gruppnivå. Detta ger större 
möjlighet för att skapa ny genusmedvetna praktiker, enligt Gunnarsson. 

Andra aktiverande processmetoder 
Kärnan i projektet var en kunskapsfördjupning kring kön, arbetsplats- och 
säkerhetskultur, med andra ord att undersöka normativa fenomen, såsom attityder, 
språk, handlingar eller anda kulturella uttryck i gruvarbetarnas vardag. Gherardi (2000) 
menar att ett interaktivt angreppssätt kan synliggöra praktiker som är normativa, där 
möjlighet till lärande öppnas genom interaktivitet, deltagande handling. En 
utgångspunkt i Framtidens Gruvkultur var att använda aktiverande processmetoder och 
undersökningar för att stötta gemensam kunskapsutveckling, individuellt men 
framförallt på gruppnivå. Dessa processmetoder utgick framförallt ifrån den 
genusteoretiska modellen, beskriven i ovanstående avsnitt. Men jag hämtade också 
inspiration från olika typer av praktiskt jämställdhetsarbete i organisationer. 

Amundsdotter & Gillberg (2001) skriver om normer och värderingar som styr 
handlingar och beteendemönster i en organisation. De menar att könsspecifika normer, 
hur vi förväntas bete oss beroende av det kön vi tillhör, är både informella, osynliga och 
svåra att synliggöra och ifrågasätta. Det behövs en framkallningsprocess, som kräver att 
vi arbetar med oss själva och vågar ta till oss ny kunskap. ”I förändringsprocesser krävs 
systematiskt arbete med normsystemets alla tre delar; vilja, kunskap och möjligheter” 
(Amundsdotter & Gillberg, 2001 s. 86).  

I Framtidens Gruvkultur arbetade vi liknande med utgångspunkt i normsystemets tre 
grundpelare. Med grundidén att introducera ny genusteoretisk kunskap, för att bidra till 
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en framkallningsprocess av könsspecifika normer i gruvarbetarnas yrkespraktiker. Att 
motivera gruvarbetarna till vidare undersökning och problematisering av sin egen 
yrkesroll, handlade med andra ord om att inge hopp om att deras arbete i projektet 
skulle bidra till en önskad förändring, exempelvis en förbättrad arbetssituation eller att 
kunskapen i sig skulle berika dem i sitt personliga liv. Projektet i sig skulle utgöra en 
stödjande struktur, där jag bidrog med processmetoder. Gruvföretaget bidrog med 
resurser och att höja frågorna i projektet som strategiskt viktiga, vilket gav reella 
möjligheter till förändring.  

Amundsdotter & Gillberg (2001) beskriver sitt jämställdhetsarbete som ett 
ledningssystem, där kartläggningsfasen – en utredning som kartlägger jämställdhetsläget. 
Författarna föreslår även en form av ”verktygslåda” för denna kartläggning. Initialt 
hämtade jag inspiration från denna verktygslåda, men också från projektgruppens 
önskemål och undersökningslusta. Som en ingång till samtal om personliga 
förhållningssätt kring kön användes olika etablerade värderingsövningar exempelvis 
”heta stolen” eller ”fyra hörn”. (Amundsdotter & Gillberg, 2001) menar att 
värderingsövningar syftar till att engagera människor och hjälper grupper att klargöra 
sina värderingar i en öppen och respektfull atmosfär, i grupp får man tillfälle att lyssna 
på andra och kanske ompröva sina egna ståndpunkter.  

Jag har även använt mig av en form av framtidsverkstad med utgångspunkt i en 
bildövning. Pedersen (2004) menar att bilder kan användas som en hjälp vid etablering 
av en dialog bland organisationens medlemmar, de blir ett ”ankare” som deltagarna kan 
knyta till olika betydelser eller tolkningar. Hon använder en metod där en fokusgrupp 
samtalar om och förhandlar utifrån neutrala bilder med flera tolkningsmöjligheter för att 
få tag i vilka föreställningar, förförståelses och förväntningar som finns kring kön inom 
en organisation. I Framtidens Gruvkultur har gruppen fått reflektera fritt kring utvalda 
bilder, abstrakta fotografier eller symboler, vilka gav stort utrymme till egen tolkning 
och diskussion. Utifrån dessa bilder sedan beskriva olika framtidsscenarier i gruvarbete. 

Samtalet, dialog och gemensam analys var en annan viktig utgångspunkt i Framtidens 
Gruvkultur. I projektet skulle samtal föras i stor grupp så väl som i mindre grupper och 
parvis. Initialt var det viktigt att ha tydliga regler och mål för dialog och 
kommunikation, jag inspirerades av metodiker för; dialog på lika villkor, den demokratiska 
dialogen, laget runt (se ex. Drejhammar, 2001). Att projektmedlemmarna skulle känna sig 
delaktiga och trygga, var en förutsättning för det gemensamma kunskapande. 
Framtidens Gruvkultur var en neutral arena, där alla hade möjlighet att uttrycka sina 
åsikter och att bli lyssnade till. Magnusson (1996) menar, med en hänvisning till 
Goffman, om betydelsen att få tillgång till ”de bakre rummen”, där deltagarna lägger av 
sig sina roller och ger en mer omaskerad bild av hur de ser på saker och ting. Tanken 
var att en positiv och tillåtande gruppdynamik skulle medföra ett igenkännande och 
förståelse för individuella erfarenheter. En förhoppning var att med hjälp av gruppen 
lämna omedelbara försvarsmekanismer inför yrkesrollen och öppna upp för förståelse av 
gemensamma mekanismer. Att skapa detta klimat var till synes och sist mitt ansvar, 
vilket framförallt krävde att skapa tillit och förtroende för mig som processledare.  
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FRAMTIDENS GRUVKULTUR – UPPSTART 
Framtiden Gruvkultur, löpte under en tvåårs period, från den 6 februari 2006, till och 
med den 28 november 2007. Projektet var organiserat som en kunskapsfördjupande 
forskningscirkel, omfattade tio halvdagar med aktiva workshopträffar, med 
utgångspunkt i en genusteoretisk modell.  

Formering av projektgrupp 
Med anledning av uppstarten av Framtiden Gruvkultur, blev alla produktionsledare för 
brytning, Division Mining kallade till ett informationsmöte. Produktionsledaren (PL) är 
gruvarbetarens närmaste operativa chef. Inför informationsmötet hade 
produktionsledarna fått direktiv, från personalavdelningen, om att tid och resurser fanns 
avsatta för projektet i den ordinarie verksamheten. Samt att tre till fyra gruvarbetare från 
varje arbetsplats skulle få möjlighet att delta, förslagsvis en grupp på femton personer 
från Kiruna- respektive Malmbergsgruvan.  

Vid informationsmötet den 22 november 2005 i Lappeasuando, informerade jag om det 
kommande projektet kring kön, arbetsplatskultur och säkerhet, samt gav förslag på en 
arbetsgång. Närvarande var också Lena Abrahamsson som gav en kort sammanfattning 
av vårt forskningsintresse med stöd av exempel och resultat från sin tidigare studie om 
maskulinitet i kolgruvearbete (se Abrahamsson & Sommerville, 2003). 
Produktionsledarna, idel män, lyssnade till vår presentation och hade sedan möjlighet att 
ställa frågor.  

Produktionsledarna gav god respons, trots att de uttryckte en viss osäkerhet inför hur 
projektet skulle genomföras. Flera i gruppen yttrade att ett projekt kring attityder, 
arbetsplatskultur och framförallt säkerhetsfrågor var angeläget och viktigt. De var 
införstådda med en viss problematik kring underrepresentation av kön i ett företag, 
även om det inte använde termer som genusperspektiv eller kön. En avgörande fråga 
blev hur både kvinnor och män skulle representeras i det kommande projektet, 
eftersom det endast fanns ett fåtal kvinnor i arbetslagen kring gruvarbete. Diskussionen 
ledde fram till ett beslut om att så många kvinnor som möjligt skulle delta i 
projektgruppen för att inte också detta sammanhang skulle lida av en allt för skev 
könsfördelning. Under mötet framkom dock att några produktionsledare förhöll sig mer 
kritiska till det kommande projektet. Det yttrade att LKAB redan arbetade mycket, eller 
rent av för mycket, med jämställdhetsfrågor – det behövdes inget nytt projekt. En 
vändning i en negativ diskussion kom när en av de äldre produktionsledarna ställde sig 
upp och sa; Jag ställer upp med fyra mannar (gruvarbetare) från min arbetsplats, det kan säkert 
ni andra också göra!  

Efter informationsmötet fick produktionsledarna i uppdrag att föra med sig frågan till 
gruvarbetare i berörda arbetslag. Jag hade också skrivit samman en annons (se appendix 
A) som en kort information om det kommande projektet och min följeforskning. 
Produktionsledarna tog med sig annonsen, med instruktioner om att sätta upp den i 
LKAB:s personalutrymmen. Under några veckors tid hade jag sedan återkommande 
kontakt med produktionsledarna för att stödja processen till att fylla platserna i 
projektet. Slutligen sammanställdes en lista med namn på tjugotre gruvarbetare från 
Kirunagruvan och Malmberget. Gruvarbetare hade själva fått anmäla intresse, i 
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anslutning till produktionsledarnas information om projektet, eller efter att de själva läst 
annonsen. I några fall har produktionsledarna fått uppmuntra till anmälan för att få en 
spridning mellan arbetsplatser och skiftlag, framförallt kvinnor har stimulerats för att få 
en jämnare könsfördelning. 

Projektgrupp och projektträffar 
Projektet har utgjorts av en projektgrupp bestående av 22 personer, var av 16 män och 
6 kvinnor. Personalen kom från arbetsplatser i Kiruna- och Malmbergsgruvan, Division 
Mining LKAB och betecknades inom organisationen som kollektivanslutna 
gruvarbetare. Projektgruppen bestod från början av tjugotre personer, men en av 
männen hoppade av på grund av nya arbetsuppgifter efter den första träffen, därav min 
utgångspunkt på tjugotvå personer.  

Vid tidpunkten för projektstart, den 6 februari 2006, var alla i projektgruppen 
heltidsanställda vid LKAB, med skiftgång i produktionen på arbetsplatserna; raslastning, 
uppfordring och gruvbyggnad i Malmberget och vid arbetsplatserna; raslastning, 
bergtransport och gruvbyggnad i Kiruna, (se Kapitel 2: LKAB - Från berg till pellets). 
Deltagarna var i åldern mellan 25-60 år, med tyngdpunkt på åldrarna 35-45 år. Alla i 
gruppen hade varit anställda vid LKAB i minst fem år. Tonvikten gällande 
anställningstid i gruppen låg på ca 10 år inom företaget, ett fåtal hade arbetat vid LKAB 
under närmare 25 år. Arbetslivserfarenheten inom gruppen varierade, framförallt från 
arbete utöver den nuvarande arbetsplatsen. Drygt hälften av gruppen hade under sin tid 
vid LKAB flyttat runt på olika arbetsplatser vid brytningen och flertalet av dessa hade 
också arbetat i verken ovan jord. De andra, framförallt yngre män och kvinnorna, hade 
varit stationära på en och samma arbetsplats, exempelvis vid raslastning. Kvinnorna i 
gruppen hade, i jämförelse med männen, kortare anställningstid. För kvinnorna i 
gruppen var också anställningen vid LKAB deras första produktionsarbete. Tidigare 
arbetslivserfarenheter kom från andra branscher för kvinnorna, exempelvis handel eller 
vårdyrken. Dock hade kvinnorna generellt sett högre formell utbildning, exempelvis 
gymnasiekompetens, vilket inte var gällande för alla män. De män som varit 
yrkesverksamma utanför företaget hade alla arbetat inom tekniska arbetsområden, 
exempelvis inom byggsektorn. I jämförelser med LKAB:s personaluppgifter för brytning 
Division Mining under projektperioden, var projektgruppen representativ för ett snitt 
med avseende på ålder, anställningstid, yrkeserfarenhet och kompetens. Undantaget var 
att andelen kvinnor i projektgruppen var betydligt högre än genomsnittet bland 
produktionspersonal vid nämnda arbetsplatser och i verksamheten totalt.  

I Framtidens Gruvkultur genomfördes tio gemensamma träffar; en kick off under en 
heldag sedan halvdagar, för- eller eftermiddag omfattande ca 5 timmar. Träffar och 
aktiviteter i projektet har följt verksamhetens villkor och i vissa fall har planerade träffar 
fått stå tillbaka för hög arbetsbelastning. Träffarna har ägt rum i LKAB:s egna lokaler, 
konferensrum i anslutning till verksamheterna i Kiruna respektive Malmberget. 
Projektmedarbetarna har själva tagit sig till och från träffarna, genom samåkning eller 
busstransport från sina arbetsplatser. Därutöver har två träffar utgjorts av studiebesök i 
besöksgruvan i Kiruna och på gruvarbetesmuseum i Malmberget. Vid ett tillfälle hölls 
en öppen föreläsning av Lena Abrahamsson i Malmberget, där hon berättade om sin 
studie av maskulinitet, lärande och säkerhetspraktik vid kolbrytning i Australien. 
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Projektgruppen var inbjuden till detta tillfälle som en del i Framtidens Gruvkultur. En 
del sociala aktiviteter, har också genomförts i anslutning till träffarna, exempelvis 
lagaktiviteter på Boda Borg Dundret, en sommarträff med uteaktiviteter vid 
Lappeasuando Konferens, samt en avslutande resa till Narvik med övernattning.  

Inledningsvis användes ett upplägg med två separata grupper, där personal från 
Malmberget och Kiruna hölls åtskilda med separata träffar i anslutning till deras 
arbetsplatser. Men efter tredje träffen och på initiativ av gruppen själva, fullföljde vi 
projektet med en stor gemensam grupp, och växlade lokal mellan Kiruna respektive 
Malmberget. Deltagarantalet under träffarna har varierat något under projektets gång. 
Vid alla tillfällen har deltagare haft förhinder, på grund av hög arbetsbelastning, vård av 
barn, sjukdom, semester, ledig vecka eller annat. Trots varierande deltagande har 
träffarna genomförts som planerat och närvarolistor visar att mellan 14 – 20 personer 
varit närvarande vid alla tillfällen. Under projektets gång har också tre medarbetare bytt 
arbetsplats på grund av omorganisation eller eget önskemål. En i gruppen avancerade till 
en mer produktionsplanerande roll. Alla tre valde dock att fortsätta i projektet som 
planerat. Dessa exempel på yttre omständigheter har inte nämnvärt förändrat innehåll 
eller arbetet i projektet, jag har därför inte anledning att behandla det ytterligare.  

Under projekttiden har jag haft en nära kontakt med gruvarbetarnas respektive 
produktionsledare. Som operativa chefer har produktionsledarna varit med i 
planeringen av tidpunkter för våra träffar. Eftersom gruvarbetarna själva inte alltid hade 
tillgång till e-post eller telefon i sitt arbete, har information gällande projektet gått via 
närmaste produktionsledare. I samråd med varandra har produktionsledarna gett förslag 
på datum för projektträffar, samt vidare befordrat information eller annat som berört 
deltagarna. Annars har information och kallelse till träffar skett med post till 
gruvarbetarnas hemadresser. LKAB:s personalavdelning har gett ett administrativt stöd 
för att möjliggöra träffarna i projektet, exempelvis lokalbokning, utskick och liknande. 

Enligt planering skulle Framtidens Gruvkultur avslutas innan sommaren 2007, men med 
anledning av en pågående löneförhandling för alla metallare, som senare utvecklades till 
vild strejk, valde vi att lägga projektet på is tills oroligheterna lagt sig. Anledningen till 
detta beslut var framförallt att LKAB:s säkerhetspolicy Säkerheten först, användes som 
slagträ vid förhandlingar mellan ledning och fackliga representanter. Framtidens 
Gruvkultur kopplades samman med denna policy, genom att även frågor kring 
säkerhetskultur behandlades i projektet. Kontakten med LKAB togs upp under hösten 
2007 och arbetet med Framtidens Gruvkultur fortskred fram till årsskiftet. 

Projektstart (träff 1) 
Framtidens Gruvkultur startade med en kick off under en heldag, den 6 februari 2006 i 
Malmberget. Närvarande var alla gruvarbetare i den nyformerade projektgruppen, jag 
och personaldirektören, samt en administrativ personalfunktion på LKAB. Syftet med 
den första träffen var skapa en gemensam utgångspunkt, genom en projektbeskrivning 
och namn för projektet. Centralt var att introducera den genusteoretiska modellen som 
grund för våra undersökande aktiviteter och samtal. Med modellen utgångspunkt skulle 
vi sedan tillsammans formulera ett antal samtalsteman. Under den första träffen var det 
framförallt viktigt att kommunicera ett gemensamt projekt, där jag och mina 
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medforskare skulle arbeta tillsammans i enlighet med ett undersökande arbetssätt för att 
öka kunskaperna om kön, arbetsplats- och säkerhetskultur i gruvarbete.  

Dagen inleddes med lagaktiviteter på Boda Borg Dundret, ett äventyrshus med fysiska 
utmaningar, uppgifter och kluriga gåtor. Aktiviteterna vid Boda Borg var uppskattade 
och gav tillfälle för den nya gruppen att umgås i otvungen form. Efter en gemensam 
lunch samlades vi i en konferenssal i Malmberget. Den första träffen inleddes med en 
presentationsrunda. Deltagare från de olika arbetsplatserna i produktionen hade 
begränsad möjlighet till kontakt med varandra i det dagliga arbetet och särskilt nyfiken 
var man på gruvarbetare från den andra gruvanläggningen, i Kiruna respektive 
Malmberget. Gruvarbetarna berättade kort om sig själva, sin arbetsplats och vilka 
erfarenheter de hade av LKAB, men också om yrkesliv och fritidsintressen utanför 
företaget. Deltagarna delgav sina synpunkter och förväntningar på projektet och varför 
de valt att söka. Gruppen som nu var samlad uttalade att projektet verkade intressant 
och spännande men många var osäkra på hur själva arbetet skulle gå till. Gruppen 
menade att liknande arbetssätt låg långt ifrån deras vardagliga arbetsuppgifter, men att 
det var roligt med ett avbrott i vardagen och arbeta med nya frågeställningar. Att lära 
känna andra gruvarbetare på företaget var en uppskattad bonus. I det stora hela var det 
god stämning i gruppen, om än lite frågande. Alla bidrog till ett öppet och tillåtande 
klimat. 

Efter presentationsrundan stod information från personaldirektören på dagordningen. 
Hon berättade om tankar och motiv bakom LKAB:s engagemang i projektet. I denna 
information betonades företagets ambition att bredda sin rekryteringsbas – och särskilda 
satsningar på fler kvinnor i organisationen. Den nya projektgruppen delgavs hur 
könsfördelningen såg ut i stort vid LKAB och att den största snedfördelningen återfinns 
inom Division Mining, där gruvarbetarna var verksamma. Allt fler kvinnor anställs som 
tjänstemän i företaget, men det är svårt att attrahera kvinnor till Division Mining. 
Andelen kvinnor i gruvarbete låg på en stabil nivå kring 4 %. Företagets vilja är att 
utmana och samtala om det manliga arbetsklimatet från olika perspektiv. Ett sådant 
perspektiv kan vara säkerhetskultur, eftersom män är kända för att ta större risker än 
kvinnor, enligt personaldirektören. 

Efter personaldirektörens introduktion var det min tur att berätta om min roll som 
processledare och stöd i vår gemensamma lärprocess. Jag berättade om min bakgrund 
och mitt nuvarande arbete som doktorand vid Luleå tekniska universitet. Jag förklarade 
att den kunskap som vi tog fram i projektet skulle utgöra delar till min avhandling, men 
hur och på vilket sätt vad en fråga som vi senare skulle behandla. Jag informerade tydligt 
om etiska regler vid forskning, exempelvis frivilligt deltagande och att vem som helst 
fick avbryta sitt deltagande, utan vidare förklaring till mig, samt att jag skulle använda 
mig av en bandspelare vid våra träffar som ett stöd för att dokumentation. Ingen i 
gruppen hade några invändningar mot detta, varken då eller under efterföljande 
projekttid.  

Jag förklarade att projektet skulle genomföras som en forskarcirkel, vilket gjorde alla i 
projektet till medforskare. Det var viktigt att förmedla en öppen och undersökande 
utgångspunkt och att aktiviteter i projektet inte var förutbestämda utan snarare kommer 
att växa fram i dialog. Vi skulle tillsammans göra undersökningar och föra samtal och 



Malmens manliga mysterium – Eira Andersson 

 68 

diskussioner för fördjupad kunskap. Själva kunskapsinsamlandet och utbyte av varandras 
kunskap var centralt, utifrån detta kunde sedan personalledningen genomföra vidare 
aktiviteter. Den nya gruppen var inte familjär med begreppet interaktiv forskning, jag 
betonade istället att arbetet skulle bygga på ett engagemang från båda parter, både från 
mig som forskare och från dem som praktiker i gruvmiljön. Vi ska undersöka 
arbetsklimatet eller arbetsplatskulturen på LKAB från ett genusperspektiv, exempelvis varför 
gruvarbete uppfattas som så manligt? Vi kan också titta närmare på risktagande beteenden utifrån 
dessa frågeställningar, förklarade jag.  

Eftermiddagen ägnades åt att förmedla teoretiska utgångspunkter som språngbräda i 
undersökningar och samtal. Jag introducerade modellen om genusprocesser och 
förklarade hur modellen skulle fungera som en vägledning av var och hur kön praktiseras 
i gruvarbete. Jag introducerade även termen arbetsplatskultur, som något centralt i vårt 
kommande arbete (se avsnitt: Integrering av olika kunskap), för vidare diskussion kring 
introduktion av teori.  

Undersökning av genusprocesser i gruvarbete 

1) Struktur; arbetsorganisation och segregeringsmönster 

2) Symboler; traditioner, föreställningar och fördomar  

3) Relationer; samarbete och gemenskap  

4) Identitet; yrkesidentitet och personliga förhållningssätt kring kön  

Introduktionen av modellen blev startskottet för gruppen att formulera undersökande 
samtalsteman utifrån modellens grundpelare, med nära anknytning till gruvarbete. 
Deltagarna delades in i mindre grupper för spånande kring frågeställningar. Grupperna 
hade flera idéer som jag sedan grupperade på en white board för diskussion. Efter en 
stunds överläggningar kvarstod sex samtalsteman;  

Samtalsteman i Framtidens Gruvkultur 

• Arbetsorganisation; vem gör vad? 

• Gruvarbetets historia; vad lever kvar i dag? 

• Kunskap och erfarenhet; vem har ”bergöga”? 

• Säkerhet och risk; velour eller macho? 

• Gruvkultur; hur ska en gruvarbetare vara? 

• Framtidens gruvkultur; för både kvinnor och män? 

Ovanstående samtalstema har ingen ambition att vara rakt översatta från modellen. Det 
låg i mitt ansvar att så småningom, rikta in aktiviteter och samtal så att alla processer i 
modellen behandlades. Dessa teman hade också en dimension av säkerhet/risktagande i 
arbetet, som en del av genusprocesserna; strukturer, relationer, symboler och identitet, 
eftersom fokus riktas särskilt mot dessa frågeställningar i projektet. Det viktiga var nu att 
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vi hade en gemensam utgångspunkt, som gruppen kände sig hemma i. Gruppens 
formuleringar var skrivna på ett rättframt och trevligt språk, vilket också gjorde dem 
gångbara i kommunikation med personal i resten av organisationen LKAB. Dessa 
samtalsteman lade sedermera grunden för vår gemensamma lärprocess och 
undersökande aktiviteter i Framtidens Gruvkultur. Gruppen uttryckte att de var nöjda 
med sina formuleringar och att det skulle bli spännande att arbeta med dessa 
frågeställningar i projektet, snart började de diskutera sinsemellan.  

Tre gruvarbetare samtalar och en av männen säger; ”De som är känsliga klarar inte 
gruvarbetet - här är man rå men hjärtlig!”, medan han plirar med ögonen. ”Varför ska det 
vara så?” undrar en kvinna lite vid sidan av. ”Det bara är så!” blir svaret. Den andra 
mannen inflikar; ”Det är kanske det vi ska ändra på?” Männen tystnar, tittade på varandra 
och blir med ens lite mer allvarliga. ”Ja, det kanske är det… men det finns ju bra grejer hos 
oss också…” funderar den första av dem.  

Dagen avslutas med en brainstorming om ett passande namn till projektet. 
Projektgruppen gav förslag på lämpliga namn i mindre grupper. Deltagarna använde 
ofta begreppet kultur på ett eller annat sätt och en man uttalade; ”Gruvkultur - kultur här 
på LKAB”, vilket samtliga tyckte var en bra beskrivning. De var däremot eniga om att 
termen, jämställdhet, inte skulle finnas i namnet, även om fokus i projektet var samtal 
om kön. Gruppen menade att jämställdhet hade en negativ och gammeldags klang, 
vilket ingen ville befatta sig med. De kom istället med andra förslag, exempelvis; 
Gruvperspektiv, Arbetskultur i gruvan, Trivsam arbetsplatskultur, Arbetskultur – 
manligt/kvinnligt, Gruvkultur - manligt? Efter en lång och livlig diskussion enades vi 
om namnet; Framtidens Gruvkultur - på lika villkor, (underförstått lika villkor för 
kvinnor och män). Projektet kallades sedermera Framtidens Gruvkultur, av deltagarna 
och i LKAB organisationen i stort.  

Projektbeskrivning 
Under den första projektträffen påbörjades också arbetet med att formulera en kortfattad 
projektbeskrivning. Gruvarbetarna delades in i mindre grupper och tillsammans fick de 
svara på frågor för att verbalisera syfte, mål och ge förslag till aktiviteter i projektet. 
Tanken med uppgiften var att inrikta den nya gruppen mot en gemensam bild av 
projektet. Centralt var delaktighet och känsla av ägande – reellt inflytande över innehåll 
och påverkan. Arbetet med projektbeskrivningen gick bra, alla diskuterade flitigt och 
verkade nyfikna på det gemensamma arbetet. Jag blev överraskad över hur lättvindigt 
både män och kvinnor kunde diskutera kring exempelvis olika stereotyper kring kön, 
manlig jargong eller önskvärda förbättringar på arbetsmiljöområdet. Efter gemensam 
diskussion samlades projektbeskrivningarna in för vidare bearbetning.  

Med utgångspunkt i arbetet under vår första träff tillsammans, sammanställde jag och 
personaldirektören projektbeskrivningen för Framtidens Gruvkultur. Projektbeskrivning 
var ett dokument i första hand riktat till resten av organisationen LKAB som en kort 
information om projektet; syfte, innehåll och omfattning. Men själva aktiviteten, att 
gemensamt ta fram en beskrivning av det kommande projektet, blev en ingång mot en 
samsyn kring problemformulering och frågeställningar i projektgruppen. Nedan följer 
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projektbeskrivningen för Framtidens Gruvkultur i sin helhet, med efterföljande 
kommentarer;  

Projektbeskrivning Framtidens Gruvkultur – på lika villkor 

Motiv 

God arbetsmiljö och jämställdhet är aktuella frågor för LKAB. Företaget står inför en period av 
investeringar och produktivitetsökning, samtidigt som personalstyrkan kommer att genomgå en 
generationsväxling. Företaget är mån om att behålla sin personal och behöver förstärka sin 
rekryteringsbas. Traditionellt har gruvindustrin dominerats av män och LKAB ser kvinnorna som 
en viktig målgrupp. Ett ständigt arbete pågår också för att utveckla arbetsmiljön och säkerheten på 
arbetsplatserna. Mycket har på kort sikt förbättrats men det finns fortfarande utrymme för 
utveckling, nya idéer och angreppssätt. Idag finns en intern diskussion kring arbetsplatskultur och 
man talar i termer av attitydförändringar både när det gäller att minimera riskerna i det dagliga 
arbetet samt att attrahera fler kvinnor till arbetsplatserna.  

Med denna bakgrund startades projektet; Framtidens Gruvkultur – på lika villkor våren 2006. 
Projektet behandlar intressanta frågeställningar kring arbetsplatskultur, genus och 
säkerhetsarbete, med en betoning på förändring. Arbetet drivs som ett integrerat forsknings- och 
förändringsprojekt i samarbete med Luleå tekniska universitet. Projektet är på många sätt unikt 
både gällande innehåll och arbetsmetoder.  

Syfte 

Syftet med projektet är att uppmärksamma möjligheter och hinder i rådande arbetsplatskultur i 
LKAB. Fokus ligger på att synliggöra de föreställningar som finns kring män och kvinnor i 
gruvarbetet samt på attityder till säkerhet och arbetsmiljö. 

Projektmål 

Målet är att på sikt åstadkomma förändringar av attityder och beteenden i den traditionellt manliga 
gruvmiljön. 

Förändringarna önskar leda till; 

- En arbetsplatskultur som tilltalar både män och kvinnor. 

- En bättre arbetsmiljö med ett tydligare säkerhetstänkande i det dagliga arbetet. 

Omfattning 

Projektet utförs av två pilotgrupper, en från Kiruna och en från Malmberget, bestående av 
produktionspersonal från Mining Division. Grupperna arbetar i projektform med handledning och 
stöd av doktorand vid LTU. Aktiviteterna består av gemensamma träffar samt en del självständigt 
arbete ute på respektive arbetsplats. Under träffarna diskuteras frågor med utgångspunkt i 
tänkvärda teman; 

Organisation, vem gör vad? 

Gruvarbetets historia, vad lever kvar än i dag? 

Kunskap och erfarenhet, vem har ”bergöga”? 

Säkerhet och risker, velour eller macho?  

Gruvkultur, hur ska en gruvarbetare vara? 

Framtidens gruvarbete, för både kvinnor och män? 

Det finns även möjlighet att påverka och fördjupa sig i andra frågeställningar som kommer fram 
under projektets gång.  
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Den självständiga delen av projektet innebär att deltagarna i pilotgrupperna skall 
kartlägga/undersöka den egna arbetsplatsen i enlighet med de frågor som har diskuterats under 
gruppträffarna. Kartläggningen sker med hjälp av intervjuer av kollegor samt egna observationer 
av fenomen på arbetsplatsen. Med diskussionerna och kartläggningen som grund kommer 
pilotgrupperna sedan att arbeta fram olika förslag till utveckling och förändring. 

Som en avgränsning i projektet behandlas främst deltagarnas egna arbetsplatser; raslastning, 
gruvbyggnad, bergtranssport/uppfordring, men vid intresse kan även andra arbetsplatser 
studeras.  

Slutresultat 

Förväntade resultat av projektet är framförallt en medvetenhet för problem och möjligheter i 
dagens gruvmiljö med avseende på jämställdhet och arbetsmiljö. Pilotgrupperna kommer också 
att arbeta fram en handlingsplan med förbättringspunkter, i enlighet med mål för projektet, stort 
som smått. 

Tidsåtgång 

Den aktiva delen av projektet startar i februari 2006 med en gemensam ”kick of” för 
pilotgrupperna. Under året kommer 5 - 6 halvdagsträffar i respektive pilotgrupp att genomföras. 
Förutom detta förväntas en del självständigt arbete, 1 - 3 arbetsdagar inför varje träff, som 
planeras efter behov i den ordinarie arbetstiden. Projektet kommer att avslutas med en gemensam 
träff där båda pilotgrupper närvarar i slutet av 2006. 

Rubriken motiv speglar på ett övergripande plan företagets intresse i projektet. 
Personaldirektören, som representant för personalledningen vid LKAB, har med egna 
ord formulerat varför ett projekt kring arbetsplatskultur är angeläget för företaget. Men 
också med utgångspunkt i gemensamma diskussioner under vår första projektträff. Här 
framhålls att LKAB står inför en period av expansion och förändring och att 
jämställdhet och arbetssäkerhet är två viktiga frågor i denna utveckling. LKAB beskrivs 
som en mansdominerad organisation och att kvinnor är en viktig målgrupp vid framtida 
rekrytering. Nya angreppssätt och idéer välkomnas i ett ständigt pågående arbete för att 
främja god arbetsmiljö, för både kvinnor och män. LKAB vill i termer av 
attitydförändringar knyta samman dessa två angelägna frågor och efterfrågar mer 
kunskap, genom samarbete med universitetet, gällande arbetsplatskultur, kön och 
säkerhetsarbete.  

Rubrikerna syfte och projektmål tydliggör att projektet handlar om att uppmärksamma 
hinder och möjligheter i dagens arbetsplatskultur. Arbetsplatskultur är ett centralt 
begrepp i projektet och innefattar en konstruktivistisk syn på kultur som något 
föränderligt och gemensamt skapat (se avsnitt: Integrering av olika kunskap). Begreppet 
”gruvkultur” som myntades av projektgruppen vid vår första träff tillsammans, står för 
en lokal kultur, beteenden och attityder i gruvarbetarkollektivet. Projektet ska utgöra 
en arena för att lyfta fram existerande problem eller goda exempel som i den ordinarie 
verksamheten förblir outtalade eller bortprioriterade. Underförstått är att det är 
projektgruppen som skall undersöka olika uttryck för kultur, exempelvis, 
arbetspraktiker, språk, jargong/humor, traditioner.  

Projektet har ett tydligt könsperspektiv, vilket utrycks i projektbeskrivningen som att 
”synliggöra föreställningar om kön”. Även här förutsätts ett konstruktivistiskt synsätt på 
kön, som något vi skapar och reproducerar i sociala sammanhang, vilket kan härledas till 
forskartraditionen ’doing gender’, (se avsnitt; Könsteoretisk modell och processverktyg). 
En avgränsning av projektet beskrevs som ett fokus på attityder och beteende på 
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arbetsmiljöområdet. Projektets långsiktiga målsättning skrevs in som; att verka för en 
tillåtande arbetsplatskultur med säkerhetstänkande i centrum, med en underliggande 
förståelse att vara tillåtande för både män och kvinnor, samt olika manlighet och 
kvinnlighet. Ett säkerhetstänkande i centrum ska läsas som en öppen frågeställning kring 
män och kvinnors säkerhets- och riskpraktiker. En tillåtande arbetsplatskultur för både 
män och kvinnor, implicerar en mer kvalitativ jämställdhetsambition i den 
mansdominerade organisationen. 

Rubriken omfattning belyser själva genomförandet av projektet. Här beskrivs att 
projektet utgörs av gruvarbetare från LKAB som i sin tur stöttas genom projektledning 
av en doktorand med akademisk kompetens. Under rubriken omfattning finns också de 
förslag på samtalsteman, som formulerades med utgångspunkt i den könsteoretiska 
modellen, vid vår första träff. Under rubriken omfattning lyfts det också fram att samtal, 
diskussion och reflektion i projektgruppen blir en väg till förändring i sig, som kan 
utläsas som en form av diskursiv nyorientering. Förutom samtal och diskussion kommer 
gruppen att kartlägga eller undersöka kulturen på den egna arbetsplatsen, vilket 
implicerar att gruvarbetarna på så sätt blir medforskare, i processen att ta fram ny 
kunskap om organisationen. Vidare beskrivs att det finns stort utrymmer till förändring 
och tillägg under projektets gång och att aktiviteterna i projektet formas i enlighet med 
gruppens egna intressen, vilket kan utläsas som att projektgruppen var ägare till 
projektet i samma utsträckning som doktorand och företagsledning.  

Under rubriken slutresultat beskrivs följaktligen vad projektet önskar leda till efter 
avslutat arbete. Här poängteras framförallt; medvetenhet för frågor gällande jämställdhet 
och arbetssäkerhet i gruvmiljö, vilket förutsätter en gemensam lärprocess och nytt 
kunskapande. Att projektet nu startats upp och blir en del av företagets verksamhet är i 
sig ett sätt att medvetandegöra gällande frågeställningar. Vidare skrivs också att ett 
konkret slutresultat kunde vara en handlingsplan med förslag på åtgärder. Under 
rubriken tidsåtgång ges en ungefärlig tidplan för aktiviteterna i projektet. Som synes av 
projektbeskrivningen ovan, har tidsplanen förskjutit, det blev svårt att hitta 
gemensamma tider och projektet drog ut till senhösten 2007. Med anledning av detta 
har ytterligare fyra träffar lagts till. En annan förändring är att det initialt fanns två så 
kallade ”pilotgrupper”, där personalen från Malmberget respektive Kiruna hölls åtskilda 
med separata träffar i anslutning till deras hemvist. Men som beskrivits tidigare, 
fullföljdes Framtidens Gruvkultur med en gemensam projektgrupp, på initiativ av 
gruppen själva (se avsnitt: Projektgrupp och projektträffar). 
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FRAMTIDENS GRUVKULTUR - AKTIVITETER  
Nedan följer en genomgång av projektträffar och aktiviteter i Framtidens Gruvkultur, 
med exempel på samtal och diskussioner. Jag har valt att dela in denna redogörelse 
utifrån vår könsteoretiska modell, med utgångspunkt i fyra processer för konstruktion 
av kön/maskulinitet i organisationer; struktur, symboler, relationer och identitet (se 
avsnitt: Könsteoretisk modell och processverktyg). Till varje process har vi kopplat ett 
eller flera av de samtalsteman som formulerades vid vår första träff (se avsnitt: 
Projektstart), vilka fungerat som utgångspunkt i samtal, diskussioner och analys. 
Samtidigt kan samtal och aktiviteter härledas till flera processer och samtalsteman 
parallellt i enligt ett mer spontant förfarande i en interaktiv process. Vid projektträffarna 
har olika aktiverande metoder använts för att initiera samtal och reflektion kring temat 
kön/maskulinitet i gruvarbete. Centralt i alla dessa aktiviteter är kartläggningen och 
undersökning av könsnormer, arbetsplatsklimat och säkerhetskultur vid gruvarbetarnas 
respektive arbetsplatser. 

Struktur; arbetsorganisation och segregeringsmönster 
(träff 2-3) 
En av de första uppgifterna vi tog oss an i Framtidens Gruvkultur var att titta närmare 
på arbetsorganisation och könssegregeringsmönster i gruvarbetarnas närmiljö. 
Samtalsteman som behandlades under dessa träffar var; Arbetsorganisation – vem gör vad? 
samt diskussioner kring kompetens och lärande under temat; Kunskap och erfarenhet – 
vem har ”bergöga”? Träffarna inleddes med en kort teorigenomgång med utgångspunkt i 
den könsteoretiska modellen, där strukturer som understödjer ojämlikhet mellan könen 
är central. Vi diskuterade bland annat att gruvarbete vid LKAB, som många andra 
arbetsplatser, bygger på någon form av könssegregering, en uppdelning av kvinnojobb 
och mansjobb. Denna uppdelning kan gälla allt från arbetsuppgifter, till könens fysiska 
placering, eller vilka beteenden som är normaliserade kring kön. Den strukturella 
könsfördelningen ger ofta olika möjligheter och handlingsutrymmen för kvinnor och 
män (jmf. Kanter, 1977), där män ofta har en högre maktposition än kvinnor i 
organisationen (jmf. Acker, 1999). Vi diskuterade också att strukturer och hierarkier är 
sega, men kan förändras, exempelvis genom ett projekt som Framtidens Gruvkultur, 
eller andra omställningar i en organisation, men att könssegregeringen ofta kvarstår, om 
än i annan form (jmf. Abrahamsson, 2000). 

Utifrån liknande teoretiska bakgrund fick projektgruppen i uppgift att undersöka sin 
närmaste omgivning, genom en mindre kartläggning av arbetsdelning från ett 
könsperspektiv. Framförallt ville gruppen undersöka sitt eget skiftlag, därefter arbetslag 
och respektive arbetsplatser, (dvs. raslastning, gruvbyggnad, bergtranssport/uppfordring 
i Kiruna och Malmberget). Projektdeltagarna genomförde undersökningen i grupp, på 
tre till fyra personer, från samma arbetsplats. Undersökningen innefattade observationer 
i det dagliga arbetet och informella intervjuer av arbetskamrater och produktionsledare. 
Till sin hjälp hade de ett frågeformulär som vi i dialog ställt samman för uppgiften. 
Nedan ges exempel från dessa frågeställningar; 

- Hur många arbetar på er arbetsplats, antal kvinnor/män? Beskriv även er närmaste chef och 
närliggande ledningsnivå, kön?  
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- Beskriv era huvudsakliga arbetsuppgifter, även hur ni arbetar - enskilt eller i team? Finns 
informella ledare, kön?  

- Finns det arbetsuppgifter som utförs av både män och kvinnor? Finns arbetsuppgifter som ses 
som enbart kvinnojobb/mansjobb? Finns det sammanhang/situationer när bara män respektive 
kvinnor träffas?  

- Har kvinnor och män lika arbetsvillkor? (ex fria eller monotona arbetsuppgifter, lika skyldigheter 
förmåner, tillgång till anpassade hjälpmedel och teknik).  

- Har kvinnor och män lika handlingsutrymme? (ex. göra sin röst hörd, ge förslag till 
förändringar, fråga om hjälp, avancemang).  

- Vilka förklaringar finns till eventuell könssegregering på er arbetsplats? 

Vid nästkommande träff redovisades svaren för mig och de andra deltagarna och följdes 
av en diskussion. Från undersökningen framkom att könssegregeringen ser mycket olika 
ut på gruvans många arbetsplatser, vilket gruppen redan var medveten om. På vissa 
arbetsplatser fanns många kvinnor, på andra bara några få, medan många arbetslag 
bestod av endast män. En ny infallsvinkel var dock en diskussion kring varför det ser ut 
som det gör, det vill säga av vilken anledning män och kvinnor återfinns på olika typer 
arbetsuppgifter och särskiljs via olika arbetslag.  

Projektgruppen diskuterade sinsemellan kring olika förklaringsmodeller. Från intervjuer 
av produktionsledare framkom att denna nivå hade en central roll i arbetsdelningen 
efter kön. Exempelvis hade de uttryckt att det främsta skälet till att samla kvinnor på 
vissa arbetslag, och därmed behålla andra med män, låg i en omsorg om de nyanställda 
kvinnorna. Gruppen diskuterade mycket kring denna praktik och flera menade att det 
var märkligt att inte tillfråga kvinnorna, utan göra antagande om vad kvinnor skulle 
tycka eller känna. Vissa kvinnor kanske trivs att arbeta med män och vise versa. Från 
gruppens intervjuer framkom också att i vissa svåra situationer, som produktionsledarna 
hade utryckt det, kunde också männen på skiftlaget tillfrågas, det vill säga om de hade 
något emot att få en ny kvinna till arbetslaget. Likande ”hänsyn” till ”gamla stötar” i 
arbetslagen, hade gruppen svårt att förlika sig med, vilket ledde till samtal om 
grupptryck och gamla traditioner. Gruppen menade också att det här med kön inte 
skulle bli så laddat om det fanns fler kvinnliga gruvarbetare vid LKAB. ”Som det är nu är 
man alltid lite speciell som kvinna och gruvarbetare, männen jobbar bara på”, uttryckte en av 
männen. I dessa diskussioner och liknande samtal bidrog jag med teori kring kön i 
minoritet, exempelvis kvinnliga strategier i mansdominerade organisationer (jmf. 
Kanter, 1977; Lindgren, 1985) Gruppens kvinnor kände igen sig i dessa roller och 
strategier. Vi förde också diskussioner kring hur det ser ut för män på 
kvinnodominerade arbetsplatser.  

Gruppens undersökningar resulterade framförallt i en diskussion kring gamla 
värderingar, men också konkreta strukturella hinder som ett regelverk mot kvinnor vid 
vissa arbetsplatser. Detta regelverk vid LKAB hade i takt med teknikutveckling och 
modernisering avvecklats, men flera i gruppen mindes att reglerna tillämpades så sent 
som för ett tiotal år sedan. Gruppen berättade att vid LKAB talade man fortfarande i 
termer om att arbetsplatser nu ”öppnas upp” för kvinnor, med hänsyn till detta 
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regelverk. Antagande om att vissa arbetsuppgifter var för fysiskt krävande för kvinnor 
var dock vanligt förekommande, både inom projektgruppen som i resten av 
organisationen. I några specifika situationer, exempelvis att byta borrstål eller andra 
tunga underhållsarbeten, gick vi på djupet kring arbetets karaktär. Här fanns flera röster 
inom gruppen, där vissa höll fast vid att ”kvinnor helt enkelt var för svaga” medan 
andra diskuterade dessa uppgifter som ett arbetsmiljöproblem. ”Det är ju diskriminering, 
även män kan ju vara otränade, ha svag fysik eller fått en skada som gör att man inte kan lyfta 
tung utrustning”, menade en man i gruppen. I dessa diskussioner bjöd jag in till ny 
förståelse, exempelvis genom att introducera teori kring homosociala arbetsplatser där 
kön och kompetens ofta blandas samman (jmf. Lindgren, 1985 Abrahamsson, 2000). 
Gruppen bidrog med många egna exempel på detta. Egenskaper som framhölls, var 
exempelvis föreställningar om att kvinnor var bättre förare av de stora lastarna på 
raslastningen. ”Kvinnor kör mjukare än män, det blir mindre olyckor och jämn 
produktionstakt”, menade en kvinna. ”Gör alla kvinnor det, menade en annan, jag kör alltid 
för snabbt!” På liknade sätt fördes en reflekterande diskussion där deltagarna ifrågasatte 
varandras uttalanden. 

Frågor kring mäns och kvinnors arbetsvillkor diskuterade också. Här lyfte gruppen 
exempelvis fram användandet av olika hjälpmedel, fordonsergonomi eller storlek på 
omklädningsrum och liknande. Gruppen menade att fordonshytter för gruvans många 
maskiner sällan var utformade för kvinnor, som överlag är mindre och kortare än män. 
Kvinnorna i gruppen poängterade också att det ofta låg på kvinnans bord att be om 
lyfthjälpmedel eller utrustning av lättviktsmaterial. Utrustning som sedan användes av 
både män och kvinnor. Utifrån detta diskuterades sedermera olika förväntningar på män 
och kvinnor. ”Det är svårare för en man att säga; det här orkar inte jag, köp in bättre 
utrustning!” menade en av männen, ”varför ska det vara så?”. En omdiskuterad företeelse 
var också, att ibland brukade män helt enkelt ”ställa sig” i ett dike, i brist på toaletter 
vid flera arbetsplatser. Toalettfrågan resulterade i vida diskussioner om olika 
förväntningar på män och kvinnor. Ska kvinnorna ta seden dit de kommer eller ska hela 
gruvan göras om för att anpassas för män och kvinnor? debatterade gruppen.  

Utifrån gruvarbetarnas undersökningar, fördes på liknande sätt diskussioner krig 
föreställningar kring kön i gruvarbete; exempelvis förklaringsmodeller kring 
könssegregering, kön i minoritet, sammanblandning av kön och kompetens, strukturella 
hinder för män och kvinnor, manligt och kvinnligt ledarskap, normer och förväntningar 
kring män och kvinnors arbete. Jag hade rollen som en kritisk lyssnare och kunde här 
och där lyfta samtalen från en specifik situation till att visa på gällande normer och 
exemplifiera hur kön ofta görs och reproduceras i andra organisationer och branscher. 
Gruppdynamiken bidrog också till att gruvarbetarna förde en kritisk dialog med 
varandra. De kunde exempelvis bryta normativa uttalanden eller inflika med kritiska 
markörer såsom att; alla kvinnor/män gör inte si eller så. Vi hade många bra 
diskussioner och gruvarbetarna gav personliga exempel på situationer när man tyckte att 
könsroller var i vägen eller ett hinder för verklig kompetens eller egenskaper.  
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Symboler; traditioner, föreställningar och fördomar  
(träff 4-5) 
Under de två nästkommande träffarna i Framtidens Gruvkultur arbetade gruppen med 
frågor rörande gruvarbetets historia, tradition och symboler, med tillhörande 
samtalsteman; Gruvarbetets historia, vad lever kavar än i dag? samt Gruvkultur hur ska en 
gruvarbetare vara? Vi talade framförallt om kultur och symboler i olika former exempelvis 
språkbruk, eller mer konkreta företeelser såsom gruvans olika rum, arbetskläder och 
verktyg. Vi diskuterade också att viktiga symboler kan vara det som skrivs eller berättas 
om en organisation eller historiska beskrivningar. Jag höll en kort föreläsning kring hur 
symboler förklarar, uttrycker och ofta förstärker uppdelningen av det kvinnliga och det 
manliga i ett arbete (jmf. Acker, 1990). Vi talade om gruvmiljöns symboler som manliga 
eller kvinnliga och framförallt varför de härleddes till en av dessa kategorier, och vad som 
blev resultatet.  

Central i detta tema var också analys kring gruvarbetets traditioner och historia, de 
senare framförallt på initiativ av gruppen själva. Gruvdriftens händelserika historia i 
Malmfälten synliggörs i många organisatoriska sammanhang tillägnat anställda, kunder 
och besökare på LKAB. På företagets officiella hemsida, finns exempelvis en lokal 
historiebeskrivning, från första omskrivningen om fyndigheter i bergen Loussavaara och 
Kiirunavaara år 1696, bildandet av gruvbolaget LKAB år 1890, LKAB – konflikten 
under slutet av 60-talet, och utvecklingen fram till dagens högteknologiska industri. 
Företaget har även ställt samman flera skrifter tillägnat gruvdriftens historia, exempelvis 
”LKAB - en historisk resa”. En lokal historieskrivning finns också vid Gruvmuseet i 
Malmberget samt som utställning i besöksgruvan i Kiruna. I besöksgruvan i Kiruna finns 
även en växande utställning som berör samhällsomvandling till följd av ny exploatering 
och framtida gruvdrift. Deltagarna i Framtidens Gruvkultur var både intresserade och 
kunniga kring företagets historia.  

Temat inleddes med studiebesök, som projektgruppen själva planerat för, i gruvmuseet i 
Malmberget och besöksgruvan i Kiruna (se appendix B). Utställningarna hade tonvikt 
på fotografier från gruvarbetets och LKAB:s utveckling under de senaste hundra åren, 
men innehöll också samlingar av teknik, utrustning och verktyg. Inför besöket hade jag 
förberett frågor som behandlade temat kring kön, men också synen på säkerhet och 
risker i arbete, nu som då. Gruppen gick fritt runt i utställningarna och tittade på 
fotografier och samtalade med varandra och besvarade frågorna i mindre grupper. 
Nedan följer exempel på frågeställningar; 

- Vad tyckte du om utställningen, blev du förvånad över något?  

- Var ligger den största skillnaden mellan dagens och dåtidens gruvarbete, enligt dig? 

- Var ser du män och kvinnor i utställningen?  

- Hur framställs/fotograferas kvinnor och män i utställningen?  

- Vilka egenskaper hos män/kvinnor lyfts fram i utställningen?  

- Hur gestaltas säkerhet i gruvarbetet, då som nu? 
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- Hur gestaltas risker i gruvarbetet, då som nu?  

- Vem man/kvinna står närmast riskerna i arbetet? 

 

 

Figur 6 Framtidens Gruvkultur på besök i besöksgruvan i Kiruna (bild LKAB) 

Under efterföljande träff arbetade vi framförallt med ett textmaterial, om kvinnor i 
gruvarbetets historia. Anledningen till detta var, att både jag och gruppen, hade 
uppmärksammat att kvinnors arbete skildrades mycket marginellt i de besökta 
utställningarna. Textmaterialet var baserat på min inläsning av historikens Eva 
Blombergs avhandling ”Män i mörker – politik och identitet i svensk gruvindustri 
1910-1940”. Blomberg (1995) menar att kvinnor i högsta grad var delaktiga i 
gruvarbetet under den här perioden. Hon beskriver bland annat en 
maskuliniseringsprocess av gruvarbetet, som på en rad punkter konkretiseras av 
stereotypa föreställningar kring män och kvinnors olikhet. (se appendix C, Hur 
gruvarbetet blev manligt).  

Jag höll en kort föreläsning kring detta material och använde även uttrycket (his)story för 
att poängtera hur kvinnors liv, arbetet och erfarenheter ofta blir osynligt i historiska 
beskrivningar, så även i utställningar om gruvarbetets historia. Gruvarbetarna 
diskuterade sedan i mindre grupper om historieskrivning och traditioner präglar normer 
i gruvarbetet än idag. Både män och kvinnor i gruppen tyckte föreläsningen och 
textmaterialet var intressant. Men särskilt kvinnorna började sträcka på ryggarna. ”Där 
ser ni, det har alltid funnits kvinnor i gruvarbete! Det handlar bara om vem som berättar 
historien”, triumferade en av dem. Utifrån textmaterialet fördes sedan samtal om 
fördomar och mytbildning som en anledning till att gruvarbete betraktas som ett 
manligt yrke. Det blev många diskussioner om gamla skrönor, som levde kvar i dagens 
organisation. Exempelvis berättade gruppen om myten om att kvinnor skadar 
livmodern om hon befinner sig under jord, eller att gruvanläggningen ibland framställs 
som en nyckfull kvinna som blir avundsjuk på andra kvinnor, vilket resulterar i ras.  

En annan diskussion som kom upp var att med bakgrund i utställningarnas 
historiebeskrivning framhålls gruvarbetaren ofta som tuff, macho och orädd, vilket kan 
likställas mer med manlighet än kvinnlighet, enligt gruppen. Men åsikterna gick också 
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isär. En av männen berättade; ”Jag minns en kille som var helt vit de första dagarna under 
jord, han kommer inte att stanna länge, tänkte jag. Och mycket riktigt, bad han senare om 
omplacering. Det där med rädsla för arbete under jord finns hos både män och kvinnor, tror jag i 
alla fall”. 

Under temat historia och traditioner diskuterade gruppen kring det hårda gruvarbetet 
från förr, men också att mycket har förändrats. De äldre männen i gruppen kunde ge 
många exempel från sin resa och tid vid LKAB. Flera i gruppen hade dessutom en far 
eller far/morföräldrar som också arbetat i gruvan. Projektmedlemmarna delade med sig 
av sina erfarenheter och berättade historier; allt från hemska dödsolyckor till härlig 
gemenskap från den gamla goda tiden. Jag var dock vaksam på vilka bilder, symboler 
och ideal, om kvinnor och män, dessa berättelser förmedlade och vi hjälptes åt att 
problematisera dessa. En återkommande bild/symbol i berättelserna var trots allt den 
starke, kapable och orädda mannen som närmast satsade liv och lem för sina 
arbetskamrater.  

Relationer; samarbete och gemenskap  
(träff 6-7)  
Under nästföljande träff diskuterades den tredje processen; relationer, det vill säga 
interaktion mellan män och kvinnor, kvinnor emellan eller män emellan. Jag föreläste 
kring teori som exempelvis belyste samtal mellan män och kvinnor, hur processer som 
avbrott, turordning och att välja rubrik på diskussionen kan ses som ojämlikhet mellan 
könen (jmf. Acker, 1990). Utifrån detta diskuterade gruppen mycket kring gemenskap, 
jargong och innehåll i samtal på arbetsplatsen, samt olika roller man kan ”spela” i olika 
typer av relationer; mellan män, mellan kvinnor och män och kvinnor i mellan. Jag 
föreläste också om heterosocialitet - kvinnors orientering mot män och homosocialitet 
- mäns orientering mot män (jmf. Lindgren, 1999; Holgersson, 2006). Vi behandlade 
framförallt samtalstemat; Gruvkultur – hur ska en gruvarbetare vara? Samt; Säkerhet och risk 
– velour eller macho? eftersom gemenskap och samarbete också kan handla om hur 
säkerhet och risk förhandlades i gruvarbete vilket var centralt i Framtidens Gruvkultur.  

Frågor kring samarbete och gemenskap i gruvarbete intresserade gruppen, vilket ledde 
till många diskussioner. Framförallt handlade samtalen om samarbetet mellan män och 
kvinnor, ofta med utgångspunkten att denna ”nya” konstellation förändrat etablerade 
arbetssätt. ”Det är bra med kvinnor i arbetslaget, det ger mig tillfälle att tänka till, man tar det 
lite lugnare. Använder huvudet istället för muskler, det borde fler satsa på”, menade en man. 
Gruppen talade också om manliga respektive kvinnliga chefer, eftersom flera kvinnliga 
gruvarbetare omplacerades på egen begäran eller avancerade till att arbeta med planering 
och styrning av malmproduktionen. Beter man sig olika mot kvinnliga och manliga 
chefer, frågade sig gruppen. En av männen menade att han inte på samma sätt kunde gå 
in till en kvinnlig chef och skälla ut henne, som han gjort med manliga företrädare. Alla 
skrattade, och frågan diskuterades från olika håll. ”Det tar tid, man är inte purung längre och 
det känns lite främmande med en yngre kvinna som chef”, menade slutligen mannen. I vidare 
diskussion kring olika roller och förväntningar på kvinnor och män i arbetet framhöll 
exempelvis kvinnorna att för dem var viktigt att visa att man klarade av att bli skitig och 
ta i som kvinna, men lika viktigt att visa att man tål grova skämt. Kvinnorna menade 
också att framförallt de äldre männen, hade lätt att bete sig som ”gentlemän”, vilket 
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upplevdes som både positivt och negativt. ”Ibland är det skönt med hjälp och omtanke, 
ibland känns det som om de inte tror att jag klarar någonting”, menade en av kvinnorna. Här 
återkopplade jag till tidigare beskriven teori kring kvinnliga strategier i mansdominerade 
organisationer (jmf. Kanter 1977; Lindgren, 1985). Männen talade framförallt om hur 
de också känner en social press av att visa sig duglig och kapabel inför andra män, en 
manlig tävlingsanda. Liknande form av grupptryck resulterade ibland i att männen 
kände sig tvingade att gå i farliga arbetssituationer som de inte kände sig trygga med. 
Nedanstående bild visar exempel på gruppens diskussioner kring den svårfångade 
”gruvkulturen”; 

 

Figur 7 Samtal om säkerhet, gemenskap och klimat 

Temat kring relationer, gemenskap och samarbete utmynnade också i en livlig 
diskussion kring ”gruvkulturen” som en jargong eller klimat i umgänget. Inbjuder 
gruvkulturen både kvinnor och män, frågade sig gruppen. Uppskattade egenskaper var 
öppenhet, humor och självdistans. Gruppen diskuterade kring att skratta med eller åt 
någon. Men gruppen diskuterade också hur olika egenskaper blir gällande för kvinnor 
och män, någon nämnde att i gruvarbete finns inga feminina kvinnor. Jargongen är 
ganska brutal enades gruppen senare om. ”Gruvkulturen är rå men hjärtlig, det är lite hårda 
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tag ibland, med fler kvinnor blir det kanske mjukare”, diskuterade männen. Andra mer 
kritiska röster menade även här att kvinnor måste ta seden dit de kommer, annars 
kommer hela gruvan att förändras. Gruppen diskuterade också kring gruvkulturen med 
utgångspunkt i gamla traditioner och en mystik i underjordsmiljön.  

Ungefär i halvtid i Framtiden Gruvkultur initierade projektgruppen idén att dela ut en 
attitydenkät till arbetskamrater och till all annan produktionspersonal vid brytning 
LKAB. Syftet med enkäten var att undersöka andra gruvarbetares attityder kring 
frågeställningar som kommit till ytan under projektet exempelvis; arbetsplatskultur, 
jargong, machobeteenden och attityder kring kvinnliga gruvarbetare och jämställdhet. 
Under två träffar arbetade gruppen intensivt med att utforma frågor, dela ut och 
sammanställa denna attitydenkät. Min roll var att stötta gruppen i detta arbete, 
exempelvis genom att rekommendera ett format till en vettig attitydenkät och föreslå 
frågeformuleringar för att underlätta analys av resultatet. Till stor del var det dock 
gruppen själva som utformade frågorna med en utgångspunkt att ”ta tempen” på sina 
arbetskamrater. Enkäten utformades slutligen utifrån ett antal påståenden, där 
informanterna fick fylla i på en skala om de höll med eller inte; Stämmer i allt, Stämmer 
till stor del, Både och, Stämmer i någon del, Stämmer inte alls. (Enkäten i sin helhet återfinns 
i appendix D.) Nedan följer exempel på frågeställningar/påståenden från enkäten;  

- På min arbetsplats följer vi informella regler kring säkerhet.  

- Det händer att jag blir övertalad att göra en arbetsuppgift som jag inte känner mig trygg i. 

- Det är accepterat att visa eller tala om rädsla på min arbetsplats. 

- Vi behöver fler kvinnliga gruvarbetare vid LKAB. 

- LKAB är en jämställd arbetsplats där lika villkor gäller för män och kvinnor. 

- Män och kvinnor kan utföra samma arbetsuppgifter i dagens gruvarbete. 

- Män tar mer risker i arbetet än vad kvinnor gör. 

- Det är svårare att underordna sig en kvinnlig chef än en manlig. 

Enkäten delades ut till ett hundratal gruvarbetare under senhösten 2006, därefter 
arbetade gruppen med att sammanställa svaren. Jag hjälpte till att bearbeta svaren till 
diagram för att få en överskådlighet. Gruvarbetarna fick sedan i mindre grupper 
diskutera och kritiskt granska enkätsvaren.  

Enkäten gav inga entydiga svar, vilket var väntat från mitt håll. Men svaren från de 
andra gruvarbetarna visade i alla fall tydligt att jämställdhet och kvinnor i gruvarbete, 
var allt annat än oproblematiskt. Enkäten gav också en indikation på att informella 
regler kring säkerhetsaspekter i arbetet var allmänt utbrett, samt att flera gruvarbetare 
upplevde att de blev övertalad att göra arbete man inte kände sig trygg i. Utifrån svaren 
hade vi många diskussioner kring problematiken att ställa komplexa frågor genom en 
enkel enkät och hur vi kunde tolka resultatet. Projektgruppen var också lite besviken 
över det spretiga resultatet. De menade att deras arbetskamrater blev provocerade av 
enkäten och hade troligen inte svarat helt sanningsenligt. Vi förhöll oss slutligen till 
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enkäten som ett kvitto på att frågorna vi arbetade med i Framtidens Gruvkultur var 
viktiga men komplexa och såg följaktligen på resultatet som en grund till vidare 
diskussioner.  

Gruppen fick dock i och med enkäten upp ögonen för att många frågeställningar i 
Framtidens Gruvkultur var kontroversiella, på företaget och bland arbetskamrater. En i 
gruppen berättade att han hade blivit hånad av sina arbetskamrater; ”Är det ni som har 
den där rosa valstugan på torget?” (Feministiskt initiativ hade under perioden rosa 
valstugor). Jag upplevde att sammanhållningen i gruppen blev stärkt efter arbetet med 
enkäten; alla månade om varandra och hjälpte till att försvara projektet från 
utomstående kritik. 

Jag redovisade sedermera enkäten och dess resultat vid en konferens om arbetsmiljö och 
säkerhet för företagsledningen vid LKAB. Flera i denna grupp tog dock mycket 
allvarligt på resultatet och menade att enkätsvaren var så pass problematiska att det nu 
blivit omöjligt att blunda inför kulturfrågor i organisationens strategiska 
arbetsmiljöarbete.  

Identitet; yrkesidentitet och personliga förhållningssätt 
kring kön (träff 8) 
Under nästkommande träff behandlades temat identitet och gruppen arbetade med 
frågeställningar kring yrkesidentitet och personliga förhållningssätt till kön. Jag föreläste 
kring identitet, genom att exemplifiera val av ett passande arbete, användning av språk, 
klädsel och presentationen av sig själv som en man eller kvinna i en organisation (jmf. 
Acker, 1990). Vi diskuterade framförallt kring att yrkesroller ofta har en koppling till 
manlighet eller kvinnlighet, vilket exempelvis kan avläsas i en könssegregerad 
arbetsmarknad. Jag föreläste också om manlighetsstereotyper och yrkesideal, vilket kan 
jämföras med ”fantombilder” (jmf. Lindgren, 1999; Connell, 1995). Under denna träff 
vävdes många av projektets samtalsteman samman, men vi utgick framförallt från; 
Framtidens gruvarbete för både män och kvinnor? samt Kunskap och erfarenhet, vem har 
”bergöga”? 

Under temat identitet fick projektgruppen också närskåda sina personliga värderingar 
och förståelse kring manlighet och kvinnlighet. Som ingång till vidare samtal använde 
jag mig av etablerade värderingsövningar, exempelvis ”fyra hörn” och ”heta stolen” (se 
avsnitt: Andra aktiverade processmetoder). Nedan följer exempel på frågeställningar;  

Heta stolen 

- Ska pojkar och flickor uppfostras lika? 

- Är kvinnor bättre chefer än män?  

- Tänker män och kvinnor på samma sätt? 

- Arbetar kvinnor mer effektivt än män? 

- Tar kvinnor mer risker än män? 
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- Behöver barn både en mamma- och en papparoll?  

Fyra hörn 

- Var har jämställdheten kommit längst?(politik, arbetsmarknad, familjeliv, kultur) 

- När kan det vara viktigt att skilja på män och kvinnor?(egna alternativ) 

- När känner du dig mest som man/kvinna (fritidsaktivitet, arbete, familj/vänner/relation, eget 
alternativ) 

Övningarna fick ta tid med fokus på diskussion och förtydligande av tankar kring olika 
individuella val. Under dessa övningar blev det dock synligt att många i gruppen gärna 
återgick till välkända stereotyper eller tydliga könsidentiteter. Exempelvis kom 
diskussionen kring kön som biologi eller social konstruktion till ytan igen. Är man och 
kvinna i grunden olika, eller ligger skillnaden i olika kringliggande förväntningar på 
pojkar och flickor, var en fråga som nöttes och blöttes i gruppen. Diskussionen fick ny 
lyskraft när gruppen samtalade om barnuppfostran och vad vi vill lära våra barn. Många 
i gruppen var reflekterande föräldrar, som insåg att de själva i all välmening cementerade 
sina egna förväntningar och fördomar kring kön på sina barn. Hur ska man egentligen 
bete sig som en god förälder, undrade gruppen. ”Man vill att både killar och tjejer ska få 
utvecklas till de personer de är, inte pracka på ungarna en massa, eller ge förbud. Min pojke älskar 
att leka med dockskåp. Samtidigt vill man ju inte att de ska få problem senare i livet”, menade 
en pappa. Kvinnorna i gruppen berättade återkommande om en personlig kluvenhet 
inför yrket som gruvarbetare. De menade att de ofta fick stå till svars för sitt yrkesval 
och att de ibland blev betraktade som mindre kvinnliga på grund av sitt yrkesval. 
Männen i gruppen hade andra erfarenheter, här förstärkte yrkesvalet en mansidentitet. 
Flera i gruppen menade också att de tidigt känt en förväntan om att de skulle jobba just 
inom gruvindustrin, på gott och ont, eftersom far eller farfar eller morfar varit 
gruvarbetare före dem. 

Under temat identitet arbetade vi också i formen av en slags ”framtidsverkstad”, där 
projektgruppen reflekterade kring framtida utmaningar i sin yrkesroll. Frågor som 
diskuterade var exempelvis; Vad tror ni krävs av framtidens gruvarbetare? Vilka 
kompetenser och egenskaper kommer att vara gällande i framtidens gruvindustri? 
Gruppen arbetade vid detta tillfälle utifrån en bildövning (se avsnitt: Andra aktiverande 
processmetoder). Projektgruppen delades in i mindre grupper om fyra till fem personer, 
både kvinnor och män. Grupperna fick sedan prata ihop sig och välja ut tio bilder. Det 
blev en livlig förhandling i gruppen där olika kompetenser diskuterades fram och 
tillbaka och olika tolkningar av samma bilder. Sedan redovisades bilderna med 
tillhörande förklaringar för de andra grupperna.  
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Figur 8 Bildövning (foto Eira Andersson)  

Under arbetet med framtidsverkstaden uttrycktes framförallt en oro över att 
utvecklingen gick snabbt i LKAB, gruppen hade svårt att sia om framtiden. Det fanns 
också en rädsla kring att bli förbisprungen, att företaget i framtiden skulle efterfråga ny 
kompetens, som man inte hade inom nuvarande gruvarbetarkollektiv. Flera siade om att 
exempelvis datakunskaper och systemkunnande kommer att ersätta fysiska förmågor, 
erfarenheter och kännedom om berget. ”Men det är mycket längre dit än man kan tro om 
man lyssnar på LK. De framhåller alltid det högteknologiska i produktionen, men det funkar bara 
till en viss del. Så än sitter man säker”, skrattade en av männen. Efter övningen hade vi en 
gemensam diskussion om hur egenskaperna som nu uppmärksammats speglades inom 
organisationen eller exempelvis i mediabilden av gruvarbete. Gruppen menade att 
företaget alltid lyfter fram den senaste teknologin, medan media ofta speglade 
gruvarbetet som ganska gammeldags, fokus på olyckor och risker. Projektgruppen 
diskuterade länge vilken bild som var mest rättvisande, några menade att gruvarbete 
alltid är förknippat med risker, vilket också avspeglas i lönekuvertet. Andra menade att 
omoderna bilder av gruvarbetet resulterade i att få söker sig till yrket och framförallt 
inte kvinnor. Alla enades om att framtidens gruvarbete på ett eller annat sätt skulle 
omfatta fler kvinnor. Men gruppen diskuterade också att jämställdhet i gruvindustrin 
har ett högt pris. ”Troligen gör jämställdheten att gruvarbetet minskar i status”, reflekterade 
en av männen. 
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Återkoppling och dialog med projektgruppen  
Under tiden för Framtiden Gruvkultur arbetade jag kontinuerligt med att sammanställa 
vårt gemensamma kunskapsinsamlande och lärande i gruppen. Jag utgick från 
projektgruppens aktiviteter, mina minnesanteckningar och ljudinspelningar av samtal 
och diskussioner. Jag funderade länge hur återkoppling av ett hanterligt material skulle 
ske till gruppen. Slutligen beslutade jag mig för att använda ett format av korta 
påståenden, det vill säga ett urval eller koncentration av uttalanden, berättelser och 
diskussioner som framkommit i projektet. Kröjer (2004) använder sig av en metod hon 
kallar ”förtätningar”, vilket förenklat kan förklaras som delar av ett samtal eller 
intervjumaterial i diktform. Hon menar att diktformen kan ses som en metafor för den 
berättelse den speglar istället för direkt empiri. Begreppet förtätning understryker att 
diktformen är en koncentrerad bild av den verklighet den representerar. Hon menar 
vidare att utgå från valda förtätningar under en gruppreflektion kan ge nya diskussioner 
och associationer kring kön inom organisationen. Med inspiration av Kröjer valde jag 
med omsorg uttalanden som fokuserade könsaspekter i gruvarbete och kortade ned på 
ställen där mer allmänna ordalag använts om arbetsplatser, personal eller uppgifter. Stor 
vikt lades vid att belysa påståenden som pekade i olika riktning och vid olika tillfällen 
under de två år som projektet fortlöpte. Nedan följer exempel på påståenden; 

Gruvkultur 

- Det behövs fler kvinnor bland alla män. 

- Att ta risker ingår i jobbet, tar inte jag det blir någon annan tvungen. 

- En gruva är mystisk, det är viktigt att behålla.  

- Det är svårt att fråga om hjälp, män vill helst inte tappa ansiktet. 

- Kvinnor kör mjukare än män. 

- Man behöver vara tålig för att klarar av jargongen här, rå men hjärtlig. 

- Kvinnor är nog mer försiktiga än män. 

- Att ta risker kan ibland ge en tråkig vardag, lite extra krydda. 

- Det verkar som om kvinnor har det lättare vid rekrytering än män. 

- Som kvinna kan det vara tufft att arbeta i en mansdominerad organisation. 

- Grupptryck kan ibland vara jobbigt i riskfyllda situationer. 

- Alla har en individuell gräns, det borde respekteras. 

- Jämställdhetsarbetet har gått för långt. 

- Humor är viktigt i arbetet, alla måste tåla lite skoj. 

- Det är roligt att vara ensam tjej på ett arbetslag. 

- Här arbetar inga kvinnliga kvinnor. 
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- Man ser direkt när någon inte kommer att bli långvarig under jord. 

- Alla bär på en historia om en olycka. 

- Kvinnor orkar inte bära borrstänger. 

- Borrstänger är ett arbetsmiljöproblem 

- Det är svårt att visa sig upprörd eller rädd efter en allvarlig olyckshändelse. 

- Mycket har förändrats, klimatet är mjukare och mer öppnare nu än förr. 

Under de sista projektträffarna i Framtidens Gruvkultur, redovisade jag påståenden för 
gruppen. De fick också papperskopior sammanlagt ca fem sidor att ta med sig hem. På 
detta sätt fick gruppen reflektera kring en gemensam konkret kunskapsmassa som vi 
sedermera valde att kalla ”Gruvkultur”. Under nästföljande träff fick gruppen möjlighet 
att tycka till, diskutera och lägga till om det var något som behövdes förtydligas. Denna 
diskussion var viktig, men samtalen gav inte upphov till några nämnvärda förändringar 
av det nedskrivna materialet. Gruppen stod för vad de hade sagt under olika faser i 
projektet, även om de kunde se på sina tidiga uttalanden från ett annat ljus så här i 
efterhand. Projektgruppen menade samtidigt att just dessa tidiga uttalanden fick stå för 
vanligt förekommande attityder, kanske för andra gruvarbetare, som inte genomgått 
resan i projektet. Jag fick också tillåtelse och gruvarbetarnas samtycke att använda 
påståendena vid vetenskaplig publicering. Stor del av detta material har jag sedermera 
behandlat som empiri och använts i direkta citat i avhandlingen. 

Resultat, implementering och avslut  
(träff 9-10) 
Under projektets gång funderade gruppen på och planerade för hur spridning av viktiga 
lärdomar från Framtiden Gruvkultur skulle ske till personal vid LKAB. Projektgruppen 
ville framförallt nå ut till sina arbetskamrater och andra gruvarbetare vid brytningen i 
Kiruna- och Malmbergsgruvan. Hur får vi våra arbetskamrater att vara med om samma 
resa som vi i Framtidens Gruvkultur, frågade sig gruppen. Inledningsvis, när 
projektbeskrivningen utformades, skrevs att en tänkbar form av redovisning kunde vara 
en handlingsplan med konkreta åtgärder på arbetsplatserna i gruvan. Ett annat alternativ 
som diskuterades i gruppen var att sätta samman en informationsfilm som behandlade 
intressanta situationer eller frågeställningar från projektet.  

Men allt eftersom arbetet i projektet fortskred enades gruppen om att just samtal och tid 
till reflektion var centralt för att jobba vidare med attitydförändringar kring kön, 
arbetsplatskultur och säkerhet i gruvarbete. De behövdes tid i det ordinarie arbetet för 
öppna samtal och eftertanke. Slutligen föddes idén om en diskussionsfolder – en kort 
arbetshäfte med diskussionsfrågor som speglade frågeställningar och problematik som 
kommit fram i Framtidens Gruvkultur. Foldern skulle användas som stöd till samtal ute 
på arbetsplatser i gruvan, exempelvis vid arbetslagsträffar eller liknande tillfällen när 
personalen var samlad. Tanken var att öka medvetenheten för problemområden och på 
så sätt gjuta olja på vatten för att bryta negativa praktiker och förändra attityder. 
Gruppens önskan var också att foldern skulle vara enkel och självinstruktiv för att direkt 
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kunna användas av vem som helst i personalen. Projektgruppen kunde dock tänka sig 
att finnas till hands som en resurspool och bjudas in som samtalsledare eller bollplank, 
om arbetslagen kände behov av det.  

Projektgruppen arbetade följaktligen under de två sista träffarna med att sätta samman 
frågor till en diskussionsfolder. I detta arbete utgick de från diskussioner och 
erfarenheter under projektet – övningar, berättelser eller konflikter. Som stöd hade de 
också sammanställningen ”Gruvkultur”, korta påståenden från gruppens berättelser (se 
avsnitt: Återkoppling och dialog med projektgruppen). Gruppen ägnade mycket tid och 
kraft åt att koka ner några få centrala teman med närliggande öppna frågeställningar. 
Folderns enkla form gav tydliga ramar. Det fanns inte utrymme att behandla alla 
samtalsteman eller områden som projektet berört, gruppen fick göra grova 
prioriteringar.  

Projektgruppen arbetade också med själva språket i frågorna och försökte hitta 
formuleringar som kändes naturliga och gångbara bland sina arbetskamrater. Frågorna 
skulle vända sig till andra gruvarbetare och språket var en viktig ingång för att locka till 
samtal och självreflektion. Frågorna formulerades även för att utmana tankemönster eller 
för att direkt provocera fram reaktioner. Därmed kan vissa frågor uppfattas som ett 
övertydligt budskap, men detta var med andra ord avsiktligt för att locka till diskussion.  

Projektgruppen hade slutligen ett förslag på frågepaket som delades in i fem teman som 
fick utgöra huvudrubriker i diskussionsfoldern; traditioner, nyanställd, arbetsgemenskap, 
jargong och säkerhet. Förslaget lämnades sedan över till personaldirektören samt till 
dåvarande övergripande personalchef vid LKAB för feedback. Frågorna landade i god 
jord och dessa två befattningar fick i uppgift att formulera en inledande text till 
diskussionsfoldern. Inledningstexten behandlade framförallt varför ett positivt och 
tillåtande arbetsklimat var viktiga frågor för LKAB och hur projektet kunde knytas 
samman med pågående satsningar på säkerhet, jämställdhet/mångfald i organisationen. 
På sista sidan av folderns skrev jag samman en kort beskrivning av projektet vilka som 
hade deltagit, hur vi arbetat och med vilka frågeställningar.  
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Figur 9 Diskussionsfolder, sida 1 
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Figur 10 Diskussionsfolder, sida 2 



Malmens manliga mysterium – Eira Andersson 

 89 

 

Figur 11 Diskussionsfolder, sida 3 
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Figur 12 Diskussionsfolder, sida 4 
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Framtidens Gruvkultur avrapporterades den 26 november 2007 för LKAB:s 
personalteam; personaldirektör, rekryteringsansvariga och HR-personal (se appendix E). 
Vid detta tillfälle fanns möjlighet för personalteamet att ställa frågor och komma med 
synpunkter angående diskussionsfoldern. Projektet avrapporterades också vid det årliga 
seminariet för alla, ett hundratal, produktionsledare och chefer i LKAB-koncernen, på 
Hotell Ferrum i Kiruna den 28 november 2007. Jag höll i dessa presentationer och 
projektgruppen bidrog med egna erfarenheter och exempel på spännande diskussioner 
från projektet. Vid dessa tillfällen introducerades ett första utkast till diskussionsfoldern, 
med förklaring hur den skulle användas som samtalsstöd i på arbetsplatser kring 
produktionen Division Mining LKAB.  

Personalteam och produktionsledare fick sedan i mindre grupper titta närmare på 
foldern med uppgiften att ge feedback på dess utformning och synpunkter på hur den 
skulle implementeras. Som avslutning hölls en positiv gemensam diskussion om hur 
foldern kunde användas i det dagliga arbetet för att adressera frågor kring kön, 
mångfald, grupptryck och säkerhetskultur i konkreta arbetssituationer. Alla fick också 
instruktioner att höra av sig till mig om de hade något ytterligare att tillägga innan 
foldern gick i tryck. Endast ett fåtal nyttjade detta tillfälle, vilket resulterade i några 
mindre kompletteringar i den slutliga utformningen. Foldern trycktes upp i årsskiftet 
2007-08, i ett tusental exemplar, för distribution till hela företaget och framförallt till 
produktionsledare vid brytning, Division Mining LKAB. 

Som en mer informell avslutning på Framtidens Gruvkultur åkte hela projektgruppen 
på en gemensam resa till Narvik den 26-27 november för avkoppling och samvaro. I 
Narvik hade vi bokat en båtresa med späckhuggarsafari samt tillhörande middag och 
övernattning. Ett ihärdigt snöfall satte käppar i hjulet på vår förhoppning att få se 
späckhuggare leka i havet, men båtresan i Norges vackra fjordlandskap blev en fantastisk 
naturupplevelse. Resan blev ett fint avslut på vår tid tillsammans. Det var med andra 
ord inte utan vemod vi slutligen kom fram till punkten att säga tack och hej då. Alla var 
vi stolta över gemensamma ansträngningar för att realisera projektet och nå fram till 
resultat. Framtidens Gruvkultur handlade mycket om att våga ifrågasätta sig själv, sina 
beteenden och att med nya ögon se på sina erfarenheter och i grunden viktiga livsval. 
Gruppen delade detta med varandra, på ett personligt och öppet sätt genom så många 
berättelser och skratt. Att få vara med på denna resa, har jag dem att tacka för.  

Återkoppling och dialog med organisationen 
Projektet Framtiden Gruvkultur fungerade som en arena för kunskapsutbyte mellan mig 
som doktorand, personalledning och en projektgrupp med gruvarbetare vid LKAB. Ett 
kunskapsutbyte som har skett på fler nivåer parallellt. I avhandlingen fokuseras 
framförallt kunskapsutbytet inom projektet, men jag vill dock nämna kunskapsutbyte, 
dialog och spridningseffekter i kringliggande organisation.  

Verkligheten är svår att förenkla, där en interaktiv process kring Framtiden Gruvkultur 
närmast kan liknas vid ringar på vatten, med återkoppling och integrering av projektet i 
organisationen. Under forskningssamarbetet perioden 2005-2008 har jag följt och 
interagerat med skeenden och strategier i gruvorganisationens vardag. Med Framtiden 
Gruvkultur som plattform fick jag access och legitimitet att närvara vid olika 
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sammankomster rörande personalfrågor och blev tillfrågad om synpunkter och konkret 
hjälp, även utanför projektets ramar. Rollen som projektledare/processledare för 
Framtidens Gruvkultur innebar att jag förväntades göra gott för organisationen vilket 
också stärkte mitt förtroendekapital. Schein (2001) menar att företagsledare inte berättar 
för forskaren vad som verkligen händer på ett företag om forskaren inte förväntas ge 
konkret hjälp. Jag försökte dock att hålla distans till liknande uppdrag, men bidrog i 
några fall med mina personliga synpunkter, exempelvis gällande formuleringar i 
företagets nya jämställdhetsplan.  

Förutom planerade träffar i Framtidens Gruvkultur, har kontinuerliga möten med 
verksamhetschefer och ledningsgrupp genomförts. Den 16 maj 2006 presenterades en 
lägesrapport från Framtidens Gruvkultur för LKAB:s ledning. Resultaten togs emot 
med ett igenkännande och därmed inleddes ett mer omfattande samarbete för att 
förankra projektet i organisationen. Den 18 oktober 2006 medverkade jag i ett 
seminarium om säkerhet och arbetsmiljö på LKAB, där alla chefer i koncernen var 
närvarande. I samband med detta seminarium etablerades kontakt med nyckelpersoner 
från avdelningar för arbetsmiljö, personal och utbildning för att ta till vara lärdomarna 
från projektet och hitta former för ytterligare spridning. En produkt av denna dialog, 
var att delar av resultaten från Framtidens Gruvkultur kom att ingå i företagets pågående 
säkerhetsutbildning Säkerheten först, en omfattande utbildningssatsning som riktas till all 
personal i koncernen. Ett annat förslag som diskuterades var att behandla projektets 
frågeställningar som en obligatorisk del i företagets ledarutbildning, denna ambition blev 
dock aldrig verklighet. 

Efter att Framtiden Gruvkultur var avslutat, våren 2008 tog LKAB kontakt med mig 
igen för att fånga upp lärdomar från projektet. Företaget hade anlitat en teatergrupp 
’Vardagens dramatik’, som arbetade interaktivt och gestaltande med 
organisationsutveckling, exempelvis med arbetsplatskultur och genus. Teatergruppen 
intervjuade mig för att gestalta projektets frågeställningar i sina gästspel för 
produktionspersonal i företaget. Tyvärr blev denna föreställning sedermera inställd på 
grund av en svår arbetsplatsolycka på LKAB. 
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REFLEKTION KRING GEMENSAMT KUNSKAPANDE OM KÖN 
En interaktiv forskningsansats i arbetslivsforskning innebär en ständig balansgång mellan 
närhet och distans till det empiriska materialet, kontext och medlemmar i 
organisationen som studeras. En balansakt som många gånger kan kännas övermäktig 
och svår att hantera för en doktorand. Samtidigt var utgångspunkten med min 
interaktiva forskningsansats också att bredda och fördjupa mina kunskaper om 
deltagarbaserad forskning, att lära genom att göra, och därmed ge ett vetenskapligt 
metodiskt bidrag. I nedanstående kapitel vill jag titta tillbaka på den gemensamma 
kunskapsbildningen inom och i kölvattnet av det interaktiva projektet Framtidens 
Gruvkultur vid LKAB. Jag vill belysa hur vi kan förstå det gemensamma kunskapandet 
kring kön och föra en diskussion kring validitet. Jag vill också belysa deltagarnas olika 
motiv eller positioner i vårt gemensamma projekt.  

Min interaktiva forskningsansats kännetecknas av tre utmärkande drag; 1) en strävan 
efter att skapa ett jämbördigt samarbete mellan forskare och berörda, 2) att olika sorters 
kunskap integreras i kunskapsutvecklingen, 3) att forskningen ska bidra till lärprocesser 
och/eller förändring/nyorientering (jmf. Aagaard Nielsen & Svensson (red), 2006; 
Johanisson m.fl. (red), 2008). Nedan kommer jag att redogöra för dessa teman i min 
forskningsprocess och framförallt i forskningscirkel Framtidens Gruvkultur.  

Jämbördigt samarbete mellan forskare och berörda 
En viktig kompetens hos forskaren vid en interaktiv ansats är att organisera och 
iscensätta gemensamma lärprocesser (Svensson, 2002; Johannisson, 2008). Utmaningen 
ligger i att kombinera akademiska krav på empiri och vetenskaplig relevans med 
gruvföretagets fokus på verksamhetsnära lärande och förändringsprocesser. Det handlade 
också om att motivera och engagera gruvarbetare i projektgruppen till att undersöka 
och problematisera sin egen yrkesroll.  

Projektet Framtiden Gruvkultur utgjorde en gemensam plattform för kunskapsutbyte, 
kunskapsinhämtande, kunskapsfördjupning och spridning av kunskap kring 
kön/maskulinitet i gruvföretaget LKAB. Samarbete och kunskapsutbyte kan härledas till 
flera nivåer parallellt; mellan doktorand och personalledningen, mellan medlemmar i 
projektgruppen, mellan mig och projektgruppen, mellan projektgruppen (mig inräknad) 
och personalledningen, samt mellan projektgruppen (mig exkluderad) och 
personalledningen. Att skapa tillit, ett öppet och tillåtande klimat är viktiga 
förutsättningar för denna gemensamma kunskapsbildning. Men det handlar också om att 
lyfta fram intressekonflikter och samtidigt kväva forskningens rätt och därmed acceptera 
att också själv bli kritiskt granskad.  

Samarbetet kring Framtiden Gruvkultur har strävat efter att vara jämbördigt, det vill 
säga en ömsesidig respekt för varandras kunskap tillika bidrag till vår gemensamma 
kunskapsbildning. Därmed inte sagt att vi (jag, personalledningen och deltagande 
gruvarbetare) har haft samma ingångar, motiv eller positioner i vårt samarbete. I en 
första betraktelse kan vi utläsa att de deltagande gruvarbetarna och personalfunktioner 
på LKAB, hade en insiderposition, det vill säga permanenta medlemmar i den 
organisation som studerades. Relationen oss emellan var följaktligen en relation mellan 
en outsider, det vill säga en utomstående forskare, och en till flera insiders (jmf. Herr & 
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Andersson, 2005). Denna uppdelning säger mycket lite om vår egentliga interaktion; 
skillnaden mellan gruvarbetarnas och personalledningens insiderposition, vilken kan 
härledas till olika motiv för kunskapsbildning och förändring, eller olika positioner 
inom projektgruppen.  

Jag vill därför börja med att behandla personalledningens position; förståelse av kultur 
och kön, samt motiv för vårt samarbete. I mina inledande samtal med 
personalledningen, framförallt med dåvarande personaldirektör vid LKAB, framkom en 
nyfikenhet men också en maktlöshet gällande frågor kring arbetsklimat, kultur och 
jämställdhet i gruvarbetarkollektivet och i organisationen i stort. Personaldirektören 
uttalade läget som problematiskt och talade i termer av förändringsmotstånd på grund av 
traditioner. Hon utmålade den ”manliga kulturen” som en viktig fråga att studera, 
utmana och förändra. Personalledningens position kan med andra ord liknas vid en 
”defensiv” hållning till kultur (Alvesson, 2001), ett svårbemästrat område, bestående av 
känslor, idéer och normer som ledningen inte visste hur de skulle hantera. Kultur och 
kön som ett hinder för företagets rationalitet och utveckling. Personalledningen vid 
LKAB, önskade mer förståelse för attityder och beteenden bland personalen, men 
framförallt verktyg för att bryta problematiska mönster för att uppnå önskade 
organisatoriska mål. I samtal med personalledningen framkom en förförståelse och 
hållning gällande kön, präglad av denna defensiva kultursyn samt en tydlig kvantitativ 
jämställdhetsambition.  

Personalledningen stod framförallt för en kunskap och förståelse av organisationen på en 
bred generell nivå, exempelvis om spelet mellan olika nivåer. De bidrog också med en 
historik om exempelvis genomförda organisatoriska förändringar och hur dessa hade 
mottagits av gruvarbetarkollektivet. Det hade insikt om strukturella men också i viss 
mån kulturella hinder för personalen att agera i olika frågor. Motstånd eller konflikter 
uppmärksammades, men ofta utan att vidare undersöka dess orsaker. Inför det 
gemensamma projektet Framtiden gruvkultur var detta kunskapsbidrag viktig som ett 
utgångsläge, där vi utgick ifrån och uppmärksammade konfliktytor (se avsnitt; 
Projektbeskrivning) som motiv för ny kunskapsbildning, i hopp om att hitta nya 
förklaringsmodeller. 

Personalledningen talade framförallt om jämställdhet i termer av ”behov av fler kvinnor 
i organisationen”, ”att bryta mansdominansen”, en förhoppning om att kvinnor skulle 
bidra med ”nya beteenden” och stå för ”andra kompetenser” än män. Uppfattningen 
var att dessa ”kvinnliga egenskaper” låg i linje med företagets mål om att vara en 
attraktiv arbetsgivare och en modern organisation. Denna förståelse av kön kan jämföras 
med en essentialistisk syn på män och kvinnor, men också ett aktivt utmanande av 
mannen som norm, och att just olikheten mellan män och kvinnor kan tillföra mångfald 
(jmf. Kvande, 2003). Kvinnor i företaget fick på så vis stå symbol för det nya och 
framtiden, medan männen betraktades som gammeldags och macho. Liknande 
förståelser av kön kan kritiseras för att underbygga en cementering av könsroller, vilket 
sällan resulterar i en jämställd organisation. Ambitionen att rekrytera fler och behålla 
kvinnor i organisationen genom jämställdhetsarbete var dock ett uttalat och viktigt 
motiv till vårt gemensamma forskningssamarbete. I detta ljus kan vårt gemensamma 
projekt Framtiden Gruvkultur ses som en strategisk satsning, för att uppnå en önskad 
kulturförändring, attityder och beteenden, bland gruvarbetare. Eller som en rent 
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symbolisk funktion – där Framtidens Gruvarbete uppvisade en medveten och 
organisation.  

Gruvarbetarna i Framtiden Gruvkultur hade en annan insiderposition som anställda i 
företagets mansdominerade arbetarkollektiv. Deras roll i projektet blev följaktligen att 
undersöka och reflektera kring det egna arbetet och i stor mån också kring sig själva. En 
uppgift som till en början bjöd på motstånd. Personalledningens position, gällande 
kultur och kön, gav upphov till flera konflikter. Genom att personalledningen ofta stod 
fast vid en defensiv kultursyn, utmålades gruvarbetarna själva som ansvariga för ett 
problematiskt arbetsklimat där männen och deras beteenden beskrevs i negativa ordalag. 
Som ett svar mot denna kritik, riktade gruvarbetarna följaktligen olika utryck av 
missnöje uppåt i organisationen; ”Vi är inte macho, och är vi nu det är det snarare företagets 
fel!” menade en av männen. De menade att företaget hade en viss vinning av rådande 
kultur och arbetspraktiker, där produktionen ställdes mot säkerheten. Det blev viktigt 
för mig att navigera i detta spänningsfält mellan gruvpersonal och ledningen, att inte ta 
ställning, men att belysa dessa två insiderpositioner. 

Samtidigt stod gruvarbetarna i projektet också för egna motiv och intressen. 
Gruvarbetarna ville framförallt värna traditioner och bevara gruvarbetets unika 
särställning, som buffert mot pågående förändringar i organisationen, och på så sätt 
förvalta gruvarbetets status för framtidens. Samtidigt ville gruppen verka för ett 
tillåtande arbetsklimat, att stänga ute fördomar om män och kvinnor, för att på så sätt få 
bättre trivsel i sitt arbete. En viktig drivkraft för deltagarna i Framtidens Gruvkultur, var 
att de själva var föräldrar till barn och ungdomar som potentiellt kunde få anställning 
vid LKAB. De ville, med andra ord verka för ett gott framtida arbetsklimat för sina 
söner så väl som döttrar. Särskilt kvinnorna i projektet såg sig som viktiga förebilder för 
sina döttrar och andra tjejer i omgivningen.  

Gruppen uttalade också att en drivkraft vara att lyfta ’mjuka delar i arbetet’, det fanns ett 
behov av att reflektera kring dessa frågor. Vid upprepade tillfällen utryckte gruppen att 
det sällan, om ens någonsin, fanns tid eller plats för samtal och reflektion kring 
exempelvis framtidens gruvarbete, samarbete, grupptryck, yrkesideal, manligt och 
kvinnligt. ”En förändrad manlighet… jag skulle kunna sitta o prata så här i timmar”, menade 
en av männen i projektet. Framtidens Gruvkultur kan således beskrivas som en arena för 
en form av demokrati och ’free space’. Projektet gav gruvarbetarna en röst, i en 
förändring som i högsta grad handlade om dem och deras framtida yrkesroll. (Herr & 
Andersson, 2005) menar att interaktiv forskning kan diskuteras i förhållande till en 
’demokratisk validitet’ som fångar hur olika aktörer som berörs av forskningsområdet 
och forskningsfrågan har involverats i processen. Gruvarbetarna fick med andra ord 
tolkningsföreträde i en beskrivning och analys av sin egen verklighet, vilket kan 
diskuteras som ett mått för validitet. Jag vill också jämföra Framtidens Gruvkultur med 
ett andningshål, avgränsad från den pågående produktionen, där gruvarbetarna kunde 
utbyta erfarenheter, diskutera med varandra och medvetandegöra idéer och tillsammans 
urskilja vilka handlingsalternativ som står dem till buds i framtiden, att jämföra med 
begreppet ’free space’ (Schwencke, 2006). Amundsdotter (2009 s. 47) beskriver free 
space ”som ett utrymme för social föreställning som inte är möjlig på samma sätt i 
vardagen”, ”reflektion sker inte bara i största allmänhet, utan med en ambition att 
dekonstruera verkligheter”. Även Lindberg (2010) som studerat kvinnliga regionals 
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nätverk som utmanar mönster tankemönster om svensk innovationspolitik, menar att en 
viktig poäng med free space är att olika perspektiv förs fram, utan krav på bestämda 
resultat. Hon refererar till Kemmis (2006) och hans begrepp om ’ovälkomna sanningar’, 
en strävan efter att inte ta saker för givet, utan en kritisk granskning. Det öppna 
klimatet i Framtidens Gruvkultur medgav, denna typ av ovälkomna sanningar, där 
yrkesgruppen gruvarbetare fick utrymmer för reflektion och eftertanke kring olika 
konflikter och handlingsalternativ, utan att exempelvis personalledningen eller andra 
chefer närvarade. 

På tal om skilda positioner vill jag även lyfta fram att projektgruppen i Framtidens 
Gruvkultur bestod av just män och kvinnor. Två skilda positioner, förutom individuell 
spännvidd, som innebär olika upplevelser och erfarenheter av organisationen som just 
man eller kvinna. Detta var ett oundvikligt faktum redan vid planeringen av projektet. 
Som jag tidigare uppmärksammat var min önskan att genomföra projektet med endast 
manliga deltagare, men i enlighet med personalledningens önskan deltog nu både män 
och kvinnor. Mina upplevelser är dock att män och kvinnor hade överensstämmande 
motiv för kunskapsfördjupning och förändring, vilket jag beskrivit ovan, kanske 
eftersom projektet inte uttalat handlade om jämställdhet utan om arbetsplatskultur. Jag 
har förhållit mig till dessa två skilda positioner, i den meningen att jag lämnat utrymme 
för individuella erfarenheter i projektet. Vid analys och redovisning av empiri skriver 
jag fram om det är en kvinna eller man som återges. Mina upplevelser är dock att 
männens och kvinnornas utsagor ofta pekade i samma riktning, kvinnornas erfarenheter 
blev på så sätt även viktiga markörer för föreställningar om män i gruvarbete.  

Samtal i Framtidens Gruvkultur utgick från gemensamma aktiviteter och 
undersökningar av organisationen med stöd av könsteoretisk kunskap. Centralt i denna 
process var att formulera en gemensam problembild, och utifrån denna finna motiv till 
lärande och förändring. En del av en problembild utkristalliserades i inledande 
diskussioner med LKAB:s personaldirektör, vilket jag diskuterat ovan, men framförallt 
deltagarna i Framtidens Gruvkultur skulle vara med att gestalta denna problembild. Ett 
första steg för denna samsyn var att tillsammans formulera en tydlig projektbeskrivning 
som alla i projektet stod bakom (se avsnitt: Projektbeskrivning), en bild som också i sig 
skulle granskas och belysas från olika perspektiv. 

Forskningscirklar kan delas in i kategorierna; kunskapsfördjupning eller verksamhetsnära 
forskning och utvecklingsarbete (Holmstrand & Härnsten, 2003). Framtidens 
Gruvkultur genomfördes som en kunskapsfördjupande forskningscirkel, även om den 
initialt hade en framtoning som en mer verksamhetsnära forskarcirkel eller ett 
förändringsprojekt (se avsnitt: projektbeskrivning). Vid planering och uppstart var det 
viktigt med konkret problemfokus och en förändringsambition, för att motivera alla 
deltagare och i dialog med personalledningen. Under projekttiden inriktades dock våra 
aktiviteter mer mot förståelse och problematisering, än att lösa verksamhetens problem. 
Holmstrand & Härnsten (2003) menar att den kunskapsfördjupande forskningscirkeln 
ska utgå ifrån en grupps gemensamma problem med kunskapstillväxten i fokus, där 
avsikten inte först och främst är att lösa problem, utan belysa och öka kunskapen om 
problemet för djupare förståelse, vilket kan leda till handlingar och åtgärder i 
organisationen. Vår lärprocess i Framtidens Gruvkultur utgjorde med andra ord den 
största förändringen. En förändring som inte direkt handlade om problemlösning utan 
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snarare en nyorientering. En medvetenhet kring konkreta situationer som utgjorde 
möjligheter eller hinder för individ och organisation men också teoretiska spänningsfält 
för vidare forskning.  

Integrering av kunskap 
Under förstudien, där jag under informella former hade möjlighet att samtala med 
personal från olika yrkesgrupper i organisationen LKAB, gav en första bild av vilken 
retorik som användes kring män och kvinnor i organisationen. Jag blev varse om hur 
olika förståelser om kön kan samexistera, exempelvis mellan organisatoriska nivåer, 
vilket jag försökt att förhålla mig till i mötet med skilda individer. Liknande iakttagelser 
har också bidragit till förståelse och analys kring en ständigt pågående förhandling kring 
kön och maskulinitet i gruvarbete, en diskussion som utvecklas avhandlingens sista 
kapitel.  

Kunskapsutbyte inom projektet Framtidens Gruvkultur är dock den mest centrala. I en 
forskningscirkel ska utgångspunkten vara att medvetandegöra den kunskap som finns 
samtidigt som ny kunskap utmanas genom att tillföra teori (Holmstrand & Härnsten, 
2003). I Framtiden Gruvkultur har deltagarna medvetandegjort sina erfarenheter av kön 
i gruvarbete och diskuterat detta utifrån projektets samtalsteman med basen i en 
könsteoretisk modell.  

Kunskapsutbytet i Framtidens Gruvkultur handlar med andra ord om en pågående 
integrering och förhandling mellan den praktiska erfarenheten och gruvarbetarnas 
förförståelse kring kön, med min egen förståelse i en komplicerad lärprocess. Vid starten 
av projektet möttes jag av en uttalad könsblindhet. En medveten retorik kring män och 
kvinnors likavarande, en fastlåst position vid att det ”inte finns någon skillnad mellan 
män och kvinnor” eller att ”det här med kön är ointressant”. Vilket kan jämföras med 
en jämställdhetsdiskurs som egentligen inte handlade om kvinnor och mäns likavarande, 
utan snarare om könens lika värde. Vid närmare blick framkom dock att jämförelser 
mellan könen hade en tydlig utgångspunkt i den manliga sfären. Det vill säga att 
kvinnliga gruvarbetare var ”lika bra som männen” eller ”klarar av samma 
arbetsuppgifter”, med utgångspunkt i mannen som människa. Framförallt kvinnorna i 
gruppen var måna att framhålla denna likhet. Med tiden kunde vi emellertid diskutera 
denna manliga norm, vad den bestod i och problematisera hur den exkluderade kvinnor 
men också män.  

Den kunskap som jag tog med mig in i Framtidens Gruvkultur utgick från en social 
konstruktivistisk syn på kunskap, människors aktiviteter och relationer. Utifrån detta 
visade sig att metaforen av kultur vara särskilt tillgängligt och användbart för 
projektgruppen. Vi arbetade mycket med begreppen; kultur, arbetsplatskultur och 
gruvkultur för att på så sätt uppmärksamma och diskutera normer och symbolik som 
bidrar till föreställningar om gruvarbetaryrket – yrkesidentitet och/eller kollektiv 
uppslutning kring ett yrkesideal med fokus på kön/maskulinitet(se Kapitel 4: Kultur).  

Vi kunde med lätthet diskutera kultur i gruvarbete som något föränderlighet, något vi 
tillsammans skapar, tillskillnad från en given ordning. En kultur som skapas och 
förändras, produceras och reproduceras i interaktion och lokala förhandlingar i 
vardagens praktiker. “Kulturen sitter inte i väggarna, där finns bara berg och betong - 
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tillsammans bygger vi positiva arbetsplatser”, blev parollen för arbetet i Framtidens 
Gruvkultur. Kulturbegreppet fungerade, med andra ord som viktig ingång till en mer 
konstruktivistisk syn, gällande könsnormer i gruvarbete. Jag introducerade begreppet 
”arbetsplatskultur”, på vår första träff tillsammans, där arbetsplatskultur även innefattar 
hur vi ser på kön, manligt och kvinnligt i gruvarbete, vilket blev en viktig 
utgångspunkt. Jag använde även begreppet ”föreställningar om kön” medan 
projektgruppen gärna talade i termer av ”fördomar om kön”. Tillsammans diskuterade 
vi hur föreställningar kan vara svåra att upptäcka, för att de är så vanligt förekommande, 
medan fördomar kring kön brukar uppmärksammas som negativa eller gammeldags 
föreställningar. Att tillsammans skapa arbetsplatskultur där det finns utrymme för män 
och kvinnor, utan fördomar eller stereotypa och begränsande föreställningar, blev en 
väg in i en social konstruktivistisk tankemodell för den nya projektgruppen.  

Att förmedla ett aktivt förhållningsätt kring kön, med utgångspunkt i forskartraditionen 
’doing gender’, var en återkommande mission för mig under hela projekttiden. Där kön 
ses som ett handlande och aktivitet, mellan kvinnor och män, mellan män och mellan 
kvinnor (jmf. West & Zimmerman 1987; Fenstermaker & West, 2002; Gunnarsson 
m.fl., 2003). Jag talade om kön/maskulinitet som ett ständigt pågående projekt och 
aktivitet mitt i dagliga rutiner, under arbetsmöten, i samtal under fikapausen och i 
omklädningsrummen. Projektgruppen diskuterade att vi inte bara är kön, eller blir och 
lär oss kön utan också gör kön (jmf Kvande, 2003). Jag poängterade dock att det fanns 
andra perspektiv på kön, exempelvis med grund i biologism/naturalism, och att vi 
tillsammans skulle undersöka arbetsplatskultur och synen på kön i gruvarbete vid 
LKAB.  

I Framtidens Gruvkultur användes en situationsanpassad modell (se avsnitt: 
Könsteoretisk modell och processverktyg), formulerad med utgångspunkt i Ackers 
(1990, 1999) teori om organisatoriska processer för konstruktion och reproduktion av 
kön. Modellen har fungerat som ett teoretiskt avstamp. Vilken för många deltagare i 
projektet innebar en helt ny begreppsvärld. Begreppen har förklarats genom kort 
föreläsningar med efterföljande diskussioner om verksamhetsnära exempel. Utifrån 
modellens grundpelare; struktur, symbol, relationer och identitet har vi också tillsammans 
tagit fram samtalsteman. Ytterligare konkretisering genom koppling till deltagarnas 
språk och förförståelse, vilket underlättade samsyn, diskussion och vidare förståelse.  

Den könsteoretiska modellen har samtidigt fungerat som ett processverktyg och varit 
vägledande i våra undersökande aktiviteter. Det vill säga i vilka situationer vi kan 
förvänta oss att hitta ledtrådar kring kön och därmed vad som behöver undersökas, i 
form av aktiviteter och självreflektion. Genom undersökningar utifrån modellens 
grundpelare; strukturer, relationer, symboler och identitet, upptäckte vi tillsammans hur kön 
fanns inbäddat i det mesta. Allt från nya maskiner och teknologi, till säkerhetspolicys, 
samt i historiska dokument, men framförallt i gruvarbetets alla relationer och berättelser.  

För att få till stånd förändring krävs att normativa genusblinda praktiker görs synliga på 
såväl individ som gruppnivå (Gunnarsson, 2011). På samma vis vill jag lyfta modellen 
som en förutsättning för vår interaktivitet och som teoretisk grund för samsyn och 
vidare analyser. Modellen har inte varit uttalad i alla lägen, jag har fungerat som en 
bärare och förmedlare. Det var följaktligen min uppgift att garantera att alla processer 
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och nivåer behandlades. Projektgruppen förhöll sig mer fri i förhållande till vår modell, 
deras intresse fick styra, exempelvis var gruppen mycket mer intresserad av historia och 
traditioner än strukturer och könssegregering. Men teorin blev levande även för 
deltagarna i och med att vi tillsammans tog fram samtalsteman utifrån modellen och 
förslag till olika aktiviteter.  

Ny kunskap om organisation och kön inhämtades genom gruppens olika aktiviteter. En 
mindre genusanalys av könssegregering i gruvmiljön, intervjuer av chefer kring 
könssegregeringens orsaker, samt intervju av kollegor och chefer kring synen på män 
och kvinnor som arbetskamrater och/eller chefer. Besök i utställningar om gruvarbetets 
historia. Projektgruppen delade också ut en enkät till sina arbetskamrater, ett hundratal 
gruvarbetare, där de ställde frågor om arbetsklimat, gemenskap och säkerhetstänkande 
från ett könsperspektiv. Dessa aktiviteter vidga diskussionerna och förståelsen kring kön 
och maskulinitet i gruvarbete. Det blev lättare för gruppen att se mönster som just 
normer, när avståndet blev lite längre och mindre personligt. Gruppen lärde sig att 
förhålla sig kritiskt till det som skrevs eller sagts, exempelvis i intervjuer, enkätsvar eller 
fotografier och föra en diskussion kring detta i termer av normer/kultur och 
problematisera fördomar, föreställningar och diskurser. Dessa aktiviteter gav gruppen 
stöd i våra fortsatta samtal för att framöver kunde se på sina egna och varandras 
berättelser med större distans och kritiska ögon.  

I Framtidens Gruvkultur arbetade gruppen mycket med temat kring gruvarbetets 
tradition och historia, vilket inleddes med en mindre genusanalys av bildutställningarna 
i gruvmuseet i Malmberget och besöksgruvan i Kiruna. Under dessa tillfällen framkom 
en nidbild/karikatyr av gruvarbetaren som en lojal, stark och hjältemodig machoman, 
men också varför den ibland kändes ofrånkomlig. Denna nidbild användes sedan som 
kontrast till andra uttryck för maskulinitet i gruvmiljön och stöttade på så vis nytt 
kunskapande om konstruktion och reproduktion av kön/maskulinitet i gruvmiljön. 
Denna process kan diskuteras i termer av ’rhizomatisk validitet’ (Lather 1994; Winter 
Jörgensen, 2008) genom att den utmanar och ersätter ensidiga och auktoritära 
världsbilder med mindre absoluta former av kunskap.  

Förståelsen av kön utifrån modellen och ett ’doing gender’ perspektiv, har medgett en 
pluralism, en diskussion kring olika maskuliniteter och femininiteter, vilket också visat 
på variationer mellan olika kontexter, ex i manliga och kvinnliga grupper, mellan 
yrkesgrupperingar, i den privata och yrkesmässiga sfären. Modellen har synliggjort 
mönster och återkommande teman som får stå för en lokal könsordning. Denna lokala 
könsordning har vi kallat för könskultur, arbetsplatskultur och sedermera ”gruvkultur”, 
vilken har innefattat flera dimensioner, inte bara kön. Modellen visar också kulturens 
eller ordningens mekanismer, i termer av inkludering och exkludering, hur en ordning 
lever och fortlever genom att förstärka vilka dess medlemmar är och ta avstånd från det 
man inte vill vara, där utryck för manlighet och kvinnlighet är centralt. Begrepp som 
idealbilder, framförallt yrkesideal eller fantomer (hur en ”riktig” gruvarbetare skall vara) 
har också spelat roll för förståelsen för kollektiv uppslutning kring vissa beteenden och 
individers socialisering in i en viss kultur eller ordning. 

Kunskapsbildningen i Framtiden gruvkultur kan närmast beskrivas som kollektiv dialog. 
Gruvarbetarna delgav sina personliga berättelser och gruppdynamiken fungerade ofta 
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som ett stöd. Den personliga berättelsen vidgades genom att gruppen byggde vidare på 
varandras erfarenheter. På så vis konstruerades en gemensam ny karta över gruvarbetets 
så kallade ”mjuka delar”, eller kultur. Samtidigt var lyssnandet inte passivt, utan 
gruppen bidrog till att den personliga berättelsen prövades från olika perspektiv. Samtal 
och diskussioner i Framtidens Gruvkultur blev på så vis dels ett normativt 
igenkännande, men också kritisk analys, med möjlighet att uppmärksamma och utmana 
återkommande teman. Min roll har varit att lyfta erfarenheter och berättelser till en mer 
generell nivå genom olika genusteoretiska begrepp; exempelvis ’könsmärkning’ ’lokal 
könsordning’ och traditionell könsordning, stereotypa kvinno- och mansroller. 
Gunnarsson (2011) använder sig av något hon kallar ’reflekterande genusmarkörer’, ett 
koncept och samtidigt ett processverktyg som syftar att påminna om och relatera 
övergripande genusstrukturers betydelse i forsknings och förändringsprocesser. Hon 
menar att konceptet omfattar begrepp som exempelvis genuskontrakt som synliggör 
övergripande samhälliga strukturer som påverkar kvinnor och mäns 
handlingsutrymmen. På samma vis har jag exempelvis använt begreppet ’traditionell 
könsordning’, vilket fått stå för en patriarkal samhällssyn återkommande i arbetslivets 
rutiner och relationer.  

Men framförallt har förståelsen utifrån doing gender medgett en förståelse för brott och 
fönster för förändring kring kön. Jag har under projekttiden förmedlat att vi alla är 
aktörer i det dagliga könsgörandet. Finns det delar i den gemensamma gruvkulturen 
som upplevs som problematisk, eller orättvis, kan vi själva välja nya handlingsmönster. 
Vi har haft en dialog kring att kön kan konstrueras på andra sätt, som mer avspeglar den 
mångfald av individer som finns i organisationen. Nya handlingsmönster som gruppen 
diskuterade utifrån lärandet i projektet var exempelvis; att be om lyfthjälp, våga visa 
rädsla eller oro inför sina arbetskamrater, stänga ner ett jobb för att det är för riskfullt, ta 
ut pappaledighet, eller våga stå för att man arbetar med mansrollen i projektet 
Framtidens Gruvkultur. Liknande brott mot den lokala könsordning, eller mot det som 
gruppen kallar för ”gruvkultur”, kan avläsas som nya handlingsmönster, där även nya 
förhållningssätt kan ses som en form av förändring. Eller nya tankemönster som 
gruppen uttryckte det. Samtidigt upptäckte vi tillsammans en stabilitet, en lokal 
ordning/kultur kring kön i gruvarbete som avspeglar en kulturell/symbolisk och 
historisk manlig domän och en patriarkal förståelse av samhälle och arbetsliv, vilken gör 
liknande nyorientering problematisk.  

Lär- och förändringsprocesser  
I en gemensam kunskapsprocess, där deltagare som kan sin egen organisation möter 
forskare med en teoretisk kunskap om genus, skapas möjligheter för ett 
erfarenhetsbaserat lärande som lägger en stabil grund att stå på, samtidigt som 
forskningen blir välgrundad (Gunnarsson, 2007; Andersson m.fl., 2009). Den 
interaktiva forskningen bidrar på samma sätt som genusforskningen till att skapa vad 
Novotny, Scott och Gibbons (2001) benämner ”robustness” en robusthet i 
kunskapsproduktionen och en förskjutning från vad de benämner en svag 
kontextualisering till en starkare grad av kontextualisering inom samhällsvetenskapen 
(Gunnarsson 2011) “The more strongly contextualized a scientific field or research 
domain is, the more socially robust is the knowledge it is likely to produce.” (Novotny 
m.fl., 2001 sid 167). På samma vi vill jag se på lärprocessen och den nya 
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kunskapsproduktionen i Framtidens Gruvkultur. Gruvarbetarna, och i viss mån också 
personalledningen vid LKAB, har bidragit med en erfarenhetsbaserad kunskap, som 
genom forskningscirkelns utformning och bidrag av könsteoretisk kunskap har vi 
tillsammans breddat, och i viss mån också utmanat vardagsförståelse. Utifrån denna 
gemensamma plattform återfinns mönster och teman som beskriver organisationens 
görande av kön/maskulinitet, med vetenskaplig relevans, men också för vidare åtgärder 
i gruvföretaget LKAB.  

Från projektbeskrivningen kan vi utläsa att lärandeprojektet Framtidens Gruvkultur 
initialt hade en tydlig handlingskomponent och fokus på konkret förändring, (se avsnitt: 
Projektbeskrivning). Att en interaktiv forskning ska åstadkomma förändring är centralt i 
det validitetskriterium som Kvale (1989) kallar för ’pragmatisk validitet’. Målet var att 
verka för en medvetenhet kring föreställningar om kön med tilltron att skapa en positiv 
och tillåtande arbetsplatskultur och säkrare arbetsplatser. Bakgrunden till detta låg i en 
problembild kring mansdominerade arbetsplatser med en exkluderande och 
problematisk manlig kultur. Framtidens Gruvkultur hade alltså ett syfte i två nivåer - 
jämställdhet för bättre tolerans men också för arbetssäkerhet. Ett tydligt problemfokus 
var en viktig utgångspunkt för att skapa motivation till vidare undersökningar och skapa 
en vilja att ta till sig nya kunskaper. Det var viktigt att arbeta mot ett tydligt mål, i och 
med att gruvarbetarna uttryckte att de var ovana att tänka sig in i ett 
kunskapsfördjupande projektarbete, och ville gärna se ”nyttan” med sina aktiviteter. Att 
använda termer som lärprocess/forskningscirkel eller deltagande forskning gav fler 
frågor än stöd, initialt i projektet.  

Ett tydligt problemfokus var ett sätt att konkretisera arbetet initialt men blev i och med 
deltagarnas engagemang och ökade kunskaper allt mer underordnad till förmån för en 
förståelse för hur genus/maskulinitet bevaras och reproduceras i gruvarbete. Det 
viktigaste resultatet av Framtidens Gruvkultur kan med andra ord beskrivas i termer av 
en lärprocess och förändring i linje med en diskursiv nyorientering i projektgruppen. 
Teorin blev levande även för deltagarna, som i slutet av projektet såg på sin yrkesroll 
och arbetsplats på ett nytt sätt och uttryckte sin bild av verkligheten annorlunda än vid 
uppstarten. Herr & Andersson (2005) hänvisar till ’catalytisk validitet’, vilket handlar 
om hur forskningen ger perspektiv och stöd för deltagarna att känna sin verklighet för 
att sedan kunna transformera den. Genom att de inblandade fördjupar sin förståelse av 
den sociala verkligheten under processen, kan det ske olika former av handling för att 
förändra den  

Gruvarbetarnas lärprocess kan avläsas i en nyfunnen medvetenhet och nya personliga 
förhållningssätt i arbetet. Denna medvetenhet grundades i en förståelse kring att 
arbetsgemenskapen i gruvan också konstruerar könsnormer, och i vissa fall på ett 
problematiskt sätt. De uppmärksammade hur olika former av reproduktion av 
könsstereotyper ledde till exkludering och underminering av kvinnor eller det som 
uppfattas som feminina värden. Detta i rak motsats till gruvföretagets vilja att lyfta fram 
kvinnliga värden. Gruvarbetarna undersökte den välbevarade och omhuldade normen 
kring gruvarbetaren som en machoman och ifrågasatte dessa ideal, med bakgrund i 
exempelvis högre säkerhetstänkande eller gruvindustrins efterfrågan på nya former av 
kompetens. Men vårt gemensamma kunskapande visade framförallt en stor spännvidd 
gällande personliga förhållningssätt och strategier i den mansdominerade organisationen. 
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För gruvarbetarna och organisationen som helhet handlade det till sist om att hitta sätt 
att belysa kön från olika perspektiv och lyfta fram just denna spännvidd. I denna process 
såg gruvarbetarna efter Framtidens Gruvkultur sig själva som aktörer; ”Är det Vi som 
skapar gruvkulturen och fördomar kring kön i LKAB, så är det också Vi som måste göra 
annorlunda, nya bilder mer toleranta och mer jämställda” menade en man i gruppen.  

Framtidens Gruvkultur belyste gruvarbetets kopplingar till manlighet på flera sätt, men 
framförallt på en symbolisk/kulturell nivå. Detta gav avtryck i organisationen, i 
vardagliga praktiker och relationer, men också i planerade strategiska förändringar. Herr 
och Andersson (2005) använder begreppet ’resultat validitet’ för att bedöma om 
forskningen lett fram till en lösning på det problem som motiverade forskningen eller 
handling i samma riktning. Winter Jörgensens (2008) menar att förändringen kan bestå 
av såväl organisatoriska som beteendemässiga förändringar. Lärdomar från projektet fick 
en spridningseffekt inom organisationen, till olika nivåer och personalgrupper, 
exempelvis genom kontinuerliga rapporter till personalledningen, HR-avdelningen och 
arbetsmiljöpersonal, under arbetets gång. Intressanta resultat från Framtidens Gruvkultur 
blev också en del i den allomfattande säkerhetsutbildningen Säkerheten först, där all 
personal vid Division Mining LKAB deltog. Som ett avslut hölls en presentation av 
projektet för alla, ett hundratal, produktionschefer vid Division Mining och i detta 
sammanhang distribuerades också diskussionsfoldern ”Vi skapar framtidens gruvkultur” 
till hela organisationen (se avsnitt: Resultat, implementering och avslut). Efter 
projektavslut blev det till synes och sist upp till företagsledningen att fatta beslut om 
vidare handling och åtgärder med bakgrund i den nya kunskapen om organisationen.  
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FORSKARENS POSITIONER - NÄRHET OCH DISTANS 
Ambitionen i en interaktiv ansats är just att blanda sig i sociala och kulturella processer. 
Då alla deltagare är centrala i forskningen är det viktigt med en självkritisk hållning, 
vilket innebär att diskutera den egna forskarrollen och hur jag därmed påverkat 
forskningsprocessen. Interaktiv forskning är svår att planera och ha total kontroll över 
då det handlar om möten mellan människor (Wigren & Brudin, 2008). Det är därför 
svårt, menar författarna, att beskriva eller angripa interaktiv forskning som en rationell 
process. Utmaningen är att hantera avvägningen mellan närhet och distans, som kan 
handla om närhet och distans till det empiriska fältet (aktörer/fenomen), till 
processägare, eller till finansiärer som kan vara en eller flera. Att hantera en 
forskningsfråga samtidigt som att leda en deltagarorienterad forskningsprocess har ställt 
större krav än vad jag kunde föreställa mig. Att planera och genomföra ett interaktivt 
lärandeprojekt tillsammans med LKAB har för mig personligen betytt att hantera många 
relationer, med allt vad det innebär av personliga möten till olika intressekonflikter. I 
projektet var vi också hänvisade till att anpassa vår tidsplanering efter organisationens 
önskemål och villkor, vilket exempelvis försköt projektet med dryg ett halvår. Under 
projektets gång upplevde jag också att mitt eget analysarbete blev lidande, vilket endast 
kan förklaras med svårigheten att förstå den deltagarorienterade forskningsmetoden i 
dess helhet och hantera många motstridiga krav. Självkritik ska även riktas emot att trots 
min känsla av kunskapsluckor i forskningsmetoden, stärkte jag inte upp studien genom 
exempelvis intervjuer med deltagarna. Kanske hade detta gett en mer övergripande 
förståelse av den interaktiva processen och dess resultat.  

Budskapet i interaktiv forskning är dock att en separation av praktik och teori inte är 
önskvärd, och det är olyckligt att utgå från en dikotomi där intellektuellt och praktiskt 
arbetet skiljs åt (Gunnarsson, 2007). Som en konsekvens av detta blir det problematiskt 
att överhuvudtaget skilja mellan forskare och övriga deltagare, eftersom forskaren också 
är en deltagande eller en forskande praktiker som övriga deltagare (Lindberg, 2010). I 
projektets organisering som en forskarcirkel som även betonar ett teoretiskt bidrag från 
en deltagande forskare, kan jag dock lyfta min roll bland de andra deltagarnas, utan att 
för den skull tappa utgångspunkten om att vi alla hade samma tyngd men olika ingångar 
i kunskapsutvecklingen.  

Jag utgår inledningsvis från begreppet positioner (se ex. Herr & Andersson, 2005; 
Johansson, 2008) när jag beskriver mina olika roller i den interaktiva processen. Herr & 
Andersson (2005) menar att oavsett relation mellan forskare och praktiker är det 
relevant att uppmärksamma att deltagarna kan inta olika positioner i relation till 
kontexten. De gör åtskillnad mellan att vara en insider eller en outsider, där en insider, 
forskar om sin egen praktik och en outsider som har en förändringsambition som den 
söker deltagare till. Liknande distinktion görs även av (Johansson, 2008b), som menar 
att insiderpositionen känns igen på att personen i fråga har en fullvärdig och permanent 
position i den organisation som studeras. Jag ser min egen roll som en outsider, det vill 
säga till skillnad från en permanent medlem i organisationen, men också skild från Herr 
& Andersson (2005) definition i den mening att jag inte haft en tydlig 
förändringsambition, utan snarare fokus på gemensamt kunskapande och en fruktbar 
lärprocess. Herr & Andersson utskiljer även en rad varianter där skillnaden mellan insider 
position och outsider position suddas ut. Bland annat uppmärksammar de positionen 
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outsider within, som beskrivs som att forskaren kan betraktas som insider till kontexten i 
vissa avseenden och som outsider i en annan. Jag har upplevt min position som en 
outsider within i några hänseenden under själva genomförandet av det interaktiva 
projektet. I rollen av processledare eller projektledare för Framtidens Gruvkultur, blev 
jag ibland misstolkad för en förändringsagent med organisationens mål i fokus. Det blev 
upp till mig att förklara och förtydliga min roll i mötet med personal från LKAB, om 
och om igen. Jag försökte klargöra min position som processledare för det gemensamma 
lärandet i projektet, och att eventuell handling eller åtgärder som resultat av ny 
kunskap, låg uteslutande på personalledningens ansvar. 

Situationen försvårades eftersom Framtidens Gruvkultur i många sammanhang 
benämndes som just ”ett förändringsprojekt” till skillnad mot ett lärandeprojekt eller 
forskningscirkel med kunskapsfördjupning i fokus. Olycklig formulering i 
projektbeskrivningen, där förändringsfokus och åtgärdsplan nämndes gjorde inte saken 
mindre komplicerad. I andra sammanhang (se avsnitt: Återkoppling och dialog med 
organisationen) blev jag också betraktad som en outsider within, i rollen av expert. Under 
forskningssamarbetet följde jag, och i viss mån interagerade, med skeenden och 
strategier i organisationen LKAB. Med Framtiden Gruvkultur som plattform fick jag 
access och legitimitet att närvara vid olika organisatoriska sammankomster och blev 
tillfrågad om synpunkter och konkret hjälp, även utanför projektets ramar. Rollen som 
projektledare för Framtidens Gruvkultur och som ”genusexpert”, medförde att jag 
förväntades göra gott för organisationen och stärkte mitt förtroendekapital gentemot 
dess medlemmar. Schein (2001) menar exempelvis att en företagsledare inte berättar för 
forskaren vad som verkligen händer på ett företag om forskaren inte förväntas ge 
konkret hjälp. Jag försökte dock att hålla en viss distans till liknande uppdrag men 
bidrog i några enstaka fall med personliga synpunkter. Samtidigt gav denna roll 
möjlighet att följa pågående satsningar och strategier utifrån ett inifrånperspektiv, vilket 
var värdefullt för mig, exempelvis i arbetet med att ta fram analysteman som speglade 
gruvindustrins framtida utmaningar.  

Samtidigt som jag ibland behandlades som en outsider within, har jag också funnit att 
vårt samarbete troligen betytt mer för mig som forskare än för medlemmarna i LKAB. 
Jag var beroende av deras deltagande på ett tydligare sätt, än tvärt om. Deltagarna och 
ledningen vid LKAB tyckte naturligtvis att vårt samarbete var viktigt men inte 
avgörande för deras fortsatta verksamhet. Detta har implicerat att jag personligen har 
månat om vårt samarbete, ägnat mycket tid åt att bygga upp och värna om goda 
relationer. Projektgruppens samtycke till senare publicering av materialet var naturligtvis 
helt avgörande för mig. Jag kände också ett övergripande ansvar för relationerna i vårt 
samarbete och för projektets utgång. Kritik mot projektet kunde enkelt föras över till 
mig medan positiva ordalag, delade vi tillsammans. Samtidigt tror jag att nyckel till 
framgång vid interaktiva forskningssamarbeten handlar om goda relationer och tillit. 
Därutöver ett gemensamt formulerat mål där lärprocessen skall bidra till akademi så som 
nytta för organisationen.  

Genom Framtidens Gruvkultur har jag kommit gruvarbetarna nära och i hög grad fått 
tillträde bakom kulisserna, vilket bekymrade mig i ett inledande skede. Svensson & 
Aagard Nielsen (2006b) understryker nödvändigheten att relationen mellan forskare och 
de övriga deltagarna kännetecknas av närhet, tillit och ömsesidighet. I relationen till 
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gruvarbetarna i Framtidens Gruvkultur arbetade jag mycket för denna tillit. Det var 
viktigt att kommunicera att Framtidens Gruvkultur var vårt gemensamma projekt – jag 
var akademiker med teoretiskt kunnande om kön och organisation, men att de var 
experter i sin miljö och tillsammans skulle vi undersöka arbetsplatskulturen vid LKAB. 
Problemet med hur jag sedermera skulle använda empiri, som samtidigt lämnade ut 
mina medforskare och organisationen, var inledningsvis en källa till oro. Lösningen blev 
helt enkelt att återkoppla kunskapen vi tagit fram tillsammans, genom att skriva ut den i 
text. Jag har återkopplat vår gemensamma kunskapsbildning exempelvis genom formen 
av påståenden ”Gruvkultur”, material som har diskuterats fram och tillbaka och befäst 
den nya kunskapen. Projektgruppen fick på detta sätt möjlighet att se sina uttalanden 
igen och reflektera kring en gemensam kunskapsmassa. Jag vill diskutera denna 
återkoppling i termer av ’processvaliditet’ eller ’dialogisk validitet’ (Herr & Andersson, 
2005), vilket kan avläsas som att kunskapen som tagits fram utsatts för återkommande 
prövning och reflektion. Denna kollektivisering av kunskapen innebar också att vi 
lättare kunde se mönster och riktningar i materialet istället för att stirra sig blind på 
några få personliga åsikter. Eftersom en gemensam diskussion och analys av materialet 
pågick under lång tid, så blev stora delar av det jag senare behandlade som empiri, en 
verklighetsuppfattning som vi alla delade då och där. 

En ideal interaktiv forsknings- och utvecklingsprocess innebär att forskaren och 
deltagare utifrån sina erfarenheter och kunskaper tillsammans följs åt genom hela 
forskningsprocessen. Det vill säga från problemformulering, utforskandet av problemet, 
analysen och skrivandet till spridning av resultaten (Gunnarsson, 2011). I realiteten 
varierar ofta graden av interaktivitet med olika faser i forskningsdesign med en 
interaktiv ansats. I Framtidens Gruvkultur vill jag hävda att vi utgick från en gemensam 
problemformulering och mål (se avsnitt: Projektbeskrivningen), men att min och 
gruvarbetarnas nyfunna kunskap också breddade denna formulering under projektets 
gång. Det syfte som vi skrev in i projektbeskrivningen blev i efterhand ett mått på var 
kompetensen låg i gruppen vid projektstart och vi har sedan tillsammans breddat denna 
förståelse allt efter som. I rollen av processledare har jag på olika sätt använt mig av 
aktiviteter som på ett eller annat sätt har ”framkallat” normativ kultur. I Framtidens 
Gruvkultur har olika interaktiva processmetoder använts där gemensamma moment 
varit reflektion och kritisk analys (se avsnitt: Andra aktiverande processmetoder). Med 
andra ord har vi tillsammans utforskat problembilden genom olika forskningsnära 
aktiviteter, exempelvis; undersökningar/genusobservationer, en genusanalys av 
bildmontage i gruvmuseet, personliga värderingsövningar samt formulering av en enkät 
och diskussionsbroschyr.  

Men Framtidens Gruvkultur handlade också mycket om samtal, med utgångspunkt 
projektgruppens formulerade samtalsteman. I dessa samtal har jag mestadels haft rollen 
av lyssnare, jag har iakttagit och gett utrymme, tonat ned min egen roll och försökt att 
lyfta fram gruvarbetarnas berättelser. Men jag har också varit deltagare, återgett 
personliga erfarenheter och tankar kring kön. Hastrup (1995) använder begreppet 
deltagande erfarenhet, en erfarenhet som inte nämnvärt skiljer sig från deltagarnas 
erfarenhet, istället sker en utjämning av relationen mellan forskare och deltagare. Även 
(Eikeland, 2006) skriver om den personliga erfarenheten som flyttas från periferin till 
centrum av forskningen.  
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Men min främsta roll i det gemensamma projektet var dock en bärare och förmedlare 
av könsvetenskaplig teori. I dessa sammanhang var mina medforskande gruvarbetare 
mer i rollen av mottagare, men utan att för den skull vara passiva. Vi hade många 
diskussioner som snarare bidrog till dissensus gällande förståelsen av genus än konsensus. 
Men jag vill ändå poängtera att det könsteoretiska vetenskapliga perspektiv, som vi 
använde i projektet, var överordnat andra förståelser av kön och därmed också i viss 
mån mina medforskares förförståelse. Tillsammans hittade vi nya tankemodeller och ett 
språk att samtala kring kön, som också medger variation och möjlighet till förändring. 
Som förmedlare av könsteori, fann jag mig ofta i rollen av påminnare eller blåslampa. 
Att ständigt vara ifrågasättande kring normativa berättelser eller bilder av organisationen. 
Jag tycker Lotta Svenssons (2008) begrepp ”att vara som skoskav” stämmer in på min 
roll som denna ständiga ifrågasättare. Jag kan också kalla det intervention, ingripa eller 
träda i mellan, när gruppen gick mot ett håll som snare förstärkte gällande normer än 
gav nya infallsvinklar. Amundsdotter (2009) beskriver också hur hon i ledandet av en 
gemensam lärprocess och använder sig av interventioner, i betydelsen att träda i mellan 
eller ingripa i det normala eller det förgivet tagna. På samma vis har jag gått in med en 
intervention när gruvarbetarna ”fastnade” i vardagsjämförelser och stereotypisering av 
kön; exempelvis långtgående slutsatser om hur män och kvinnor är, i jämförelse med 
hur kön fungerar i den egna familjen eller liknande. Men interventioner gjordes inta 
bara av mig utan också av de andra deltagarna i projektet. Så där är inte alla män, män 
vill också få möjlighet att prata av sig om jobbiga arbetssituationer… det är just det som 
är problemet, menade en man i gruppen i en diskussion om rädsla i gruvarbetet. På så 
vis hjälpte gruppen varandra till en mer grundad förståelse av mekanismer och normer 
istället för att bara uppmärksamma mäns och kvinnors olika beteenden.  
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ANALYS OCH VETENSKAPLIGT SKRIVANDE 
I linje med en interaktiv ansats har jag följt men också interagerat med pågående 
händelser i LKAB, Division Mining under perioden 2005-2007, genom förstudien såväl 
som projektperioden med Framtidens Gruvkultur. Med denna interaktiva plattform har 
vidare dialog förts med människor och skeenden i organisationen, utifrån ett 
gemensamt intresse kring frågeställningar som formulerade vid förankring av 
forskningssamarbetet. Se formulering nedan;  

”Underökning av normgivande föreställningar om män och kvinnor i gruvarbete med fokus på 
manlighet, kopplat till frågor om kompetens, teknik och risktagande.”  

Kunskapsbildning kring frågor om det manliga gruvarbetakollektivet med bakgrund i 
pågående färdriktning med fokus på teknikutveckling, jämställdhet och 
arbetsmiljön/säkerhet, uttalades som ett intresse från båda parter. Samtidigt som dessa 
teman också belyser LKAB:s färdriktning och gruvbranschens framtida utmaningar (se 
Kapitel 2: Svensk järnmalmsindustri – en progressiv näring).  

Kontinuerlig dialog med ovanstående utgångspunkt har varit viktig, dels för att skärpa 
vetenskapliga frågeställningar, såväl som organisatoriska förändringsprocesser. För min 
del utkristalliserades exempelvis avhandlingens överliggande analysteman; Drömmen 
om en högteknologisk gruva, Drömmen om en säker gruva och Drömmen om en 
jämställd gruva. Vilka utgör intressanta spänningsfält mot vilken maskulinitet i 
gruvarbete ytterligare kan förstås och diskuteras. Dessa teman kan beskrivas utifrån flera 
teoretiska frågeställningar, men framförallt tre analytiska spänningsfält; maskulinitet – 
teknik/kompetens, maskulinitet – risktagande/säkerhet, samt maskulinitet – jämställdhet, som 
legat till grund för vidare analys i avhandlingen.  

Dokumentation av Framtidens Gruvkultur, gruvarbetarnas personliga berättelser, samtal 
och diskussioner, har skett med stöd av ljudinspelning och minnesanteckningar under 
perioden 2006-2007. Material som sedermera utgjort en betydande del av vad jag kallar 
empiri. Stora delar av materialet har också återkopplats till de deltagande gruvarbetarna, 
för prövning och förhandling. Sammanställning av empiri har skett parallellt med 
arbetet i projektet Framtidens Gruvkulur, i enlighet med en dialogisk ansats. Jag har 
uppmärksammat mönster och trender i gruvarbetarnas berättelser som senare utgjort 
grunden för kategorisering av empiri, återkommande som disposition i avhandlingen. I 
denna kategorisering var gruvarbetarnas reflektion, kritik och förhandling i gruppen 
också behjälplig för vidare förståelse.  

Denna dialogiska ansats för analys hade utgångspunkt i en förståelse för att omställning i 
organisationer kan fungera som ögonöppnare för rådande ordning gällande exempelvis 
könskonstruktioner och maskulinitet i gruvarbete. Omställning eller retorik om 
förändring, kan accentuera rådande normer, såsom könsgörande. Handlandet kring kön 
är ofta naturliggjort och därmed närmast osynligt så väl för forskare som för medlemmar 
i organisationen.  En pågående förändring i organisationen kan därmed diskuteras som 
en form av framkallningsprocess i sig, vilket gör det lättare att fånga, studera och 
analysera för forskaren, men också för organisationens medlemmar i ett interaktivt 
kunskapssökande. Gruvarbetarnas förhållningssätt och retorik kring förändringen, 
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motstånd och tillika accept för det ”nya”, blir på så vis en markör också för nuläget, en 
ögonblicksbild av maskulin inter här och nu.  

Men det kom också en tid när jag drog mig tillbaka med vårt gemensamma material för 
analys och vetenskaplig framställning. (Svensson, Lo. 2008) skriver att i relation med 
deltagarna krävs tillräcklig närhet för att få del av deras kunskaper, erfarenheter och 
aktiviteter - samtidigt som det måste skapas utrymme för reflektion och ett kritiskt 
förhållningssätt. Hon menar att ett kritiskt förhållningssätt är en förutsättning för att 
forskaren ska bidra med till utveckling och att närhet är en förutsättning för att kritiken 
ska få effekt. Utifrån detta ser jag att vi har följts åt i forskningsprocessen till en viss 
punkt, vid vilken jag valde att distansera mig från organisationen för teorifördjupning 
och analys.  

I den slutgiltiga processen har jag arbetat ensam utan delaktighet av mina medforskande 
gruvarbetare eller dialog med LKAB. Kanske var det synd att inte återigen återkoppla 
till organisationen men jag upplevde att min roll var överspelad och att vidare analys 
förutsatte utrymme för distans. Teorifördjupning, analys och vetenskapligt skrivande har 
framförallt skett efter att Framtidens Gruvkultur var avslutat. Avhandlingsskrivandet 
skedde under våren 2008 för att sedan återupptas hösten 2010 fram till mars 2012. 
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4. TEORETISKT AVSTAMP 

I detta kapitel presenteras och kritiseras den teori som har legat till grund för den empiriska 
framställningen och analys i avhandlingen. Jag har också försökt att tydliggöra hur jag 
använder olika teoretiska begrepp i avhandlingen. 

Avhandlingen har en socialkonstruktivistisk ansats, som präglar min beskrivning av 
gruvarbetaren i en modern arbetsorganisation och ställer frågor om hur kön och 
framförallt maskulinitet konstrueras och praktiseras i sociala relationer. Burr (1995) som 
lyfter fyra centrala teman i en socialkonstruktivistisk analys. För det första, kunskap är 
konstruerad genom handling/praktiker och våra tolkningar är baserade på 
internalisering av vår kulturs konstruerade kunskap. Det andra är att kunskap är knuten 
till historisk tid och kultur, en viss kontext, och kan främst användas där. För det tredje, 
kunskap upprätthålls genom sociala processer, därför är all social interaktion av intresse 
och i synnerhet språket med vilket vi skapar bilder av världen. För det fjärde poängteras 
ett emancipatoriskt drag som manar till handling och förändring, vilket kan vävas 
samman med studiens interaktiva ansats.  

Tre huvudsakliga teoretiska fält används för att diskutera hur maskulinitet befäst och 
upprätthålls genom gruvarbete, men också hur det förändras. För det första, en förståelse 
av kön som ett situerat handlande i sociala interaktioner, enligt forskartraditionen ’doing 
gender’ (jmf. West & Zimmerman 1987; Fenstermaker & West, 2002, Gunnarsson 
m.fl., 2003). Ackers (1990; 1999) teori om könsprocesser i organisationer finns inom 
detta fält, vilka även varit ett viktigt bidrag i forskningsprocessens interaktiva plattform. 
För det andra, tar jag spjärn mot Connell (1987; 1995) förståelse av maskuliniteter i 
pluralis, vilket innebär att även maskulina uttryck, följer ett mönster över- och 
underordning. Hierarkier och positionering mellan män och maskuliniteter diskuteras 
också utifrån manliga homosociala mönster (Holgersson, 2006; Lindgren 1999). För det 
tredje vill jag koppla samman den könsteoretiska förståelsen av manlighet med en 
klassisk arbetsvetenskaplig tradition, och därmed väva samman uttryck av kön och klass. 
Här synliggörs normer i industriarbetarkollektiv som maskulinintetsprojekt (jmf. Willis, 
1977, Lysgaard, 1961; Lindgren 1985) med fokus på föreställningar om säkerhet och 
risk i relation till maskulina uttryck (Barrett, 2001,Monaghan, 2002), vilket ger 
ytterligare förståelser för maskulinitets i en industrikontext som gruvarbetet. 

KÖN - VÅR FÖRSTÅELSE AV KVINNOR OCH MÄN 
I denna avhandling finns kön och framförallt en analys kring maskulinitet som en röd 
tråd i beskrivning och analys av gruvarbetare i en modern industriorganisation. Det 
perspektiv eller den förståelse av kön som anläggs, påverkar i högsta grad hur 
forskningsfrågorna blir besvarade och kanske framförallt vilka frågor som ställs. De 



Malmens manliga mysterium – Eira Andersson 

 110 

akademiska bidragen till fältet organisation och kön, eller könsaspekter i 
arbetslivsforskning, har inte minst i Skandinavien utvecklats under senare år, där många 
olika synsätt samsas på en växande arena. Jag vill inledningsvis belysa några vitt skilda 
perspektiv på kön för att skapa förståelse för utgångspunkter i avhandlingen. Jag lutar 
mig på den norska sociologiprofessorn och genusforskaren Elin Kvande (2003; 15 - 39) 
som använder metaforerna; kön som substantiv, kön som adjektiv och kön som verb (se 
även Davies 1995; Kvande 1999; Saetnan 2000), för att reda ut olika könsperspektiv. 
Med denna utgångspunkt, vill jag ge en komprimerad tillbakablick på feministisk- och 
kvinnoforskning, diskutera hur förståelsen av kön har utvecklats och uppmärksamma 
kritik.  

Det första perspektivet, enligt Kvande (2003) förklarar kön som ett substantiv – du föds 
som en man eller en kvinna, vilket i sin tur förutsätter alla aspekter i ditt fortsatta liv. 
Perspektivet kan kallas essentialistiskt, för att det grundas på en uppfattning av en 
universell innersta natur för män och kvinnor, med tydlig koppling till biologi. 
Essentialismens anhängare uppfattar kultur, etnicitet och kön som något statiskt, 
oföränderligt och färdigt, något som individer föds in i, en människas innersta natur. 
Essentialism kan ställas i motsats till konstruktivism med en utgångshypotes att varje 
människa konstruerar sin subjektiva verklighet, förnimmelser och förståelse ger inte 
trogna avbildningar av omvärlden, snarare konstruktioner, vars utfall kan variera allt 
efter erfarenheter, kunskaper och normer, enligt Kvande. John Grays omåttligt 
populärvetenskapliga bok ”Män är från Mars, kvinnor är från Venus” behandlar 
begreppet essentialism på kön utifrån ett tankeexperiment om att kvinnor och män 
ursprungligen har helt olika känslor, språk och behov. När de båda varelserna kom till 
jorden skulle alla deras kommunikations- och könsrelaterade problem kunna lösas om 
de bara förstod att de i grunden var olika. I genusforskning kan det essentialistiska 
perspektivet också kallas ’särartsfeminism’, vilken understryker biologiska skillnader 
mellan män och kvinnor och anser att samhället utifrån detta bör behandla människor 
olika beroende av kön.  

En essentialistisk förståelse av kön i min studie skulle innebära att exempelvis 
mansdominansen i gruvindustri och gruvarbetare kan analyseras med utgångspunkt i just 
skillnader i en manlig och kvinnlig natur/biologi. Att gruvindustrin idag befolkas av 
många män, skulle kunna förklaras genom att den manliga kroppen helt enkelt är 
överlägsen, eller att män skulle ha fallenhet eller kognitivt försprång i jämförelse med 
kvinnor i denna typ av arbete. Jag har svårt att förlika mig med detta synsätt på dagens 
moderna arbetsliv. På vilket annat område är det rimligt att utgå från biologi/natur som 
enda förklaringsmodell för en människas egenskaper, kunskaper och livsval? Samtidigt är 
det inte heller en slump att vi återfinner så många män i gruvarbete. Det behövs en 
alternativ förståelse kring kön och en annan förklaringsmodell till varför gruvarbete så 
starkt kan relateras till män och inte kvinnor. Kvande (2003) menar på samma sätt att 
kvinnoforskningens pionjärer utmanade den deterministiska syn på kön som förutsatte 
olikheter mellan könen, likt biologiska dikotomier, men att denna diskurs var och är 
fortfarande starkt rådande och fokus för kritik mot genusteoretisk forskning. 

Det andra könsperspektivet bygger på synen på människan som social varelse, skapad 
och konstruerad i och genom sin omgivning. Vi är alla barn av vår miljö; socialisation, 
individuella förväntningar och samhällets normer. Kön blir på detta sätt ett adjektiv eller 
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adverb, enligt Kvande (2003) en beskrivning på den samling beteenden vi får lära oss 
under livets gång. Inom detta fält och forskningstradition på kön finns flera riktningar. 
Kvande (2003) lyfter fram en gemensam utgångspunkt; kritiken av mannen som norm, 
så också i den akademiska kunskapsproduktionen. Det blir därmed viktigt att lyfta fram 
kvinnors röst i en verklighet som tar sin utgångspunkt i mannen, (male biased). Det kan 
handlar om att göra kvinnor synliga, att beskriva och tolka verkligheten utifrån kvinnors 
erfarenheter (jmf. Gilligan, 1982), med utgångspunkten att kvinnor är bärare av en 
annan, men lika värdefull kunskap, som männen. Detta perspektiv inom 
kvinnoforskning har etiketterats feministisk (the feminist standpoint), enligt Kvande, för 
att visa på att sociala fenomen studeras från ett kritiskt feministiskt perspektiv (jmf. 
Harding 1986, Hartstock 1984).  

Enligt detta perspektiv står kvinnor för en alternativ förståelse av verkligheten, men 
med samma tyngd som männen. Vilket i sig förutsätter att män och kvinnor socialiserat 
till två olika kategorier – ibland direkta motsatser. Just olikheten mellan män och 
kvinnor kan tillföra mångfald i olika sammanhang. Kvande (2003) menar vidare att 
skillnaden mellan könen och kvinnors speciella förmågor och kvalitéer är i fokus för 
forskning kring ledarskap och arbetsorganisation, i denna genre. Kvinnor ses som 
annorlunda men värdefulla för organisationer och ett flitigt använt argument för att 
övertyga företag att anställa kvinnor på ledande positioner (jmf. Billing & Alvesson, 
1989).  

Men förståelsen av kön som adjektiv eller adverb kan bli lika problematiskt som en 
essentialistisk förståelse av kön. Inte heller här bryts kategoriseringen av kön upp, de ges 
bara samma värde. Det sociala könet blir lika deterministiskt som det biologiska könet, 
vilket förutsätter att det manliga är något alla män är bärare av och det kvinnliga är 
något alla kvinnor är bärare av (Kvande, 2003). Variationen inom kategorierna man och 
kvinna och varierande uttryck för kön överskuggas och därmed utsikten att förstå 
rörelse och förändring. Möjligheten att se likheter bland män och kvinnor, på grund av 
annan typ av kategorisering, exempelvis klass, etnicitet eller sexuell läggning uteblir 
(Acker, 1997).  

Utifrån ett kritiskt feministiskt perspektiv skulle jag kunna förklara den manliga 
koncentreringen kring gruvarbete som en effekt av manlig socialisation och makt, där 
kvinnor som träder in på denna manliga arena kan bidra med andra men lika värdefulla 
erfarenheter, vilket skulle kunna leda till utmaning och kritik av mannen som norm. 
Problemet för mig blir att förståelsen kring kvinnor som lika eller olika i förhållande till 
männen, i gruvarbete, leder till nya konstruktioner av enhetliga kategorier, stereotyper 
och dikotomier mellan könen. I min studie vill jag också lyfta fram en analysdimension 
av klass/kultur i form av dominerande kollektiva normer och praktiker bland 
gruvarbete. Möjligheten att urskilja de manliga gruvarbetarna från andra män, och 
uppmärksamma dominerande och olika maskulina uttryck, uteblir enligt detta 
perspektiv. Kvande (2003) menar med referens till Harding (1987) att genusforskningen 
har lite att vinna på nya paradigm för en universell manlighet och kvinnlighet, istället 
bör förståelsen av kön acceptera teoretisk och empirisk instabilitet.  
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DOING GENDER – KÖN SOM ETT HANDLANDE  
Låt oss gå tillbaka till de grammatiska metaforerna för kön som substantiv, som adjektiv 
och nu slutligen som verb. Verb innebär som bekant ett handlande, en aktivitet, en 
process, med andra ord; något vi gör – kan man göra kön? Det framträdande 
perspektivet i denna avhandling och min förståelse av kön är just att kön är något vi 
oavbrutet hänger oss åt på livets alla arenor, så också i arbetslivet. Kön ses med andra 
ord inte som något vi är (substantiv) eller blir (adjektiv/adverb) utan något som hela 
tiden måste upprätthållas genom handling (verb) (Kvande 2003, sid 15-39). Detta 
könsperspektiv tillika forskningstradition brukar benämnas; ’att göra kön’, 
’könsgörande’ eller direkt från engelskan; doing gender. Jag använder växelvis dessa olika 
begrepp, men också ’könspraktiker’, en diskussion som utvecklas i avsnittet om 
förändring i den könade organisationen.  

Ett tidigt akademiskt bidrag i denna tradition ges av Kessler & McKenna (1978) som 
menar att kön är något som uppnås genom sociala handlingar, med hänvisning till en 
studie av Garfinkel, 1967. Garfinkels fallstudie om Agnes, en biologisk man som ville 
genomföra ett könsbyte, illustrerar kön som ett handlande. Här får vi följa hur Agnes 
försöker uttrycka sig själv som kvinna och att Agnes nyfunna kvinnlighet är ett resultat 
av hårt arbete, ett görande av kön, samma prestationer som alla unga flickor företar sig, 
men som ofta inte uppmärksammas som annat än naturligheter. Studien visar också hur 
de synligt stabila strukturerna kring det biologiska könet (sex), kan förändras genom 
utförande av det sociala könet (gender). I svenska språket finns inte denna språkliga 
skillnad, däremot används översättningen genus för att just beskriva sociala praktiker 
kring det biologiska könet. Jag använder dock uteslutande begreppet kön, för att 
poängtera att sociala praktiker är en stor och mycket betydande del av våra 
föreställningar om det biologiska könet. Garfinkels studie illustrerar just hur kön (som 
en social praktik), förhandlas och omförhandlas i relationer, det är instabilt och 
föränderligt. Biologiska män kan med andra ord göra både manlighet och kvinnlighet, 
samtidigt som kvinnor kan göra både kvinnlighet och manlighet.  

Ett av de mest tongivande bidragen till fältet doing gender är sociologerna Candace West 
och Don H Zimmerman med en numer klassiska artikel ”Doing Gender” (1987). 
Författarna skriver att vi bör förskjuta perspektivet på kön från maskulina och feminina 
naturligheter mot en förståelse som omfattas av perceptuella, mikropolitiska och 
interaktiva handlingar - våra vardagliga sociala praktiker. De menar vidare att kön görs 
genom hela livet och att individer och olika sociala grupperingar kontinuerligt måste 
upprätthålla en könsstatus, som man eller kvinna, vilket också ger utrymme för 
spänningar och förändring. Varje dag och i en otalig mängd situationer gör vi kön (we 
do gender) och denna process både ger och normaliserar skillnader mellan män och 
kvinnor (West & Zimmerman, 1987). Kön ses med andra ord här inte som statiskt, utan 
människor gör/konstruera kön i alla social situationer, på ett sätt som både kan 
reproducera och förändra sociala strukturer. Författarna menar vidare att görandet av 
kön inte sker vid sidan av andra aktiviteter och praktiker, utan mitt i. Allt vi företar oss, 
sker efter kön som måttstock, även när vi agerar inkorrekt utifrån kön (West & 
Zimmerman, 1987). Det vill säga, vare sig det handlar om könsuppdelade uppgifter i 
hemmets sfär eller bland kollegor på en arbetsplats, försöker vi hela tiden att hantera 
situationer så att de fungerar passande utifrån kön.  
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Författarna lyfter också; att trots att könsgörandet kan ses som en personlig eller 
individuell aktivitet sker könsgörandet framförallt som ett situerat kollektivt handlande, 
virtuellt eller i faktiska möten. Jag tolkar detta som individens ständiga spegling av sig 
själv, direkt i andras sällskap eller mer abstrakt med hänsyn och åtanke på andra 
människor. Författarna menar vidare att kön är både ett resultat av och en rationalitet 
för sociala situationer. Vilket gör att könsgörandet blir både ett resultat av, samt ett 
element i, olika ritualer och ett sätt att legitimera en av de mest fundamentala 
uppdelningarna i samhället (West & Zimmerman, 1987). Författarna stödjer sin 
argumentation på Goffman (1976) och hans koncept ’gender display’, när de förtydligar 
att könsgörande inte innebär att se skillnader mellan män och kvinnor som 
grundläggande eller biologiska, utan som skapade mellan pojkar och flickor, män och 
kvinnor. Men de poängterar dock att, när skillnader väl skapas, kan de i nästa sväng, 
stödja grundläggande skillnader. Jag förstår detta som att; om pojkar och flickor i tidig 
ålder gör kön som förstärker deras olikhet, kanske i rak motsats till varandra, kommer 
också dessa olikheter underbyggas och sedimenteras till verkliga skillnader mellan män 
och kvinnor. Detta förklarar den vardagsförståelse vi ofta har av mäns och kvinnors 
olika beteenden och förutsättningar, inte minst i arbetslivet.  

Doing gender ger förståelse för hur kön och könsrelationer kontinuerligt skapas i 
interaktion mellan människor. Men också hur ojämlika strukturer bibehålls, genom 
normaliserade återkonstruktioner av könsskillnader. Samtidigt vill jag poängtera att en 
förståelse utifrån doing gender, gör oss alla till aktörer, nytänkare eller traditionalister, 
kanske både och? Vi kan välja att utmana ojämlika förhållanden genom aktiv handling, 
eller för den delen acceptera trygga roller. Men som bekant sker brott och förändring av 
sociala strukturer/ideologier varken oproblematiskt eller utan repressalier. Kvande 
(2003) påpekar att den vardagliga konstruktionen av kön sker inom materiella och 
ideologiska ramar som sätter gränser för våra möjligheter till förändring. Men hon 
tillägger att kön, för män och kvinnor, konstrueras i relation till en specifik social och 
historisk kontext, som kan vara begränsande samtidigt som den faktiskt ger utrymme för 
radikal förändring. 

Doing gender och traditionell könsordning  
Doing gender kan kritiseras för att överbetona mikronivån på en bekostnad av 
makronivån och för att vara överdrivet deterministiskt genom att undervärdera 
individers handlingsutrymme och motstånd (Moloney & Fenstermaker, 2002). Som svar 
på denna kritik framhåller Giddens (1984) att teoretiska analyser inte bör särskilja de 
handlingar som utförts på mikronivå från den långsiktiga institutionella utvecklingen i 
samhället. Han ser att potentialen för förändring av strukturer på en makronivå är 
inbyggd i varje tillfälle av social interaktion på mikronivå. Även Fenstermaker & West 
(2002) ger utryck för en liknande syn när de påpekar att mikro och makronivåerna är 
svåra att hålla isär i analyser av hur kön görs, eftersom dessa nivåer samspelar med 
varandra. ”It is a relationship between the realities of social structure as it limits choices 
for what members may say, may do, and may be, and the autonomy of individuals to 
shape their interactions in seemingly unbounded ways” (Fenstermaker & West 2002 s. 
218). Med andra ord, vi kan inte frångå dominerande ideologier och strukturer, trots att 
vi uppfattar vårt handlande som personligt, frivilligt och ibland slumpartat. Kvande 
(2003) diskuterar på liknande sätt att det finns en stark påverkan från strukturer och 
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symboler på könspraktiker och integrerar därmed aktör och struktur. Hon menar att 
handlandet görs i vardagliga praktiker som i sin tur kopplas till ett större system av 
mening.  

Jag vill också uppmärksamma att analys av könsrelationer, enligt doing gender, kan löpa 
risk att bli allt för lokala, bundna till en bestämd situation eller personligt möte, det kan 
bli svårt att uppfatta strukturer, mönster eller dominerande diskurser och förbise ett 
maktperspektiv. En sådan diskurs kan vara ett samhälles dominerande föreställningar om 
kön. Hirdman (1998; 2001) menar att i varje samhälle finns ett historiskt konstruerat 
och systematiskt mönster av relationer mellan män och kvinnor, samt kulturella 
föreställningar om detta mönster, hon kallar detta; könsordning. Könsordningen består 
av föreställningar och åsikter om vad som kvinnligt och manligt, exempelvis hur 
relationen mellan könen bör vara, vilka intressen, uppgifter och arbeten kvinnor 
respektive män bör ha. Lindgren (1999) skriver om genusordningen som vårt invanda 
’superschema’ om kön. Hirdman (1998) menar vidare att mönstret i samhällets 
genusordning tar sin utgångspunkt i två principer;  

1) I-särhållandet av könen  

2) Hierarki mellan könen, generell överordning av män och underordning av 
kvinnor.  

Den första principen, i-särhållandets princip, innebär segregering och fungerar som en 
horisontell uppdelning mellan män och kvinnor. Den andra principen handlar om 
maktrelationer, en hierarkisk princip, och fungerar som en vertikal ordning där män 
generellt och systematiskt överordnas och kvinnor underordnas. Mannen blir 
följaktligen norm för människan och det normala, kvinnan ses som det andra. Det som 
män gör, anses mer värt än det som kvinnor gör. Hirdman (1998) menar vidare att en 
liknande generell genusordning kan existera, trots att det finns motsättningar lokalt eller 
i specifika situationer. 

Idén om genusordning kan fungera som ett analytiskt redskap för att poängtera det 
stabila i görandet av kön. Jag använder mig av begreppet ’traditionell könsordning’, 
vilken fungerar enligt Hirdmans princip, för att visa på sega strukturer även i nya 
konstruktioner av kön. Den traditionella könsordningen ses här som en dominerande 
diskurs eller en vardagsförståelse om kön, samt som en vanlig organiserande princip i 
arbetslivet. Samtidigt vill jag poängtera att liknande systemperspektiv kan riskera att kön 
blir fastlåst i endast strukturella termer – det blir svårt att upptäcka fönster för variation 
och förändring, även själva aktörerna tappas bort. Ett doing gender perspektiv blir för mig 
fruktbart, dels för att det framhåller att könsgörandet skapas situationellt, men också som 
en spegling av dominerande diskurser som en traditionell könsordning, som nya 
könspraktiker förstärker eller motsätter.  

I avhandlingen ses kön, dvs. man och kvinna, manligt och kvinnligt framförallt från ett 
doing gender perspektiv. Doing gender erbjuder en dynamisk syn på kön till skillnad från 
tidigare förståelse, där medlemmar i en organisation oavbrutet gör kön för att 
upprätthålla sin status som man eller kvinna. Att gruvarbete attraherar främst män och 
bibehåller en stark övervikt av män, kan enligt denna analysmodell förklaras av en 
upptagenhet med att praktisera män och manlighet i organisationen. Mitt akademiska 
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intresse för kön blir följaktligen hur detta könsgörande går till, hur bilder av 
manlighet/maskulinitet ser ut, hur de förändras, samt vad könsgörandet ger för 
konsekvenser för individ och organisation.  

Förståelsen av kön utifrån ett doing gender, sätter fokus på specifika situationer; 
arbetspraktiker och sociala möten i en organisation, vilken tillåter oss att se variationer 
mellan olika möten och rum. Att kön och manlighet kan uttryckas, göras och 
konstrueras på ett sätt i en arbetsgrupp av manliga gruvarbetare och på något helt annat 
sätt i en nära relation mellan den civila mannen i en familjesituation, är inte en långt 
dragen slutsats. Könsgörande handlar till stor del om att hantera situationer och sociala 
interaktion så att den blir ”passande” utifrån kön. Vilket betyder att vi individuellt och 
kollektiv försöker koda in oss efter könstillhörighet och kalibrera enligt den aktuella 
situationen. Även i situationer där kön inte direkt behöver förhandlas eller ens passar in 
uppstår interaktion som skapar kön. En sådan plats är yrkesarbete, där vi på många sätt 
förutsätts att vara professionella individer, långt ifrån våra biologiska kroppar, tidiga 
erfarenheter och exempelvis sexualitet.  

Men könsgörandet kan inte stängas av eller utebli, utan pågår i högsta grad i arbetslivets 
sociala situationer. Det enda vi kan göra är att uppmärksamma hur detta könsgörande 
går till. Könsgörandet inom en organisation sker inte i ett vakuum utan i ständig 
relation till omgivande samhällsnormer. Med andra ord, macronivå och micronivå 
interagerar. Här bli speglingen i en traditionell könsordning ett analytiskt redskap för att 
beskriva könsgörande med utgångspunkt i könsskillnader och ojämlika könsrelationer. 
Kanske ett svar på en vardagsförståelse om kön i samhället. Jag ser könsgörandet i 
gruvarbete som en kontinuerlig process där olika uttryck förhandlas i interaktion mellan 
organisationens medlemmar. Dessa könspraktiker är tillfälliga, i förhållande till tid, 
kontext och typ av interaktion, men så pass kontinuerligt återkommande att de kan 
utgöra mönster eller ses som lokala kontrakt. På så sätt blir vissa mönster normaliserade 
som det rätta eller naturliga föreställningar. Kön är med andra ord under ständig 
förhandling det utmanas, förändras och rekonstrueras situationellt men kan också många 
gånger uppfattas som stabilt i organisationer.  

Kön som process i organisationer 
Forskningstraditionen doing gender har utvecklats som teori och praktik, inte minst i 
arbetslivsforskning. Kvande (2003) menar att vi kan se kön som ett görande i 
organisationer (doing gender in organizations) som en del av svaret på kritiken andra 
könsperspektiv brottas med, eftersom kön här ses som något som kontinuerligt 
konstrueras i mellanmänskliga relationer och fokuserar människors faktiska aktiviteter i 
organisationer, med möjligheten att se variationer över tid och i olika kontexter. Ackers 
(1990; 1992; 1997; 1999) bidrag om könsgörande processer eller ’könsprocesser’ har 
varit tongivande för teoriutveckling, så också i denna avhandling. Könsprocesser är 
konkreta aktiviteter i en organisation, vad människor säger och gör, men också hur de 
tänker om dessa aktiviteter, för tänkande är också en aktivitet (Acker, 1997). Med andra 
ord, att fokusera kön som ett handlande, en process synliggör både det formella och 
informella i organisationer.  
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Acker (1990) beskriver hur kön görs i organisationer och identifierar fyra analytiska 
nivåer som hon senare (1999) kallar komplexa analytiska processer, som väver samman 
strukturella processer med individuella praktiker – en brygga mellan struktur och aktör. 
Acker teorier kan jämföras med tankegångar hos Smith (1987; 1996) som skriver om 
vikten av att förstå sociala praktiker med tonvikt på ett subjekt eller aktör, men 
framförallt på relationer som hon menar har överhand över subjektet. Acker (1990; 
1999) identifierar fyra centrala könsprocesser i en organisation; strukturer, symboler, 
relationer och identitet. Vilka återges genom en fri översättning nedan; 

1) Strukturer: konstruktioner av könsskillnader och könssegregering 

2) Symboler: konstruktioner av symboler och föreställningar som exemplifierar 
könsskillnader 

3) Relationer: interaktion mellan kvinnor och män som genererar inkludering, 
exkludering, över- och underordning 

4) Identitet: processer som skapar individens könsidentitet  

Den första processen, enligt Acker (1990), handlar om att särskilja män och kvinnor; 
exempelvis könsarbetsdelning, vilka beteenden som är tillåtna för män och kvinnor, en 
rumslig uppdelning, men framförallt uppdelningen av makt. Denna uppdelning har till 
uppgift att bevara rådande strukturer på arbetsmarknaden, i familj och samhälle. Med 
andra ord, processen skapar strukturer med syftet att hålla isär kvinnor och män, samt 
en hierarki mellan könen, enligt en traditionell genusordning. Acker (1990) menar 
vidare att det med små undantag alltid är män i högre maktposition än kvinnor i en 
organisation. Ledningens initierar ofta segregering av kvinnor och män och 
organisatoriska praktiker bibehåller dem men också återskapar dem i linje med ny 
teknologi och förändringar på arbetsmarknaden. Hon hänvisar bland annat till 
Cockburn (1983, 1985) studier om hur ny teknologi i olika typer av industri följs av en 
omorganisation, men inte ett avskaffande av den könade arbetsdelningen. Detta 
resulterade i att den nya tekniken anammas och kontrollerades av männen, vilket 
förstärker uppdelningen av män som kvalificerade arbetare och kvinnors arbete som 
okvalificerat.  

Den andra processen, enligt Acker (1990), är skapandet av symboler som uttrycker, 
förklarar och legitimerar könsskillnader och arbetsdelningen, men kan också motsäga 
dem. Symbolerna kan ses i olika former genom exempelvis språk, ideologi, gällande 
kultur, kläder eller mediabilder. Hon hänvisar även här till Cockburn (1983; 1985) som 
visar att manliga arbetare skapar en symbolisk relation mellan maskulinitet och sina 
tekniska kunskaper; kvinnor med teknisk kompetens blir på så vis ett hot mot denna 
typ av maskulinitet. Med andra ord, symboler inkluderar arbetets informella och 
kulturella aspekter som exempelvis, vandringsberättelser, mytbildning, språkbruk och 
idéer eller föreställningar om yrket, exempelvis vad som anses som viktiga kompetenser 
eller egenskaper för olika positioner. Symboler kan också vara föreställningar om 
motsatspar i män och kvinnors beteenden och egenskaper, en uppdelning i manliga – 
kvinnliga dikotomier; exempelvis stark-svag; aktiv-passiv; hård-mjuk; handlingskraftig-
noggrann, rationell-känslostyrd mm, enligt en traditionell könsordning. 
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Den tredje processen, enligt Acker (1990), handlar om relationer mellan könen, mellan 
kvinnor och män, kvinnor emellan eller män emellan, praktiker men också normer 
gällande interaktion, exempelvis allianser eller moment av under- och överordning. 
Med hänvisning till (West and Zimmerman, 1983) menar hon att exempelvis 
konversationsanalyser visar på könsskillnader i processer som avbrott, turordning och att 
välja rubrik på diskussionen, vilket återskapar ojämställdhet mellan könen i ett vanligt 
samtal. Processen som rör relationer kan också kopplas samman med mäns homosociala 
mönster eller andra sociala normer som markör för exkludering och inkludering, teman 
jag diskuterar vidare under rubriken industriarbetarmaskulinitet.  

Den fjärde dimensionen, enligt Acker (1990) är ett resultat av de andra tre, som hjälper 
till att konstruera könsattribut (gendered components) i en individuell identitet. 
Medvetenhet om de andra tre könsprocesserna ger möjligheter beroende av kön i 
organisationen; exempelvis val av ett passande arbete, användning av språk, klädsel och 
en presentation av sig själv som en könsbaserad medlem i en organisation, enligt henne. 
Den fjärde processen omfattar med andra ord hur individer tolkar de tre ovanstående 
processerna och skapar, och återskapar, en passande könsidentitet och yrkesidentitet i 
relation till dessa. 

Jag förstår konstruktionen av strukturer som det centrala i Ackers (1990) teori, de andra 
tre processerna/praktikerna kan ses som stödjande för organisationens arbetsdelning 
med utgångspunkt i en traditionell könsordning. Teorin skapar förståelse för hur 
könsskillnader och ojämställdhet konstrueras situationellt i organisationer, men också 
bibehålls genom förstärkning och legitimering av rådande arbetsdelning genom 
symboler, normer för relationer och personliga uttryck av en könad identitet. Samtidigt 
finns rum för motstånd, förskjutning och förändring i alla processer, ett utrymme att 
konstruera kön på nya sätt. Som jag diskuterat inledningsvis vill jag se könsgörandet 
som en dynamisk situationell process men också peka på stabila eller återkommande 
mönster. Enligt Acker (1990) är en viss könsordning och könsarbetsdelning ett 
återkommande mönster i organisationer. Kön konstrueras med andra ord i interaktion 
mellan individ, organisation och samhälle. Segregering och hierarkier i arbetsliv och 
organisation efter redan nämnd traditionell könsordning är väldokumenterat inom 
organisationsforskningen. Attityder, normer och symboler som lärs via 
identitetsskapande och socialisering på arbetsplatser är ofta sammanlänkade till en 
stereotyp och traditionell könsordning (Connell, 2009; Hirdman 2001).  

Rosabeth Moss Kanter gör en strukturell genusanalys av arbetsorganisationer i sin 
klassiska bok ’Men and Women of the Corporation’ (1977). Hon pekar på att män och 
kvinnor ges olika villkor i en arbetsorganisation, vilket får effekten att de handlar som 
om de vore olika eller väsensskilda. Organisationers struktur, kultur och värderingar 
skapar gränser och ramar för de möjligheter dess medlemmar har att agera inom, dessa 
villkor kallar Kanter; möjlighetsstrukturer. Kvinnor och mäns olika möjlighetsstrukturer 
förklaras med att kvinnor och män har olika positioner, män befinner sig generellt på 
högre position än kvinnor, som i sin tur befinner sig på lägre och mer låsta positioner. 
Men Kanter menar också med den relativa antalsfördelningen mellan kvinnor och män 
spelar roll, där män är fler till antalet än kvinnor. Lindgren (1985) tillägger att 
oberoende av den relativa könsfördelningen i organisationen är könen kopplade till 
olika maktpositioner i samhället som får betydelse för könens möjligheter. Kanters tes är 
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följaktligen att ’the jobs makes the person’, att individer, män och kvinnor, konstruerar 
karaktärsdrag, identitet och personlighet, men också handlingsmönster, utifrån 
positionen i en hierarkisk arbetsorganisation.  

Kanter (1977) menar också att graden av engagemang i lönearbete är relaterat till de 
möjligheter individerna har att avancera och utvecklas yrkesmässigt. Individer med små 
möjligheter till utveckling söker tillfredställelse utanför arbetet, medan de individer som 
ser stora möjligheter till utveckling betraktar lönearbete som ett livsintresse. Dessa olika 
engagemang i lönearbete brukar förknippas med kvinnor respektive män, enligt Kanter. 
Hennes poäng är följaktligen att det vi ofta uppfattar som manligt respektive kvinnligt 
beteende i yrkesarbete, handlar egentligen om kvinnor och mäns olika positioner och 
möjligheter i organisationer. Olika engagemang i yrkesarbete, kan också diskuteras 
utifrån ett klassperspektiv. Kanter menar liknande att även män med få möjligheter till 
utveckling i yrkeslivet, ’dead-end jobs’ utvecklar motsvarande beteenden. Värt att 
poängtera är att kön och klass inte ska uppfattas som likvärdiga kategorier, snarare 
interagerar kön och klass gällande möjligheter i en organisation.  

Kanters teori om män och kvinnors olika möjlighetsstrukturer har kritiserats för att inte 
behandla ett maktperspektiv, dvs. hur kön inverkar på hierarkier och maktstrukturer i 
organisationen (Collinson & Hern 1996). Andra akademiska bidrag har utvecklat 
Kanters tes och menar att möjlighetsstrukturerna varierar med hierarkiska nivåer i 
organisationen, där kvinnor i lägre positioner har än mindre möjligheter medan män 
inte på samma vis är begränsade av strukturer, utan föremål för olika typer av 
särbehandling (Sundin, 1998). När kvinnor särbehandlas i organisationen upplevs detta 
som aggressivt och negativt för både kvinnor och män (Wahl, 1992). 

Kön fungerar med andra ord som både en vertikal och horisontell arbetsdelning i en 
organisation. Könssegregeringen kan gälla allt från arbetsuppgifter, till hur människor är 
fysiskt placerade på en arbetsplats, eller vilket beteende som är normaliserat men 
framförallt uppdelningen av makt.  

Förändring i den könade organisationen 
Joan Ackers teori som könsprocesser i organisationer har utvecklats och använts av flera 
svenska och skandinaviska forskare. Flera tongivande akademiska bidrag återfinns i 
antologin ”Were have all the struktures gone? – Doing gender in organizations” 
(Gunnarsson m.fl., 2003). 

Korvajärvi (2003) utgår från Ackers (1990) idéer om könsskapande processer inom en 
organisation och lyfter fram begreppet könspraktiker. Hon menar att process är något 
som kopplas till återskapande eller förändring i ett system, medan praktik är något som 
människor gör, om och om igen. Fördelen med att utgå från den metodologiska 
utgångspunkten praktiker, hjälper till att utgå från vardagliga konkreta handlingar och 
röster från levande människor som arbetar. Korvajärvi (2003) gör också en indelning av 
könspraktiker i tre olika typer; bilder, interaktion och självuppfattning. Alla praktiker 
tillför produktionen och återproduktionen av ojämlikheter mellan könen, men kan 
också leda till förändring av de samma. Hon poängterar dock att produktionen av kön 
och konsekvenserna av könsgörandet inte är alltid är negativt för individ grupp eller 
organisationer. 
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I avhandlingen används begreppen könsprocesser och könspraktiker synonymt, med 
avsikten att även processer kan kopplas till en aktör och en situation dvs. exempelvis 
olika individer med arbetspraktiker i en organisation. Praktiker synliggör dock än 
tydligare att det handlar om aktiviteter och handlingar som gör kön i organisationer. 
Praktiker är också mer lokala och pekar ut både riktning och mål med könsgörandet. I 
avhandlingen används inte Korvajärvis indelning av könspraktiker i tre typer; bilder, 
interaktion och självuppfattning explicit, snarare som en breddad förståelse av 
könsprocess/praktik genom att likställa; bilder – symbol, interaktion – relationer, 
identitet - självuppfattning. Jag menar också att det kan vara en analytisk poäng att 
tydliggöra strukturer (könsskillnader och könssegregering) som en process/praktik i sig, 
snarare än att förutse att alla könspraktiker skapar ojämlika strukturer i en organisation. 

Ackers (1990; 1999) teori kring fyra könsprocesser i organisationer, har som sagts 
utvecklas och modifierats av flera tongivande svenska och skandinaviska genusforskare, 
också i olika former av modeller eller matris. Ett tidigt bidrag presenterades av Elin 
Kvande vid en workshop för Centrum för genusstudier 2002, vilket framförallt 
illustrerar hur processerna också interagerar med varandra. Nedan återges ett exempel 
på en sådan matris;  

 

Figur 13 Modell för Genusprocesser, efter Andersson m.fl. (2009) 

Könsprocesser i form av en matris, tydliggör att de fyra processerna interagerar med 
varandra, men också en dynamik och rörelse, snarare än fyra analytiska nivåer som 
förstärker varandra. Fokus på strukturer, som jag förstår av Ackers teori (1990, 1999), 
tonas ned för att istället belysa symboler, föreställningar och relationer och individuella 
praktiker kring kön, vilka kan ses som olika arenor där kön konstrueras i en 
organisation. Arenor som var för sig kan visa på variationer i dessa könskonstruktioner 
och olika riktning, vilket synliggörs i flera tongivande skandinaviska forskningsbidrag (se 
Gunnarsson m.fl., 2003). Processerna beskrivs som asymmetriska, förändras i olika 
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riktning och mellan kontexter (Gunnarsson, 2003). Kvande (2007) tillägger att de fyra 
processerna kan ha olika utvecklingsförlopp och förändring sker inte nödvändigt på 
samma sätt och samtidigt, utan att vissa processer kan gå före medan andra släpar efter.  

I skärningspunkten finns dock en genusordning (könsordning) som kan ses som en fryst 
sekvens lyft ur en rörlig bild som får sin tematik från ett ständigt ordnande av genus 
(Andersson, 2003). Den traditionella könsordningen bygger på en idé om att särskilja 
det kvinnliga från det manliga, samt att föreställningar om manlighet överordnas 
kvinnlighet. Liknande idéer om kön, femininiteter och maskuliniteter är ofta 
konservativa och problematiska vid organisatorisk förändring och kan skapa återställande 
effekter både strukturellt och kulturellt (Abrahamsson, 2000; Hollway, 1996; Collinson 
& Hearn, 1996).  

Abrahamsson (2000) menar att trots rubbning av organisatoriska strukturer och 
maktförhållanden är det mer regel än undantag att de snart byggas upp igen, om än på 
ett annorlunda sätt, hon kallar denna motkraft återställare. Även om strukturer, 
positioner och arbetsuppgifter förändras återgår de, eller uppstår i ny form, i enlighet 
med en stabil könsordning. Jag tolkar dessa återställare, som motstånd och seghet i en 
förändring som resulterar i vidhållande av en traditionell könsordning, även om den är 
problematisk för individ och organisation. Återställare funktionerar även om 
omvandlingen i organisationen inte explicit handlar om kön eller jämställdhet, enligt 
Abrahamsson. Abrahamsson (2006) tillägger, med avseende på Ackers processer; att 
förändring i en process kan vara motstridig till en annan och fungera som en 
återställande kraft, både medvetet och omedvetet. Här kan exempelvis integrering av 
kvinnor och män på en arbetsplats med en gemensam lönesättning, (strukturer) 
generera ett behov av åtskillnad i en annan process, exempelvis genom informella 
manliga allianser (relationer). Åtskiljandet mellan män och kvinnor kan också uttryckas 
mer subtilt i genusmärkta positioner, dvs. att olika arbetsuppgifter anses förbehållen och 
passande för män eller kvinnor. Genusmärkning innebär att en position, teknologi eller 
fysiska rum, anses förbehållet just kvinnor eller män. Det kan också handla om 
föreställningar om vad kvinnor och män som grupp anses vara särskilt bra på, vilket kan 
härröras till den symboliska processen. Att ta sig an ett kvinnojobb är för många män 
otänkbart, kvinnor blir ofta inte ens påtänkta när det handlar om rekrytering till 
mansjobb (Abrahamsson, 2000) där genusmärkningen formaliseras genom exempelvis 
olika lönesättning, olika möjligheter till utveckling och påverkan, där mansjobb 
generellt är mer förfördelade än kvinnojobb.  

Svenska genusforskare från olika discipliner har utvecklat Ackers teori om fyra 
genusprocesser i organisationer och ovan beskriven matris har modifierats mot specifika 
kontexter, innovationssystem eller arbetsplatser. Liknade matriser har också använts mer 
handgripligt som ett interaktivt verktyg för att synliggöra ojämställdhet och 
konserverande könsordningar i organisationer (se ex. Gunnarsson m.fl., 2003; Vänje 
Rosell, 2005; Gunnarsson m.fl., 2007; Andersson m.fl., 2009; Amundsdotter, 2009; 
Källhammer & Wikberg-Nilsson, 2010).  

I den interaktiva plattformen Framtidens Gruvkultur, utgår jag likväl från Ackers (1990; 
1999) teori om fyra genusprocesser i organisationer och formar en situationsanpassad 
modell, mot förståelse för hur kön konstrueras och bibehålls i gruvarbete. Denna 
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könsteoretiska modellen används också som en processmetod och verktyg för att 
synliggöra det ofta förgivet tagna görandet kring kön i undersökningar och samtal i det 
interaktiva projektet Framtidens Gruvkultur vid LKAB (se Kapitel 3: Könsteoretisk 
modell och processverktyg).  

Klass 
Ett sätt att diskutera könsprocesser och maskulinitet i gruvarbete är att uppmärksamma 
klass, framförallt som struktur, men likväl som symbol, relationer eller identiteter. Klass 
kan diskuteras utifrån objektiva kriterier och/eller individers subjektiva upplevelser av 
klass. Objektiva kriterier för klass kan exempelvis vara; anställningsrelationer som 
karakterisera olika positioner i en arbetsdelning (Svallfors, 2004). Andra kriterier kan 
vara inflytande över det egna arbetet, lön och status (Gillberg, 2010). En subjektiv 
klasstillhörighet utgår från individers egna upplevelser av klass eller den grupp som 
individen identifierar sig med (Karlsson, 2005). Jag benämner individerna i studien för 
(gruv)arbetare eller som medlemmar i ett (gruv)arbetarkollektiv en anställningsform i ett 
gruvföretag, med avseende på operatörer och personal med hemvist kring 
järnmalmsbrytning Division Mining LKAB, på samma sätt som organisationen själv 
tilltalar och benämner denna personalgrupp, vilket kan jämföras med ett objektivt 
klasskriterium. Men (gruv)arbetare kan också ses som en klassposition i organisation 
som, där inflytande kring det egna arbetet, handlingsutrymme och yrkesstatus kan 
diskuteras. Gruvarbetare är också den vida benämning som individerna i studien 
använder om sig själva; en yrkestillhörighet här mer tydlig än en klasstillhörighet, med 
dock med en inkluderande såväl som exkluderande funktion.  

Men klass härleds vanligtvis inte bara till individens position i en organisation utan 
också till ett större samhällssystem. Malmfältens gruvarbetare har haft en betydande roll i 
svensk arbetarrörelse, där den så kallade LKAB-strejken, vintern 1969-1970, kom att 
utvecklas till en av de mest uppmärksammade arbetskonflikterna genom tiderna i 
Sverige (se Kapitel 2: Historiska nedslag). Klass kan alltså ses som en socialt 
strukturerande hierarkisk princip baserad på såväl materiella/ekonomiska resurser men 
som jag ser det framförallt intellektuellt, kulturellt/symboliskt kapital, som kunskap och 
traditioner. Bourdieu (1984) menar att klass skapar vissa sociala villkor som påverkar 
vilka möjligheter människor har och på så vis, till viss del, vilka egenskaper de blir 
bärare av. En brännande och komplex fråga är varför och hur klass konstrueras och 
reproduceras. Bourdieu (1984: 101) åskådliggör erfarenheter baserade på klass på 
följande sätt: ((habitus)(capital)) + field = practice. Med andra ord, våra handlingar är en 
produkt av de kapital och det habitus, som en individ har med sig, på ett visst fält. 
Habitus påverkar individens syn på världen och vilka val hon/han ser som möjliga 
(Bourdieu, 2000). Det är med andra ord, förutsättningar på fältet för omsättning av 
kapital, individens samlade erfarenheter och förmåga att se möjligheter på fältet, som 
påverkar vilka handlingar som är möjliga för individen. Denna struktur föregår enskilda 
individer genom att vi alla föds i ett socialt rum och sammanhang. Det sociala rum vi 
föds i och rör oss i, har konstruerats historiskt genom kamp om tillgångar och utrymme, 
kön, klass och ras är inte kapital i sig, de förser oss snarare med relationer genom vilka 
kapital organiseras och värderas (Skeggs, 2000).  
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Begreppet status är också av intresse i avhandlingen, eftersom det belyser de situationer 
där gruvarbetaren blir normbärare och därmed får tillgång till privilegier och 
handlingsfrihet, trots en underordnad (klass)position i organisation och samhälle. Weber 
skiljer dock mellan klass och status, där klass är en situation eller de möjligheter 
individen har på varu- och arbetsmarknaden, status däremot är mer subjektiv i det att 
även en person med låg inkomst kan ha hög status (Holgersson, 2008). Status och 
framförallt yrkesstatus är ett användbart begrepp gällande gruvarbete. Det är också 
intressant hur gruvarbetare i min studie förhåller sig till status och diskuterar kring hur 
yrkesstatus förändras eller undermineras, med tanke på gruvindustrins utveckling, inte 
minst med koppling till föreställningar om kvinnlighet och manlighet.  

Kultur 
Jag har betraktat kultur som en användbar metafor, framförallt i den interaktiva 
plattformen Framtidens Gruvkultur. För att bidra till förståelse för det gemensamma, det 
kollektiva, kopplat till arbetspraktiker, yrkesidentitet och arbetsgemenskap i gruvarbete. 
Men framförallt för att uppmärksamma symboliska relationer och föreställningar om 
manlighet i gruvarbete. Där maskulinitet och femininitet kan också förstås som 
kulturella koder eller normer som skapar förutsättningarna för hur vi förstår våra 
identiteter (Davis, 1995). 

Kulturbegreppet kan användas på många olika sätt för att belysa något stort och viktigt. 
Det är lätt hänt att kultur står för ”allt och inget” och att det blir intetsägande och 
flummigt (Alvesson & Svenningsson, 2007). Att använda ett kulturperspektiv på 
arbetsliv och organisation kan med andra ord betyda olika ingångar och fokus.  

Kulturmetaforen är framförallt ett kollektivt perspektiv med fokus utanför individens 
eget handlande. Kultur kan förstås som ett system av gemensamma symboler och 
mening, för en grupp, men är därmed inte en heltäckande förklaring för alla individer i 
den gruppen (Gertz, 1973). Det vill säga, en kulturanalys handlar mer om att lyfta 
utmärkande gemensamma kulturuttryck, gemensamma teman och ideal snarare än att 
försöka ge en heltäckande bild av vad det innebär att vara eller arbeta, som exempelvis 
gruvarbetare. Intressant är att lyfta fram frågor om identifikation och exkludering. Vilka 
vill vi vara och vad ställer vi oss emot, Här kan analysdimensionerna klass och kön, 
maskulinitet och femininitet, interagera med kulturmetaforen mot en förståelse av 
exempelvis maskulina normer och kulturuttryck i gruvarbete.  

En kulturanalys kan appliceras på olika typer av organisatoriska fenomen, exempelvis 
mening och förståelse av byråkratiska system, informationsteknologi, produkter, genus, 
strategiska mål, yrkesvalidering mm. (Alvesson 2004, 2002; Gregory, 1983). Kultur kan 
exempelvis stå för konkreta handlingar, relationer och språkbruk men framförallt ett 
bakomliggande eller förgivet tagna sanningar om hur organisationen bör fungera och 
hur organisationens medlemmar uppfattar sig själva. Kultur lyfter vikten av symbolism 
för mänskliga ritualer, myter historieberättande och kollektiva tolkningar av skeenden, 
idéer och erfarenheter i en grupp (Frost, 1985). Alvesson, (2004) menar att kultur inte 
primärt kan förklaras som något som finns i huvudet på människor utan någonstans 
mellan huvuden på den grupp människor som avses, där symboler och mening utrycks 
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publikt, exempel i den sociala interaktionen i ett arbetslag, under ledningsmöten men 
också i materiella ting.  

I en förståelse av kultur är termerna mening och symbol centrala delar. Begreppet 
mening handlar om hur ett objekt eller ett fenomen tolkas Alvesson (2004). Mening 
tillhör alltså ett subjekt på det sätt att de tilltalar en viss förväntan, ett sätt att relatera till 
saker. Mening ger också objekt och artefakter relevans och meningsfullhet. Yanow 
(2000) definierar mening vid ”det som räknas”, uppfattningar och/eller känslor som ett 
ting representerar utöver att åsyfta det bokstavligt. En symbol kan definieras som ett 
objekt, ord eller ställningstagande, en slags handling eller ett fysiskt fenomen som står 
tvetydigt för något annat och/eller något mer än objektet i sig (Cohen, 1974). 
Begreppet symbol intensifierar idén om mening, Alvesson (2004) liknar en symbol vid 
ett koncentrat av en komplex meningssystem i ett specifikt objekt och menar därmed 
att en symbol kommunicerar mening på ett mer ekonomiskt sätt. Där symboler står för 
någonting mer än sig själv och intensifierar föreställningar om mening och sanning.  

Symboler kan ses som markörer men också förstärkare för rådande uppfattningar och 
mening, därför är viktigt att uppmärksamma dem i en kulturanalys. Jag använder 
symbolbegreppet dels för att beskriva objekt, rum eller maskiner med särskild innebörd 
i gruvarbetet, men också för att synliggöra praktiker och språkbruk som bär på 
föreställningar om exempelvis maskulinitet. Jag använde begreppet sanning eller 
föreställning i Framtidens Gruvkultur med avseende på en lokal tolkning av mening i 
gruvarbete, exempelvis en gemensam syn på vad som uppfattas som rätt eller sann 
kompetens för en gruvarbetare. Det förgivet tagna, det ”sanna” sättet att agera eller lösa 
en arbetsuppgift eller strävan efter ett yrkesideal, det vill säga en kollektiv idealbild av 
vad det innebär att vara en ”riktig” eller ”sann” gruvarbetare.  

I avhandlingen belyses symbolism mer direkt, utan att för den skull använda 
kulturbegreppet, genom förståelse kring kön som ett handlande och föreställningar 
kring gruvarbetets praktiker. Wenger (1998) diskuterar inlärning på arbetsplatser som en 
fråga om social delaktighet och icke delaktighet i gemensamma projekt och centralt är 
begreppet ’community of practitice’, praktikgemenskap. En praktikgemenskap innebär 
ett särskilt sätt att genomföra handlingar på, med gemensamma berättelser, gester och 
symboler. I enlighet med Wenger använder jag begreppet praktikgemenskap för att 
beskriva normativa arbetsrutiner och kompetenser kring gruvarbete, som bygger på 
gemensamma föreställningar om gruvmiljön och bergets natur. Jag menar även att 
liknande praktikgemenskaper kan ha en manlig homosocial funktion (jmf. Holgersson, 
2006; Lindgren, 1999). 
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MASKULINITET OCH FEMININITET 
Utgångspunkten i avhandlingen är att det finns fler variationer än två, inom det vi kallar 
kön. Med andra ord, kön är inte enhetliga kategorier – snarare är olikhet och rörelse 
fokus i studien av maskulinitet i gruvarbete. För att analytiskt kunna diskutera dessa 
variationer, men också spegla återkommande teman, tar jag utgångspunkt i Raewyn 
Connells (1987; 1995) teorier om maskuliniteter. Istället för att tala om kvinnor och 
män menar Connell, att vi bör tala i termer av femininitet och maskulinitet. Genom att, 
enligt Connell, utgå från maskuliniteter och femininiteter i pluralis, kan en diskussion 
föras kring klass, kön, ålder och etnicitet och hur dessa positioner samspelar och får 
skilda betydelser i olika kontexter. Maskulinitetsforskning, där Connells bidrag kan ses 
som centralt, ger redskap för att tala om hierarkier mellan män baserade på såväl klass, 
etnicitet och sexualitet. I avhandlingen diskuteras maskuliniteter (och i viss mån 
femininiteter) i och som en yrkespraktik i gruvarbete, vilket också sammanvävs med 
klass. Intersectionalitet är det begrepp som ofta används för att diskutera hur sociala 
kategoriseringar samverkar i lokala sammanhang (se ex. De los Reyes, 2005; Eriksson-
Zetterqvist, 2007). I avhanlingen används inte detta begrepp, eftersom en pluralistisk 
syn på maskuliniteter, enligt mitt synsätt, försutsätter samvarians med andra sociala 
konstruktioner. En diskussion som jag återkommer till i avsnittet ”Industriarbete som 
maskulinitet”. 

Maskulinitet och femininitet kan också förstås som kulturella koder eller normer som 
skapar förutsättningarna för hur vi förstår våra identiteter (Davis, 1995). Det som 
jämförs är likheter och skillnader mellan hur man upplever självet och föreställningar 
om andra. Genom att lyfta skillnader och likheter gentemot andra grupper kan också 
gruppidentiteter skapas. Vissa gruppidentiteter är starkare än andra, yrke kan vara en 
sådan kategori. Yrkesidentitet är också starkt kopplat till en könsidentitet eftersom 
arbete på många sätt är socialt konstruerat som manligt eller kvinnligt (Gemzöe, 2002). 
Men gemensamma föreställningar om yrke och kön, och principen som styr praktiken, 
skapar och återskapar också innehållet i det vi betraktar som yrkesidentitet, samt 
kvinnligt eller manligt (Robertsson, 2003). Istället för könsidentitet talar Skeggs (2000) 
om subjektspositioner. Sociala positioner är de strukturer som omger oss och som 
påverkar våra möjligheter att röra oss i det sociala rummet, detta kan vara till exempel 
klass, etnicitet, ålder eller kön.  

Genom att använda begreppen ’kvinnlig maskulinitet’ och ’manlig femininitet’ kritiserar 
Marie Nordberg (2004) användningen av maskulinitets- och femininitetsbegreppen. 
Nordberg menar att det finns en risk att vi ser kön som stabila grupper och inte 
uppmärksammar hur män positivt internaliserar och gör femininitet, samt hur kvinnor 
inte bara understödjer utan också subversivt kan praktisera och omvandla 
maskulinitetskonceptet (Nordberg, 2004). Norberg menar att forskning bör inriktas 
mot hur både kvinnor och män konstruerar identiteter genom såväl maskulinitet som 
femininitet, vilket jag även uppmärksammar i min analys av maskulinitet i gruvarbete.  

Maskuliniteter och hegemonisk maskulinitet 
Även bland män och inom olika konstruktioner av manlighet finns normsystem som 
utgör en social hierarki. Connell (1995) menar att maskulinitet kan beskrivas som flera 
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parallella och interagerande maskuliniteter och använder termen ’hegemonisk 
maskulinitet’ för att understryka att vissa maskulina uttryck dominerar och är på så vis 
överordnad andra. Connell (1995: 115) definierar hegemonisk maskulinitet som ”den 
konfiguration av genuspraktiker som innehåller det för tillfället accepterade frågan om 
patriarkatets legitimitet”. Denna hegemoniska maskulinitet innebär med andra ord en 
dominans över kvinnor som grupp, men också att andra män underordnas och måste 
förhålla sig till det hegemona idealet. Enligt mitt synsätt verkar en hegemonisk 
maskulinitet ofta som en traditionell genusordning, dock inte alltid.  

Den hegemoniska bilden av maskulinitet varierar, beroende på kontext, men kan enkelt 
beskrivas som män med makt, som utövar makt. Eller snarare den maskulinitet som ger 
högst utdelning och privilegier i en viss kontext. Connell (1995) exemplifierar att 
homosexuella män är underordnade heterosexuella män, då heterosexualitet är en viktig 
del av den hegemoniska maskuliniteten som en rådande norm i samhället. Även om det 
inte finns något tydligt direkt samband med individuell makt finns det ofta någon form 
av samvarians mellan manlighetsideal och kollektiv eller korporativ makt (Connell, 
1987). Det är den manlighet som på något sätt förknippas med män som besitter makt 
som fungerar som måttstock för andra konstruktioner av maskulinitet (Wahl m.fl., 
1998).  

Den hegemoniska maskuliniteten kännetecknas framförallt av att den är osynlig och 
ibland till och med så osynlig att den inte ses som maskulinitet utan som kompetens 
(Abrahamsson, 2000). Hon menar vidare att den hegemoniska maskuliniteten formas 
bland män i vardagen, i arbetsorganisationer men också på en abstrakt samhällelig nivå 
och tillhör den ideologiproduktion som pågår i media. Connell jämför den 
hegemoniska maskuliniteten i västvärlden med manliga filmstjärnor och action hjältar 
som ”Rambo” eller idrottsstjärnor. Det är med andra ord inte säkert att den mest 
uppenbara individuella bäraren av den hegemoniska maskuliniteten också är innehavare 
av makt (Abrahamsson, 2000).  

Seidler (1994; 1997) menar dock att manlighet inte kan reduceras till endast makt, 
komplexiteten mellan olika manligheter och mellan män och kvinnor liksom i manligt 
identitetsskapande är stort. Aspekter som klass, etnicitet, ålder, sexuell läggning, 
kulturella variationer, personliga och känslomässiga erfarenheter har skiftande men 
central betydelse, enlig Seidler. Collinson (1992) menar att maskulinitet kan beskrivas 
som hegemonisk i vissa avseende (genus och etnicitet), men underordnade i andra 
(klass, hierarki, arbetsplatsstatus). Maskulina uttryck bland män i gruvarbete är ett 
exempel på komplexiteten gällande hegemoni parallellt med en underordnad 
klassposition i ett samhällsperspektiv.  

Connell (1995) menar vidare att den hegemoniska maskuliniteten förs fram av en stor 
grupp män, men förkroppsligas av få. Han poängterar dock att många män drar nytta av 
den patriarkala ordningen utan att direkt företräda den, genom den patriarkala 
utdelningen. Connell kallar detta ’complicit masculinities’, delaktig maskulinitet, eller 
snarare en medföljande maskulinitet. De flesta män uppfyller inte normen för 
manlighet, men drar fördelar av den hegemoniska maskuliniteten, de som kritiserar eller 
utmanar den hotas av marginalisering.  
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Den patriarkala utdelningen kan vara vinster som män som grupp erhåller genom att 
kollektivt underordna kvinnor och i viss mån också vissa grupper av män. Det vill säga 
att många män lever enligt en patriarkal ordning utan att öppet strida för den. Så länge 
inte män öppet utmanar den hegemoniska maskuliniteten, utan i stället blundar för 
exempelvis ojämställdhet, sexuella trakasserier eller mäns privilegier, medverkar alla som 
”oskyldiga” medbrottslingar till att reproducera samma patriarkala ordning.  

Den teoretiska diskussionen kring hegemonisk maskulinitet har utvecklats och 
kritiserats. Connell & Messerschmitt (2005) menar att bland annat har en diskussion om 
lokala, centrala och globala hegemonier berikat hegemonibegreppet. Förståelsen kring 
lokala hegemonier kring maskulinintet ger uttrymme att tolka lokala kontexter som 
varierande, exempelvis hegemoniska maskulinitets konstruktioner i en organisation eller 
en arbetsplats.  

Nordberg (2005) menar att det snarare rör sig om flera samtidigt och överlappande 
hegemonier. I studier av män som arbetar i mer kvinnodominerade yrken, finner hon 
att männen dels mätte sig mot mer stereotypa manlighetsideal som överensstämmer med 
Connells diskussioner om hegemoni mellan olika maskuliniteter, vilket också 
underordnar feminina eller homosexuella män, samtidigt som männen kunde kritisera 
liknande distanseringar. De var inte rädda att kopplas samman med femininitet eftersom 
de var trygga i sin manlighet, och kunde på så sätt framställas som mer genusflexibla, 
mångsidiga och fria kring normer om män och manlighet. Nordberg benämner detta 
som ”den reflexiva manligheten”, en alternativ hegemon formation, ”som existerar 
samtidigt med den stereotypa manligheten” (Nordberg, 2005 s. 329).  

I avhandlingen används inte hegemonibegreppet som en allomfattande maktordning, 
snarare vill jag poängtera en lokal hegemoni kring maskulinitet eller flera hegemonier i 
gruvarbete i ett svenskt gruvföretag. Jag vill bidra till förståelse för hur vissa uttryck av 
maskulinitet lyder under en hegemon funktion i kontexten. Det vill säga hur vissa 
uttryck för maskulinitet ständigt måste positionera sig som överordnade mot andra 
maskuliniteter och femininiteter för att existera och bibehållas. En liknande funktion 
kring maskulinintet gör också manligheten känslig för kritik såväl som självreflektion. 
En maskulinitet som bärs upp av en hegemon funktion, gör den stabil, svår att förändra 
och utmana, eftersom funktionen förutsätter makt och privilegier, så väl som 
underordning av andra maskuliniteter och femininter. I avhandlingen strävar jag efter 
att även lyfta fram hur gruvarbetaren uttrycker flera maskuliniteter samtidigt, där 
diskussionen kring en friare eller mer reflexiv manlighet blir central. 

Omanlighet 
Manlighet är precis som kvinnlighet inte något tryggt, enhetligt eller evigt, den är 
föränderlig och sårbar och måste ständigt försvaras (Abrahamsson, 2000). Det är dock 
viktigt att framhålla att konstruktionen av maskulinitet inte bara är en negativ spegling 
av femininitet, den tar också avstamp mot andra män och andra typer av manlighet, 
speciellt omanlighet (Connell, 1995). Lokalt kan manlighet skapas i förhållande till en 
idealbild eller fantom, men manligheten kan också konstrueras som en motpol eller 
distinktion till det man inte vill vara, vilket gör omanlighetsbegreppet intressant. Den 
starka betoningen på manlighet som något som skall uppnås som skall presteras och 
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ständigt redovisas ofta i konkurrens med andra män och rivaliserade manligheter verkar 
ha befäst den moderna manligheten med en inneboende osäkerhet (Ekenstam 2006). 
Holloway (1996) menar att beroende på status och sårbarhet projicerar män ovälkomna 
delar av sig själv på andra, för att leva upp till manlighetsidealet. Det huvudsakliga målet 
för denna projektion är kvinnan, det andra könet, oavsett om hon är närvarande eller 
ej. En ständig rädsla att tappa greppet, att blir omanlig, är en hotande skugga för både 
män som individ och grupp (Ekenstam 1998). Begreppsparet manlighet och omanlighet 
tycks därför hänga ihop som ler och långhalm och kan skapa förståelse för 
konstruktionen av manlighet i olika kontexter.  

Homosocialitet 
Begreppet homosocialitet, dvs. att män väljer män och att män orienterar sig mot andra 
män, har fått ökad popularitet inom könsforskning, med ett växande intresse för män 
och maskulinitet (Holgersson, 2006). Tidiga användare av begreppet var exempelvis 
Lipman- Blumen (1976), som använde homosocialitet för att förklara dominansen av 
män på ledande positioner i samhället. Holgersson definierade homosocialitet som ”the 
seeking, enjoyment and/or preference for the company of the same sex”, med andra 
ord att söka sig till, njuta av, eller föredra sällskap av personer av samma kön. Mäns 
beteenden är homosocialt, enligt Lipman-Blumen (1976), eftersom män dominerar på 
maktpositioner i samhället, vilket medverkar till att män identifierar sig och orienterar 
sig mot andra män. Män kan med andra ord tillfredsställa de flesta av sina behov genom 
andra män. För kvinnor är situationen annorlunda, kvinnor har mindre resurser och 
makt, jämfört med män, och tvingas orientera sig mot män, för att få tillgång till det 
samma. Kvinnor uppvisar således ett heterosocialt beteende, enligt Lipman-Blumen. 
Homosocialitetsbegreppet kan också sägas ha ett ursprung i Kanters (1977) analys av 
kvinnor och mäns olika möjligheter i arbetsorganisationer. Hon använder begreppen 
’homosexual reproduction’ och ’homosocial reproduction’ för att beskriva varför män 
socialt föredrar män och varför kvinnor ofta exkluderas från ledande positioner. 

Homosocialitet beskriver också relationer mellan män som inte nödvändigt befinner sig 
på höga positioner i en organisation. Holgersson (2006) menar att inom 
organisationsforskning har homosocialitet använts för att förstå segregeringen mellan 
könen på en arbetsplats, en segregering som kan vara ett uttryck för en organisations 
könsordning, eller maktordningen mellan könen. En organisations könsordning kan 
beskrivas utifrån dess könsstruktur och dess symboliska ordning (Wahl m.fl., 2001). 
Vilket kan liknas vid Ackers (1990, 1999) beskrivning av könsprocesser i organisationer, 
som behandlar strukturer och symbolism såväl som relationer och identiteter. 
Könsordningen skapas och återskapas i organisationen genom olika processer som 
inkluderar och exkluderar människor och homosocialitet kan användas för att beteckna 
just dessa processer som skapar uppdelning mellan män och kvinnor i organisationer 
(Holgersson, 2006). 

Organisationsforskaren Gerd Lindgren har intresserat sig för interaktion i enkönade 
grupper och homosociala samspel mellan män (se Lindgren, 1985; 1992; 1996; 1999). 
Lindgren menar att män och kvinnor talar om olika saker i en enkönad grupp eller i en 
grupp bestående av både kvinnor och män, och uppmärksammat att det förekommer en 
särskild form av interaktion i sammanhang med endast män, i vilka män bekräftar 
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varandra som överordnade till kvinnor. Lindgren (1996; 1999) liknar denna 
homosociala interaktion bland män, vid ”rituellt prat” som resulterar i framväxande av 
en idealbild, en ’fantom’ gentemot vilken alla önskar eller tvingas ”kalibrera” sin 
manlighet. Idealbilden eller fantomen antar olika former i olika manliga grupper, men 
med det gemensamma att den bekräftar mannen som överordnad, vilket enligt Lindgren 
kan liknas vid det Connell (1987) benämner hegemonisk maskulinitet.  

Homosocialitet behöver dock inte vara ett resultat av en specifik avsikt att exkludera 
kvinnor utan kan också ses som en ”ritual” där män bekräftar och fortlöpande 
hierarkiskt positionerar varandra (Holgersson, 2006). Centralt i bekräftelseritualen att 
markera den specifika manliga gruppens överordning gentemot kvinnor och andra män, 
vilket också kräver att samtliga män ansluter sig till den homosociala jargongen eller 
åtminstone inte bryter den. Män som inte vill identifiera sig med fantomen väljer dock 
att inte avslöja detta i helmanliga sammanhang (Lindgren 1992). Lindgren kallar detta 
medlöpande maskulinitet, i likhet med Connells ’complicit masculinitiesy’. På samma 
vis deltar män i homosociala riter trots att man själv varken vill leva eller kan identifiera 
sig med idealet eller fantombilden sammanhanget förstärker. 

Med andra ord, den homosociala riten eller en homosocial jargong, gör med andra ord 
alla män delaktiga i konstruktion och reproduktion av en fantom, eller en idealbild. 
Denna fantom kan i många fall uppfattas som stereotyp, ouppnåelig och 
vardagsfrånvänd, från en utomståendes blick. Vilket dock inte är ett problem, eftersom 
få män väljer eller behöver praktisera stereotypen. Fantomen finns närvarande mer som 
ett abstrakt ideal eller måttstock. För män gäller det dock att inte befinna sig allt för 
långt bort från hegemonin, eftersom närhet till den samma ger både, gemenskap och 
privilegier. På så vis blir konstruktioner av maskulinitet enligt stereotypa bilder en 
fantom, i högsta grad närvarande i vardagens praktiker.  

Lindgren (1999) menar vidare att det homosociala samspelet inte nödvändigtvis behöver 
specifikt handlar om typiskt manliga aktiviteter, så som idrott, fiske eller jakt. 
arbetsplatsen, utan kan även förflyttas till andra mer informella arenor.  

En homosocial grupp är inte alltid medveten om att just samma kön är utmärkande för 
gruppen. Lindgren (1999) menar att den gemensamma nämnaren möjliggör 
homosociala samspel mellan män på liknande nivå i samma, men också mellan olika 
organisationer, så kallad horisontell homosocialitet, så väl som vertikal homosocialitet 
mellan män på olika hierarkiska nivåer. Den gemensamma nämnaren i dessa samspel 
mellan män och i alla de fantombilder som skapas, är dock idén om mannen som 
överordnad. På så vis kan exempelvis manliga arbetare samspela gränslöst med manliga 
arbetsgivare och konflikter mellan män eller mellan fackliga samfund och arbetsgivaren, 
sätts på undantag när deras gemensamma intressen (att behålla sin överordning mot 
kvinnor) blir aktualiserat. Män bygga ofta informella relationer med varandra, som ofta 
överskrider hierarkiska nivåer och organisationsgränser, med utgångspunkt i 
gemensamma intressen och värderingar som i vårt samhälle kan tolkas som typiskt 
manliga (Collinson & Hern 1994). 

Den manliga homosocialiteten kan också beskrivas som ett normsystem som garanterar 
att männen agerar någorlunda enhetligt inför kvinnor. Lindgren (1996) exemplifierar 
hur männen i hennes studie agerade på arbetsplatsen genom att skämta om eller 
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förminska jämställdhet i sin egen parrelation. Visserligen kunde jargongen om 
kvinnoförakt verka vara ett budskap till kvinnorna, men Lindgren menar, att den med 
största sannolikhet var riktad till ”bröderna” och männens egen självuppfattning och en 
del i konstruktionen av manlighet. I homosociala sammanhang exkluderas inte bara 
kvinnor utan också även vissa män. Bortväljande av kvinnor kan således se som ett 
resultat av en efterfrågan på män, men inte vilka män som helst, utan män som anses 
tillföra något av värde i förhållandet till den fantombild som konstrueras inom gruppen 
(Lindgren, 1996). 

Homosocialitet som en bekräftelseritual kan också beskrivas som ett identitetsarbete 
bland män. Män kan förstärka och bekräfta sin identitet som män i homosociala 
sammanhang (Lindgren 1996). Kimmel (1996) skriver liknande att; “masculinity is 
largely a homosocial enactment”. Homosociala sammanhang kan därför ses som arenor 
där män både får bekräftelse men också utsätts för konkurrens (Holgersson, 2006).  

Organisationsförändringar är tillfällen då könsordningen både kan förstärkas och 
förändras. Som en motkraft till en förändring kan organisationsmedlemmarna försöka 
reparera eller återupprätta könsordningen, vilket kan ske genom ’återställare’ eller 
’frizoner’ (Holgersson 2006). Förändringar i könsordningen kan resultera i att män 
söker sig till homosociala grupper ett slags frizoner som ett uttryck för motstånd till 
exempelvis jämställdhet, enligt Holgersson. I dagens moderna organisationer skapas 
ytterligare behov av informella arenor eller ”frizoner” när kvinnor finns som kollegor 
och överordnade.  

Homosocialitetsbegreppet kan kritiseras för att den på sätt och vis bygger på en form av 
könsrolls retorik. Holgersson (2006) menar dock att teorin pekar på två centrala 
aspekter av homosocialitet; en inkluderande och exkluderande funktion, samt att dessa 
processer är kopplade till en traditionell könsordning i samhället. En viktig drivkraft 
bakom homosocialitet är att få tillgång till makt, resurser och positioner, enligt 
Holgersson. 
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INDUSTRIARBETE OCH MASKULINITET 
I detta avsnitt vill jag knyta an till en klassiskt arbetsvetenskaplig tradition och synliggöra 
maskulinitet i gruvarbete, utifrån en förståelse och teoretisering kring industriarbetets 
praktiker. I avhandling beskrivs gruvarbetaren i en industrikontext och jag strävar efter 
att lyfta fram gemensamma mönster utifrån denna yrkesposition, vilket omfattar klass så 
väl som kön. Ett sätt att diskutera gruvarbetets praktiker, vilket även omfattar kön och 
maskulinitet. Där klass och kön bör ses som samverkande processer snarare än fasta 
strukturer. Dessa kan bäst studeras i konkreta handlingar som är med och reproducerar 
och utmanar ojämlikheter (Acker, 2006).  

Industrialisering som könsordning  
Det är väldokumenterat att inom sociologisk forskning att mansideal historiskt har 
dominerat strukturerna, praktiker och rutiner för arbetarklassens yrkesverksamhet (se ex. 
Acker 1992; Cross & Baglilhole 2002; Whitehead 2002). Genom att titta på 
arbetsprocesser, har flertalet feministiska forskare visat på länken mellan typen av arbete, 
arbetsstrukturer och maskulinitet (Wicks & Mills; 2000). Men också föreställningar om 
industriorganisationer, ledning och industriarbete, ses som fördelaktigt för män framför 
kvinnor, speciellt när det handlar om rekrytering och befordringar. Vissa typer av arbete 
och organisationer kan därför diskuteras som sammanvävda med kön, exempelvis kan 
maskulinitet och industriarbete vara svåra att separera. Handlar industriarbete om klass, 
kultur eller kön? Det verkar som om vi måste återgå till industrialiseringens vagga och 
införandet av arbetsdelningsprincipen för att fullt förstå relationen mellan maskulinitet 
och industriarbete. 

Haywood & Mac an Ghaill (2003) ger en historisk tillbakablick till industrialiseringen i 
England under 1800- till tidigt 1900-tal och införandet av arbetsdelning. De menar att 
liknande förändringar lade grunden för en könsbaserad uppdelning av en familjär/privat 
sfär och en publik/samhällelig sfär. Den genusordning som präglade den småskaliga 
hushållsproduktion, som karakteriserade den tidiga industrialiseringen, banade väg för 
omdefiniering av mäns och kvinnors relation till den privata och publika sfären - 
männen kom i högre grad att tillhöra den publika sfären och kvinnorna den privata.  

Holloway (1996) menar liknande att uppdelningen av olika arenor för män och kvinnor 
hjälpte till att etablera och bevara medelklassens ideologi kring maskulinitet och 
femininitet. Hon skriver; “The interrelationship between middle-class ideologies and 
industrialization produced a reordering of the gendered landscape of work”. Detta 
ömsesidiga förhållande mellan medelklassens ideologi kring kön och tidig 
industrialisering, förändrade arbetslivet och upprättade en tydlig könssegregering. En 
effekt av denna omstrukturering var, enlig Holloway, att placera arbete i en 
familjeförsörjande kontext. Koncept som familjelön, tjänad av mannen för att försörja 
hemmet och familjen, låg både i linje med en dåvarande kristen doktrin och gav logisk 
grund för den engelska fackföreningsrörelsen att kämpa för löneökning i takt med 
inflationen.  

Under stora delar av 1900-talet har konceptet av en familjeförsörjare, som tar hem en 
”familjelön” stor betydelse för formen av löneanställning. Kvinnors anställning var i det 
stora hela sedda som ett komplement, ofta lägre lön och med sämre arbetsförhållande 
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(Walby, 1997). Acker (1992 s. 257) menar att: “The abstract worker transformed into a 
concrete worker turns out to be a man whose work is his life and whose wife takes care 
of everything else. Thus the concept of a job is gendered, in spite of its presentation as 
gender neutral, because only a male worker can begin to meet its implicit demands. 
Hidden within the concept of a job are assumptions about separations between the 
public and private spheres and the gendered organisation of reproduction and 
production.” Som ett resultat av förändringar i kölvattnet av industrialiseringen, blir 
arbete och män förbundet där manlighet blir synonymt med en lönearbetande 
familjefar, kvinnan tar hand om hem och barn på den i den privata sfären. 

Abrahamsson (2000) menar att Scientific Management var en viktig del av 
industrialiseringens framgångar, vilken växte fram parallellt med andra influenser som 
exempelvis byråkratisering och ett växande intresse för naturvetenskap. Fredrick Taylors 
(1911) nya idéer om kontroll och detaljstyrning av arbetarnas prestationer, för att 
förbättra produktiviteten, fick snabbt fäste och hans skrift ’Principles of Scientific 
Management’ har kommit att kallas för management teorins ursprung, enligt 
Abrahmsson. Scientific Management utmanade den traditionella patriarkala 
familjestrukturen men även männens självständighet och kontroll över det egna arbetet 
(Holloway, 1996). Hon menar vidare att, trots männens motstånd mot en separering av 
arbetets manuella och mentala delar vilket innebar minskad kontroll över sitt eget 
arbete, fick idéerna om Scientific Management acceptans och gehör och blev sedermera 
manligt könade. Utifrån dessa idéer utvecklades en industriarbetarkultur där manlighet 
kopplades till tungt kroppsarbete, stora maskiner och teknisk utveckling.  

En ny arbetsdelning i industrisamhället innebar också att män kom att styra över andra 
män. Enligt Holloway innebar de nya organisationsidéerna en rekonstruktion av den 
patriarkala organisationen, där män har makt över andra män. Ledarna förutsattes vara 
tuffa i sin ledarutövning och besitta rationalitet och förnuft, lämpat för planering av 
andras arbete. De utvecklades alltså nya manligheter för arbetare, men också för 
arbetsledare, tjänstemän och företagsledare. Holloway betraktar detta som om gamla 
former av manlighet fick ge vika för nya.  

I likhet med annat industriarbete har män och manlighet dominerat strukturerna, 
praktiker och yrkesideal för gruvarbetarens yrkesverksamhet och gruvindustri. 
Blomberg (1995, 2006) & Karlsson (1997) beskriver en maskulinisering av den svenska 
gruvindustrin under 1900-talet, vilken utmynnar i den manliga prägel vi ser på 
gruvarbete idag. En viktig poäng från dessa historiska studier är; att det inte är själva 
gruvarbetets karaktär som avgör om yrket definieras som manligt eller kvinnligt, utan 
mer komplexa historiska processer och föreställningar om män och kvinnor (se även 
appendix C, Hur gruvarbetet blev manligt). 

Arbetarkollektiv som buffert och motkultur  
(Hollway, 1996) menar relationer mellan arbetare och ledning rör sig kring en viss 
uppsättning manligheter. Relationer och konflikter mellan arbetare och ledning kan 
med andra ord diskuteras som maskuliniteter. Nedan vill jag visa på två klassiska 
arbetsvetenskapliga studier som beskriver manliga industriarbetarkollektiv, dock utan 
kritiskt könsperspektiv.  
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Lysgaard (1961), beskriver spänningen mellan arbetskollektiv och ledning inom ett 
industriföretag och utmärker tre system i den sociologiska arbetsorganisationen; det 
mänskliga-, det kollektiva- och det tekniskt/ekonomiska systemet. Som människa är du 
ansluten till de tre systemen som människa, arbetskamrat och anställd. Systemen kan ses 
som idealtyper för tre olika normsystem, där konflikter på en arbetsplats kan ses som 
spänningar eller obalans i dessa system. Det tekniskt/ekonomiska systemet beskrivs som 
omättligt och obönhörligt i sina krav på de anställdas insatser och bidrag, ensidigt i sina 
fordringar på effektivitet och största möjliga ekonomiska vinst. Det mänskliga systemet 
bygger på individens frihet och rättigheter, men ställer också krav på individen att i alla 
lägen ta tillvara sina möjligheter. Systemet kan också betraktas som ett rollsystem, där 
individen måste uppträda i konsekvens med personliga men även andras förväntningar. 
Lysgaard som inte anlägger ett könsperspektiv på industriorganisationen, tonar dock ner 
det mänskliga systemets betydelse och framhåller istället det kollektiva. Det kollektiva 
systemet beskrivs som ett informellt gruppsystem som utvecklas för att väga upp de krav, 
men på samma gång beroende, som det tekniskt/ekonomiska systemet utövar på 
individen. Kollektivet blir enligt Lysgaard ett informellt buffertsystem som skyddar de 
underordnade industriarbetarna. Det kollektiva systemet bjuder ett motstånd mot det 
tekniskt/ekonomiska systemet genom att erbjuda buffert eller maskning när kravet blir 
för högt på individen.  

Lysgaard sammanfattar att ett kollektivsystem utvecklas vid hög press och beroende av 
det tekniskt/ekonomiska systemet, om individens möjlighet till annat arbete är låg, samt 
i en hierarkisk organisation där vissa grupper placeras i underordnad position. Han 
poängterar att kollektivets styrka och utbreddhet bygger på dess anslutningsgrad. För att 
kollektivsystemet ska upprättas och fortsätta att reproduceras måste tre förutsättningar 
kopplat till denna anslutningsgrad vara uppfyllda. 

- likhet: arbetstagarna kan identifiera sig med varandra när det gäller; 
utbildning, kön, position osv. 

- närhet: en rumslig interaktion mellan medlemmarna i kollektivet. 

- gemensam problemdefinition: likhet och interaktion ses här som en 
förutsättning för att kunna göra gemensamma tolkningar.  

När ovanstående förutsättningarna är uppfyllda, uppehåller systemet sig själv genom 
mekanismer eller krafter inom systemet. Vilket innebär att likhet, närhet och gemensam 
problemdefinition uppmuntras och förstärks inom kollektivet för att upprätthålla 
systemet. När kollektivet utvecklas byggs även gemensamma normer inom systemet 
upp. Lysgaard poängterar dock att det kollektiva systemet styrs av inre krav och 
gemensamma normer. Inom kollektivet finns normer om att vara lojal, att inte sticka ut, 
varken arbeta för mycket eller för lite. Det är också viktigt att inte ha några hemligheter 
inom kollektivet, vilket kan yttra sig genom exempelvis kollektiv och transparant 
lönesättning. En annan utpräglad norm är att uppehålla en distans till ledning och 
överordnade som ses som representanter för det tekniskt/ekonomiska systemet. De 
kollektiva normerna kontrollerar och upprätthåller likheten mellan arbetarna som också 
från början var skälet till att kollektivet startade. Om de tre förutsättningarna för hög 
anslutning inte finns i organisationen, uteblir utvecklingen av ett skyddande 
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buffertsystem, kollektivsystemet. Lysgaard argumenterar för att då står arbetstagarna 
oskyddade mot det tekniskt/ekonomiska systemet. 

Kultursociologen Paul E Willis belyser frågan om varför och hur klass reproduceras i sin 
klassiska bok ”Learning to Labor – how working class kids get working class jobs” 
(1977). Willis studie av en grupp pojkar ’the lads’ från arbetarhem i en mindre 
industriort i England, lyfter fram hur skolsystemet fostrar dessa pojkar till ett lönearbete 
i en kapitalistisk värld. Ett av Willis bidrag till arbetslivsforskningen är diskussionen om 
hur dessa unga pojkar formar en antiakademisk motkultur, som uttryckts genom 
exempelvis stökighet, ett ifrågasättande av lärarnas auktoritet, förlöjligande kring all 
form av mentalt arbete och värdesättande av praktiskt och gärna fysiskt arbete, som ett 
försvar mot ett utanförskap men också som identitetsprojekt centrerat kring maskulin 
chauvinism i skolmiljön. Denna strategi reproducerar de rådande klasstrukturer, enligt 
Willis, så att pojkarna i studien så småningom hamnade i traditionella arbetaryrken, 
exempelvis som operatörer på fabriksgolvet. Identiteten och denna motkultur, som 
formades i skolmiljön, tar pojkarna med sig in i arbetslivet som en utgångspunkt i en 
kollektiv manlig arbetarkultur på fabriksgolvet. Denna kultur har samma inslag av 
motstånd, som nu riktas mot arbetsledningen. Normsystem inom ett arbetarkollektiv 
beskrivs av Willis (1977), se nedan; 

- masculine chauvinism – förhärligande av mannen som norm, lojalitet med 
andra liknande män (arbetarmän)  

- försök att få informell kontroll över arbetssituationen, ofta genom motstånd 

- kollektivt språk och humor som skapar gemenskap 

- värdesättande av praktiskt arbete (gärna fysiskt arbete) över planering och 
akademiskt arbete.  

Både Lysgaards och Willis studier har många år på nacken, de har ej heller någon uttalat 
könsteoretisk diskussion, även om Willis utvecklar resonemanget om maskulinitet i 
senare akademiska bidrag (se Willis, 1979). Men dessa klassiska arbetsvetenskapliga 
studier ger en bild av hur informella normer formas i ett manligt kollektiv, men också 
att det på många sätt är en hotad gemenskap, vilket uttrycks i olika former av buffert 
eller motkultur. Intressant med Willis studie är han, om än omedvetet, anlägger ett 
könsperspektiv på den kollektiva gemenskapen - industriarbetarnormer och en viss 
maskulina uttryck vävs samman. Likaså Lysgaard, eftersom han framhåller att 
anslutningsgraden till kollektivet förutsätts av likhet mellan deltagarna som också 
omfattar kön. Vi kan med andra ord se på dessa industriarbetarkollektiv som manligt 
homosociala gemenskaper, med hårda inre krav på likhet, dvs. manlighet, närhet, 
lojalitet och gemensam humor och jargong, samt en motkultur mot ledningen. Men 
som Lysgaard också lyfter fram försvinner skyddet av kollektivet som buffert eller 
motkraft, när anslutningsgraden, det vill säga dessa gemensamma normer hotas.  

I diskussionen om hur maskulinitet reproduceras i industriorganisationer och en 
arbetamaskulinitet är det också viktigt att ställa männen som handlande subjekt. Män är 
inte bara objekt i en hierarkisk organisation eller innehavare av en position i samhället, 
utan tydliga subjekt i olika kontext, subjekt som också konstruerar upprätthåller och 
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reproducerar maskulinitet om och om igen. Forskning lyfter fram hur män i 
organisationer verkar vara upptagna med att skapa och upprätthålla de maskulina 
identiteterna och med att uttrycka kön genom makt och status i organisationer (Willis 
1977; Knights 1990; Collinsson 1992). Collinsson & Hern (1994) menar att mäns 
försök att konstruerar dessa identiteter berör en stor variation av organisatoriska 
resurser, diskurser och praktiker. Den maskulina identiteten måste ständigt konstrueras, 
förhandlas och reproduceras i vardagliga sociala möten. Ett identitetsarbete som också 
måste uppnås (Kerfoot & Knight, 1993). Studier av industriarbetarkollektiv med en 
kritisk arbetsvetenskaplig tradition vilken betonar maktförhållande och klass visar dock 
på en analytisk och greppbar poäng. Att maskulinitet i liknande former av påfrestande 
industriarbete tar an ett förkroppsligande och motstånd för att förklara och hantera en i 
viss mån underordnad position i organisation och samhälle.  

Arbetarkollektivet som genusordning och maskulinitet 
Arbetarkultur på mansdominerade industriarbetsplatser har i flera studier lyfts fram som 
ett tema mot vilken maskulinitet och genusordning kan diskuteras. Collinsson (1992; 
2000) visar hur manliga industriarbetare konstruerar en ’motkultur’ och en identitet av 
arbetarmaskulinitet genom ett avståndstagande från andra, så som ledning, tjänstemän 
och kvinnor i likhet med (Willis, 1977; Lysgaard 1961). Centralt i denna motkultur och 
lokalisering är en upptagenhet av att dekorera olika typer av maskulin identitet. Även 
om arbetarnas erfarenheter från yrkeslivet är både sårbarhet och underordning, så ser de 
sin investering i olika maskuliniteter som ett uttryck för personlig styrka, både i avlönat 
arbete och i hemmet; en resurs av makt och mening i en aggressiv och hotande värld 
(Collinson, 1992). 

Lindgren (1985) utvecklar tankegångarna från Lysgaard (1961) och intresserar sig för 
könssegregeringsmönster i mansdominerade organisationer, när kvinnor träder in på en 
manlig arena. Hon menar att när kvinnor träder in i en mansdominerad organisation, 
aktiveras ett ’könsmaktssystem’, vilket resulterar i en successivt framväxande 
könssegregering. För att könssystemet skall aktiveras måste två betingelser föreligga 
närhet och olikhet, vilka kan jämföras med Lysgaards (1961) diskussion om 
arbetarkollektivets anslutning. För det första, att kvinnor konkurrerar med män om 
samma arbete och att det finns närhet mellan könen i arbetsuppgifter och i rumslig 
bemärkelse, dessutom en interaktion mellan kvinnor och män. För det andra, att 
männen uppfattar kvinnorna som en avvikande grupp i sammanhanget. När dessa 
betingelser föreligger; närhet och olikhet, kommer en tolkningsprocess rörande 
intressekonflikter mellan könen igång. Bland verkstadsarbetare, i Lindgrens studie, 
betonade de manliga arbetarna sin fysiska överlägsenhet, i förhållande till kvinnorna 
genom att arbeta mer, spränga ackord och utsätta sig för så stora belastningar att 
kvinnorna kom till korta.  

En slutsats i Lindgrens studie är att könsmaktssystemet är att betrakta som välutvecklat 
när normer och regler för upprätthållandet av olikheten mellan könen efterlevs genom 
positiva och negativa sanktioner. Ju starkare könsmaktssystemet är desto snabbare 
avsätter det sig och cementeras det i ett könssegregeringsmönster i organisationen. En 
indikation på könsmaktssystemets styrka identifierar Lindgren i att det i den kvinnliga 
minoritetsgruppen utvecklas ett antal strategier; den konformistiska strategin eller någon 
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form av avvikarstrategi (innovation, ritualism eller flykt), som ofta innebär både form av 
anpassning och protest.  

Efter ett tag bildas, enligt Lindgren (1985), två kollektiva system i organisationen, ett 
manligt och ett kvinnligt, där det kvinnliga är underordnat i position. Om det kvinnliga 
kollektivet skulle uppträda offensivt aktiveras återigen könsmaktssystemet. Det manliga 
kollektivet kräver då efterlevnad av likhetsregler. Kvinnorna uppfattas som splittrade 
och osolidariska med könsspecifika krav. Offensiva kvinnokrav på exempelvis kvotering 
ses som orättvisa och det är vanligt med förlöjligande reaktioner och trivialisering av 
problematiken. Kvinnliga kollektiv intar därför oftare en defensiv, kritisk hållning i 
skymundan i organisationen, enligt Lindgren. 

Blomberg (1995) lyfter fram från sin studie av politik och identitet i svensk gruvindustri 
under 1910-1940, att arbetaren alltid inrymmer ett avståndstagande från andra klasser 
eller sociala skikt och bejakande av det egna ursprunget och framförallt manligheten. 
Hon menar att arbetarkulturen handlar om att hävda position, kön och status i ett 
kapitalistiskt samhälle. Walby (1986) lyfter hur de mansdominerade fackliga 
organisationer designar arbetslivsstrategier som exkluderar eller segregerar kvinnliga 
arbetssökare. 

Kroppsarbete och teknik 
Industriarbetets praktiker handlar centralt om en kroppslig resurs som i integrering med 
olika typer av teknologi bidrar till ett produktionssystem. Conell (1995) menar att 
kroppar och människokroppen har stor betydelse i våra sociala praktiker och arbete 
”they are substantively in play in gendered social practicies as labour” (Conell, 1995, sid 
58). Frank (1991, sid. 42) menar att; ”the embodiment of domination and social 
organization, similarly underscores the importance of bodies. Rather than viewing 
embodiment as “a residual physiological constraint on social organization”, it represents 
the political principle of major social divisions, including gender domination. Vi kan 
med andra ord tala om den manliga kroppen och föreställningar om, så väl som 
realiteter kring, mäns fysiska överlägsenhet som en viktig del, kanske en förutsättning 
för dominans eller hegemoni, vilket ger sociala effekter för både kvinnor och män.  

I gruvarbete som en industriarbetarkontext kan koppen, fysiska så väl som praktiska 
förmågor diskuteras som en viktig resurs i arbetet. Wacquant (1995) och Monaghan 
(2002) diskuterar begreppet (body capital), en kroppslig resurs eller en förkroppsligad 
ekonomi/kapital. Monaghan (2002) undersöker föreställnigar kring kompetens bland  
dörrvakter eller snarare ”inkastare” i kroglivet i Storbritannien och framhåller en 
våldsam arbetarklassmaskulinitet, som rutinmässigt tar an ett förkroppsligande. Mått på 
manlighet, hos dessa dörrvakter, inkluderar därutöver kroppsbyggnad (muskler, storlek, 
längd och vikt), kroppens teknik (framförallt förmåga till slagsmål), men också viljan att 
utsätta sin kropp för risker i utövandet av arbete (Monaghan, 2002). Det jag tar med 
mig från Monaghans resonemang är framförallt synen på kroppen och hur kroppen 
gestaltas som en resurs i föreställningar om kompetens och yrkesskicklighet. Men också 
praktiken, behov eller nödvändighet, att utsätta den manliga kroppen för prövning eller 
kraftmätning för att på så vis upprätthålla kompetens och duglighet i arbetsutövningen. 
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Samtidigt som en form av machomanlighet omprövas och befästs, gämtemot andra män 
och maskuliniteter.    

På liknande vis diskuterar Willis (1979) och Tolson (1977) att maskulinitet i 
industriarbete produceras genom arbetet där kroppen är involverad. Där det hårda 
fysiskt krävande manuella arbetet, tolkas som heroiskt av arbetarklassens män, vilket 
också innebär fysisk och mentalt tapperhet. Lönepaketet, enligt Willis, blir ett mått eller 
ett pris på maskulinitet i arbetet, en symbol för styrka och uthållighet. På samma vis 
menar Connell att det manuella arbetet, fysisk förmåga en tuff jargong och lojalitet med 
arbetskamrater kan förklaras med en klassposition samtidigt som kvinnor exkluderas från 
industriarbetet. ”Heavy manual work calls for strength, endurance, a degree of 
insensitivity and toughness, and group solidarity. Emphasizing the masculinity of 
industrial labour has been both a means of survival, in exploitative class relations, and a 
means of asserting superiority over women” (Connell, 1995 s. 55).  

Willis (1979) diskuterar samtidigt hur arbetarklassens män ser på kvalificerat arbete 
(white collar work), enligt samma utgångspunkt, som en lägre form av maskulin status. 
Dessa män förstås som svagare och omanliga, trots att de visserligen har större kontroll 
och autonomi över produktionsprocessen och ofta högre lön. Det handlar med andra 
ord om en definition av kroppsarbete som symbol för denna typ av manlighet. 
Arbetarmännens position kompliceras av att mentalt arbete handlar om intelligens och 
kompetens, delar av maskulinitet som traditionellt har används för att exkludera kvinnor 
från anställning, enligt Willis. Vilket också kan diskuteras som en paradox eller 
sårbarhet, i liknande konstruktioner av maskulinitet.  

Samtidigt kan vi tala om symboliskt kön, ett värde, som en handling, ett arbete eller en 
artefakt tillskrivs utifrån kön. Detta värde är beroende av det kön det tillskrivs (Harding 
1986). En handling eller artefakt kan också tillskrivas ett värde kopplat till den klass det 
associeras till. Arbetarklassens handlingar har till exempel genom historien tillskrivits ett 
lägre värde och har ansetts vara farliga och/eller dåliga (Skeggs, 2000). Skeggs (2000, s 
99) menar vidare att detta är en symbolisk process där vissa representationer tillskrivs ett 
värde som ”good/bad, having worth/being worthless, so that boundraries can be 
drawn, and culture can or can not be converted”.  

På samma sätt kan en artefakt tillskrivas såväl kön som klass och handlingens eller 
artefakten tillskrivs på så sätt ett symboliskt värde. Dessa värden är sociala konstruktioner 
som formats av vilka som genom historien har använt artefakten eller utfört uppgiften 
eller varit associerad till teori och praktik (Cockburn, 1985). Värdet är också beroende 
av vilken grupp som dominerar och där med har tolkningsföreträde. Cockburn (1983) 
lyfter fram en mycket maskuliniserad arbetarkultur, på verkstadsgolvet i 
boktryckarindustrin. Hon visar också på hur exempelvis det hantverksmässiga 
kunnandet här definieras som endast mäns exklusiva kompetensområde. 

Ett viktigt bidrag från maskulinitetsforskningen är att lyfta fram teknik som socialt 
konstruerad som maskulin eller manlig (Cockburn & Ormrod 1993; Wajcman 1991). 
Teknik och tekniska artefakter har ansett vara något som lämpar sig för män 
(Cockburn, 1985). Mellstöm (1995) menar liknande att teknik underförstått uppfattas 
som ett maskulint kraftfält. Detta bygger på en lång kulturell konstruktion av teknik 
som en del av vad det innebär att vara män. ”Teknik har blivit manligt för att män 
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utövar det och tekniska artefakter har blivit en del av en maskulin identitet” (Wajcman, 
1991 s. 22-24). Eldh (2004) tillägger att vissa maskuliniteter koloniserar det som 
definieras som teknik och ger den ett värde för konstruktionen av manlighet.  

Men även teknik på arbetsplatser där både män och kvinnor rör sig, koloniseras ofta av 
män och tillskrivs ett högre värde. Som tidigare nämnts fungerar kopplingen mellan 
manlighet och teknik som en segregerande kraft på arbetsplatser. Både kvinnor och män 
anser att män är mer tekniska och mer aktivt intresserade av tekniskt arbete 
(Abrahamsson, 2000). En effekt av detta är att arbetare skiktas efter kön. Männen får 
ofta mer utbildning och framför allt mer tekniska utbildning och därmed högre status 
och högre lön än kvinnor – trots samma arbetsuppgifter. Tekniskt arbete och tekniska 
kompetens viktas olika beroende på kön (Petterson 1996; Gunnarsson 1994). Samma 
arbete, samma tekniska utrustning kan anses som kvalificerat när det utförs av män, men 
okvalificerat när det utförs av kvinnor (Gunnarsson 1994; Sundin 1993). Teknikens 
inflytande på hur ett arbete könskodas varierar alltså. Ibland lyfts kvinnor bort från de 
teknikrelaterade arbetena och ibland tilldelas kvinnor ny teknik utan att den relativa 
positionen kvinnor och män emellan rubbas (Sundin 1993; Lindgren; 1985; Pettersson 
1996).  

Hur tekniker och tekniska artefakter blir könskodade som antingen kvinnliga (lågt 
värderade) eller manliga (högt värderade) hänger starkt ihop med den könsarbetsdelning 
som finns i samhället (Cockburn 1983; 1985, Wajcman, 1991). Vissa grupper har större 
inflytande och större möjlighet att påverka denna kodning än andra. Medelklassen har 
varit en grupp som haft möjlighet att bestämma vad som är god smak (Bourdieu 1984; 
Skeggs 2004). Den egna smaken medan arbetarklassens smak ses som omåttlig. 
Samtidigt kan till exempel män ur medelklassen låna symboler från arbetarklassen för att 
starka bilden av sig själva som maskulina och farliga män (Skeggs, 2004). Tekniska 
artefakter och symboler kodas på så vis inte bara av kön utan även av klass, denna 
kodning påverkat vem och hur teknik används och hur den värderas.  

Riskfyllda arbeten och risktagande 
Barret (2001) och Fitzpatrick (1980) menar att organisatorisk förståelse för en maskulin 
identitet kan förfinas och närmare utvecklas i en kontext av ’farligt arbete’ eller riskfyllt 
arbete (dangerous work). Förståelsen av risker utgår ofta från en tekniska rationell 
objektivitet. Risk kan definieras som sannolikheten av att någonting skall inträffa och 
dess konsekvenser av vinst eller förlust (Eriksson-Zetterqvist, 2007). Men risk är också 
frågan om individuella bedömningar, tolkningar och antaganden, och kan därmed 
förstås som sociala konstruktioner. Risker bör följaktligen analyseras i termer av hur de 
uppfattas av individer i hans/hennes sociala miljö och möjliga val bör förstås i just den 
miljön (Zegans, 1991). Värderingen av vilka risker som är värda att ta eller utsätta andra 
för, det vill säga levda erfarenheter av risk, görs inom specifika kulturella kontexter 
(Douglas, 1994; Eldh, 2004). 

Furedi (2002) menar liknande att risk kan ses som ett teoretiskt begrepp, eftersom det vi 
oroar oss för ska hända inte nödvändigtvis är baserat på personliga erfarenheter utan 
också på en konstruerad uppfattning. Han skiljer också på två olika positioner; att vara 
riskutsatta och att vara risktagande, vilka kan förekomma parallellt och delvis konstruera 
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varandra men gör det utifrån ett sammanhang. Att vara riskutsatt är att vara i en 
situation där det inte finns möjlighet att aktivt välja bort risken eller att risken är 
svårkontrollerad, exempelvis att vara utsatt för skadliga substanser. Att vara risktagande 
innebär ett fritt val, att kunna välja att använda bilbälte eller följa regelverk exempelvis. 
Att vara riskutsatt leder till utsatthet och möjlig vanmaktupplevelse när inte risken anses 
som kontrollerbar. Dessa två skilda positioner; riskutsatt och risktagande blir viktig för 
en förståelse av utsatthet men också agens i gruvarbete. 

Risk (och säkerhet) kan med andra ord ses som konstruktioner som skapas i interaktion 
mellan människor. I en studie av hur säkerhet hanteras inom trafikflyget konstaterar 
Sanne (1999) att säkerhet är en situerad praktik som också förhandlas i det vardagliga 
umgänget. Han menar vidare att förhandling kan pågå mellan olika grupper, hierarkier, 
praktikgemenskaper men också beroende på kön. Gherardi & Nicolini (2000) 
diskuterar liknande hur säkerhet etableras på en arbetsplats och att säkerhet förhandlas 
mellan aktörer och att denna process hänger samman med maktstrukturer i 
organisationen, varav genus är en. 

Men risktagande kan också betraktas som ett könsidentitetsprojekt, en vanlig 
föreställning är att män tar mer risker än kvinnor och att män har större förmåga att 
hantera risker. Eldh (2001; 2004) visar hur mäns villighet att utsätta sig för risker kan 
bidra till att stärka maskuliniteten genom att det ger männen en möjlighet att visa upp 
en förmåga att reda ut en situation. Eldh (2004) uppmärksammar också kopplingen 
mellan maskulinitet och risk genom att granska hur vissa män tar över hanterandet av 
säkerhetens praktik, för att stärka sin speciella maskulinitet och därmed bidrar till att 
vidmakthålla andra maskuliniteters och femininiteters underordning.  

Barrett (2001) använder Connell’s (1987; 2005) idéer om en hierarkisk ram kring 
maskulina identiteter för att analysera tre kategorier av militär personal i den 
Amerikanska flottan, där vissa arbetsuppgifter determinerade en informell gemensam 
förståelse av maskulin status. Genusordningen i denna speciella kontext kan förstås som 
Barrett (2001; 84-85) att stridspiloterna uppfattades som det högsta maskulina idealet, 
genom att de representerade ”… aggressivitet, det tekniska hanterandet av komplexa 
maskiner, mod och autonomi… ” och genom att göra detta, höll de den informella 
yrkeshierarkin i schack. Underställda piloterna fanns ytstridsofficerare (som manövrerade 
stridsfartyg och hangarskepp). Dessa män säkrade sin position i den maskulina hierarkin 
som en konsekvens av hårda levnads- och arbetsvillkor, som de ofta fick utstå, samt 
genom den betydande grad av teknisk kompetens som de hade. Centralt i denna 
hierarkiska position var förmågan att visa en disciplinerad och lugn rationalitet under 
press. Under liknade starka maskulina normer är det kanske inte så konstigt att Barrett 
(2001) även finner att officerare som arbetade med försörjning, dvs. icke operativa 
officerare, ansågs lägst i status i termer av yrkesidentitet. De hade få möjligheter att 
alliera sig med de hegemoniska idealen som vördades i det militära, (och trots försök att 
etablera sina egna former för kompetens, oumbärlighet och status), befann sig dessa män 
i en lägre, feminiserad roll, som en konsekvens av deras administrativa funktion. 

På samma vis som Barrett (2001) menar Fitzpatrick (1980, s 132) i sin studie av 
gruvarbete under jord i USA, att fara kan relateras … ”till uppfattningar om den 
maskulina rollen och liknande normer som förutsätter känslokontroll (the management 
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of fear). I linje med Barrett (2001) resonerar han om att vikten av psykisk (lika väl som 
fysisk) styrka i en farlig situation, kan ses som en viktig faktor i den sociala 
konstruktionen av yrkeskompetens. Fysisk och psykisk styrka har traditionellt sett som 
en viktig komponent i en maskulin yrkesidentitet, och närvaro av mer feminina (eller 
helt enkelt o manliga) beteenden har lett till marginalisering för de inblandade 
(Whitehead, 2002). På samma vis menar Miller m.fl. (2003 s. 360) att ”alla tecken på 
traditionellt feminina drag, så som försiktighet eller känslighet, uppmuntrar 
arbetskamraterna att märka männen som ”kärringar” eller ”bögar”.  

Etnografiska studier ger också en bild av mönster mellan manlig homosocialitet i 
samspel med fara och solidariteten mellan männen i en arbetsgrupp (Monaghan, 2002). 
Solidaritet kan hänföras till en individuell och kollektiv (fysisk, social och ekonomisk) 
överlevnad, vilket ger en känsla av ’ontological security’ (Giddens, 1991) för arbetare 
som formar grupprelationer av nära tillit (Monaghan, 2002). Han menar vidare att även 
om det finns faktorer som direkt motverkar dessa allianser, kan paralleller dras mellan 
dörrvaktare och soldater som fostrar en tillitsfull och bindande lojalitet och straka band 
för överlevnad som kan liknas vid en familj på slagfältet. Dina arbetskamrater är inte 
bara vanliga kollegor de är dina kamrater i strid. Morgan (1992) poängterar liknande att 
temat av självuppoffrande (både gentemot familj och arbetskamrater) ses ofta som en 
viktigt mått på manlig arbetarklass respektabilitet. En annan beskrivning på denna 
solidaritet är ’cool loyalties’ (Turner, 1998) att hålla sig varma tillsammans i en otrygg 
värld och påfrestande värld. Högre former av självuppoffrande stimulerar sociala känslor 
och knyter individer tillsammans (Shilling, 2001), men är också kända för att vara 
selektiva. Green (1978) och Pitt (1979) poängterar att humor är en viktig del av en 
kollektiv kultur och gruppsolidaritet bland gruvarbetare. ”This incessant exchange of 
caustic wit and rudeness is symptomatic of the close relation between the men” (Pitt, 
1979 s 38). En humor som synliggör kärnan i liknande gemenskap, genom att vara både 
hård och inkluderande.  

Arbetarmaskulinitet – hegemon, stabil eller sårbar  
I ovanstående avsnitt har jag velat synliggöra symboler och traditioner, praktiker och 
relationer i industriarbete vilket diskuteras som olika uttryck för maskulinitet. Att 
beskriva industriarbete som en arena för män och manlighet är en ingång till vidare 
diskussioner kring maskulinitet i gruvarbete. Utifrån ovanstående diskussioner 
synliggörs ett tema av praktiker i industriarbete - en form av arbetarmaskulinitet som en 
komplex väv av föreställningar kring såväl väl klass som kön. Industriarbetarmaskulinitet 
skall ses som ett mönster och bör inte tolkas som en stabil identitet. Arbetarmaskulinitet 
kan snarare ses som uttryck eller handlingar som industriarbetare hänger sig åt, vilket 
inte fullt kan beskriva komplexiteten i identitetsprocesser hos individer.  

Frågan om en arbetarmaskulinitet kan ses som hegemon (jmf. Connell, 1995) eller inte 
är också komplex. Arbetarmaskulinitet beskrivs framförallt som underordnad i 
organisation och i ett samhällsperspektiv, en maskulinitet som inte uttryckligen står för 
makt och status. Samtidigt kan den tydliga betoningen på den manliga kroppen i dessa 
uttryck ge stöd för en mer global eller i alla fall samhällelig hegemon funktion. En 
hegemoni kring den händiga och fysiskt kapabla mannen. Att ett liknande ideal inte är 
obetydligt, även i ett större samhällssysstem, exemplifieras genom att män som i sin 
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yrkesroll inte praktiserar eller ser sig vara nära ett kroppsarbetande mansideal, verkar 
ägna sig åt likanande maskulinitetsprojekt på fritiden. Genom golfspelande, älgjakt eller 
husrenovering, kan män ”låna” praktiker, vilket kan tolkas som att en liknande 
hegemoni inte är obetydlig även i ett postindustriellt samhälle.  

För att förstå hur hegemonin funktionerar i en arbetarmaskulinitet, handlar det om att 
belysa lokala kontexter, en lokal hegemoni, för att se hur maskulininteter över- och 
underordnas, men också förhandlas.   

Flera forskare påpekar också hur manliga identiteter som på ytan verkar starka, 
auktoritära och självsäkra i själva verket är ömtåliga (Keerfoot & Knights, 1993; Roper, 
1996). Den maskulina identiteten har visat sig vara sårbar för sociala och ekonomiska 
krafter så som ny teknik (Cockburn, 1983; Baron, 1992), arbetslöshet (Walter, 1979), 
feminism och jämlikhetsinitiativ (Cockburn, 1991). Blum (2000) menar att särskilt 
arbetarmaskulinitet är speciellt sårbar för utmaningar och förändring i den nya moderna 
globala ekonomin och andra omställningar i samhället.  

Samtidigt är det inte bara synliga händelser, förändringar och processer som utmanar 
maskulina identiteter. (Brittan, 1989) menar att identitetsarbete kan beskrivas som ett 
ständigt pågående projekt, som karaktäriseras av tvetydighet, spänningar och osäkerhet. 
Just komplexitet och tvetydighet kännetecknar den process där alla sociala identiteter 
konstrueras och reproduceras (Collinsson, 1992). Att konstruera och bevara en specifik 
identitet, givet att identiteter kännetecknas som multipla och av skiftande karaktär, som 
ett försök att komma ifrån en tvetydighet och osäkerhet, kommer säkerligen att 
misslyckas och snarare förstärka den osäkerhet som man försöker överkomma 
(Collinson & Hern, 2002). Gruvarbetarens försök att hålla fast vid och säkra en tydligt 
definierad och samlad identitet, kan i själva verket ses som det största hotet mot 
densamma. 
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5. MALMENS MANLIGA MYSTERIUM 

I detta kapitel förs en inledande en diskussion om gruvmiljön, som ett manligt landskap 
med lång tradition av män och manlighet. Som en beskrivning av gruvindustrins 
färdriktning, genom tre förändringstrender i LKAB, som ställer frågor om maskulinitet i 
modernt gruvarbete. Jag lämnar sedan utrymme för gruvarbetarnas egna röster, en 
återgivning av personliga berättelser och livliga diskussioner om gruvarbete inom ramen för 
det interaktiva projektet Framtidens Gruvkultur. Avsnittet följs upp av en sammanfattande 
diskussion om förhandling kring manlighet och återkommande mönster i konstruktioner av 
maskulinitet, samt vad dessa mönster får för konsekvenser för individ och organisation.  

ETT MANLIGT GRUVLANDSKAP 
Metaforen av ett landskap användas för att beskriva gruvmiljön, det vill säga 
gruvanläggningarna i Kiruna och Malmberget Mining Division LKAB, som ett rum ur 
flera perspektiv. Saltzman (2001) menar att en miljö kan förstås, dels som en fysisk miljö 
men också som ett landskap eller rum i kulturell bemärkelse, en plats där det rumsliga 
och sociala bestäms av varandra. Det vill säga, hur människor beter sig och uppfattar sig 
själva, beror inte bara på mänsklig interaktion utan också av samspelet mellan människa 
– rum, mellan människa – teknik. Gruvlandskapet blir på detta sätt en mångtydig arena 
för gruvarbetarnas yrkesutövning. Landskapsmetaforen kan också omfatta 
maktstrukturer och skillnaden i uppfattningar kring rummet (Saltsman, 2001). 
Gruvlandskapet framstår på detta sätt som en plats märkt av förförståelse och symbolik - 
en plats som för den människa som träder in, innebär ett rum av traditioner, relationer 
och i synnerhet kön. Friberg (1990) visar i sin studie av kvinnors förflyttning, att 
relationer mellan könen kan vara inbyggt i fysiska rum. Hon menar att många offentliga 
rum är manligt kodade, i den bemärkelsen att de är byggda för och av män. Inte sällan 
visar det sig också att män har tillgång till fler och vidare rum än kvinnor. Gruvmiljön 
kan beskrivas som ett landskap fyllt av manlig symbolik – ett manligt gruvlandskap. Det 
kan dock vara på sin plats att upplysa läsaren om att när den manliga symboliken 
beskrivs i följande avsnitt, är det med avseende på den diskurs kring kön som utgår från 
en tydlig uppdelning, mellan manlighet och kvinnlighet, där könen konstrueras i 
polemik med varandra som samlade sociala kategorier. I senare avsnitt utvecklas denna 
manliga symbolik, där olika uttryck för maskulinitet diskuteras. 

Gruvlandskapets fysiska skepnad, är på många sätt en säregen miljö. Gruvanläggningarna 
i Kiruna och Malmberget består av tunnlar och rum, egentligen hålrum i ett 
bergsmassiv, där brytning äger rum kring djupt liggande malmkroppar. Under jord 
hittar vi transportleder, schakt, malmhissar, krossar, tåg och stora lastfordon anpassade 
för gruvdrift. Miljön karaktäriseras i stort av nakna cementbesprutade bergväggar, där 
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det vita ljuset från lysrör ersätter det dagsljus som aldrig når underjorden. Här slamrar 
ventilationsledningar och högljudda automatiska maskiner sköter stora delar av 
processer. Men det finns också andra rum i landskapet, exempelvis personalutrymmen, 
kontrollrum, matsalar och verkstäder, som utan vidare kunde varit placerade i vilken 
industrilokal som helst. Det som är påfallande i landskapet är den manliga symboliken, 
där den ruffa och karga miljön på något sätt osar av maskulinitet, som många andra 
traditionella industrimiljöer, symboliken förstärks genom landskapets placering i den 
mörka farliga underjorden. Eller om vi vänder på begreppen, det sista du förväntar dig 
att möta i landskapet är en mamma med barnvagn. På så sätt kan landskapet beskrivas 
som manligt kodat, en uppenbar och tydlig könssymbolik. Landskapet är byggt av män, 
för män. Lokaler, utrustning och teknik är utformade med utgångspunkt i den manliga 
kroppen.  

Gruvlandskapet är också till största del befolkat av män, ett rum av manliga kroppar. 
Vid tiden för min studie kan gruvarbete vid LKAB inte annat än beskrivas som ett 
arbete för män. Manligheten är här strukturell och konkret genom att närmast alla 
verksamma gruvarbetare vid företaget, de facto är män. Under perioden, 2006-2007, är 
könsfördelningen bland kollektivanslutna gruvarbetare ca 96 % män och 4 % kvinnor. 
Av närmare 500 verksamma gruvarbetare under jord, finns det endast ett tjugotal 
kvinnor. I gruvlandskapet kan kvinnor situation beskrivas som en tydlig minoritet, att 
liknas vid en token (jmf. Kanter, 1977). Kvinnor välkomnas i rollen som något nytt och 
annorlunda i relation till den manliga gruvarbetaren, men utan att utmana den manliga 
normen. Gruvlanskapet är könssegregerat, trots att antalet kvinnor är mycket få. 
Kvinnorna hittar vi framförallt koncentrerade kring vissa arbetsplatser och 
arbetsuppgifter i malmbrytningen. Manuell lastning i Kiruna och Malmbergsgruvan är 
de arbetslag med flest antal kvinnor, det vill säga som förare för lastmaskiner som hämtar 
och tömmer malm i schakt under jord. Men enstaka kvinnor finns också i resursteam 
roterande mellan flera arbetsställen i Malmbergsgruvan. I Kiruna finns kvinnor vid 
tillredning och gruvbyggnad. Det pågår med andra ord en förändring i landskapet, allt 
fler kvinnor tar plats på denna manliga arena. Men trots liknande utveckling är det lång 
väg till reell förändring; gruvalandskapet är fortfarande ett manligt rum med manliga 
normer. Skrapar vi på ytan, börjar dessa normer framträda. Visserligen finns det en och 
annan kvinna i arbetslagen under jord, men en basal förutsättning som toaletter saknas 
exempelvis på flera avlägsna arbetsplatser. Männen upplever inte problemet, rutinen är 
helt enkelt att ”ställa sig” i ett dike någonstans. Gruvlandskapet ger därmed olika villkor 
för män och kvinnor, där praktiker och rutiner fortfarande utgår från ett manligt 
normsystem.  

Gruvarbetets intima förbund med manlighet, handlar inte bara om dagens skeva 
könsfördelning eller manliga normer, utan snarare att yrkesutövning sker på en 
traditionellt manlig arena. Det handlar om komplexa historiska processer där 
gruvarbetet maskuliniserats, likt många andra mansdominerade industriarbeten. 
Järnmalmsbrytning kring Kiruna och Gällivare har bedrivits i LKAB:s regi på samma 
plats i mer än 100 år och detta arv finns närvarande i landskapet både konkret och 
symboliskt. Tidigare generationers gruvarbete återfinns exempelvis i målningar på 
bergväggar, gamla skyltar eller kvarglömd utrustning. Företaget har också ett anslutande 
museum och besöksgruva, där både personal och besökare kan följa gruvarbetets 
utveckling genom samlingar och fotoutställningar. Bilderna vittnar om tuffa 
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arbetsförhållanden och hjältemodiga män som byggt upp det landskap där dagens 
gruvarbetare verkar. Gruvarbete i Malmfälten har existerat i ett sammanhang av män 
och manlighet från ett historiskt perspektiv, sedan slutet av 1800-talet då 
malmbrytningen industrialiserades (Blomberg, 1995). Att mansideal historiskt har 
dominerat strukturer, praktiker och relationer i arbetarklassens yrkesverksamhet är 
väldokumenterat (Acker, 1990; Willis 1977, m.fl.). Industrialiseringen kan beskrivas 
som ett paradigmskifte och ny organisering av lönearbete, men också som formation av 
en könsordning i det nya industrisamhället, där den manliga industriarbetaren framställs 
i en familjeförsörjande kontext (Haywood & Mac an Ghaill, 2003; Holloway 1996; 
Blomberg, 1995). Dagens gruvarbete kan härmed ses som en länk i en närmast obruten 
kedja av män och manlighet. Gruvlandskapet kan beskrivas som en institution för 
tradition och stabilitet, vilket i synnerhet innefattar manlighet, samtidigt som det 
moderna gruvföretaget efterfrågar förnyelse. 
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GRUVLANDSKAP I FÖRÄNDRING 
Landskapsmetaforen kan också omfatta rörelser och förändringar i det fysiska eller 
sociala rummet (Saltsman, 2001). Gruvlanskapet kan ur detta perspektiv, beskrivas som 
ett rum i förändring med avseende på både strukturer och symboliker. Under åren 
2006-2007 har jag följt gruvbolaget LKAB:s aktiviteter kring övergripande 
personalfrågor och ledningsstrategier för att rusta sig för framtiden, med fokus på 
arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor.  

Företaget präglas under perioden av framtidstro och optimism, mycket tack vare en god 
efterfrågan på järnmalmsprodukter. Den positiva andan kan exempelvis avläsas i flera 
nya anläggningsprojekt, progressiv teknikutveckling och återkommande hög 
vinstredovisning. LKAB arbetar strategiskt med att skapa positivt bilder av gruvindustrin 
som helhet, med tanke på vidare expansion och ett växande socialt ansvar för 
kringliggande samhällen. Utifrån denna position uttalar personalledningen framtidens 
kompetensförsörjning som ett centralt utvecklingsområde. Att attrahera närregionens 
kvinnor, ses som en viktig målgrupp, till alla befattningar i den mansdominerade 
organisationen. Det handlar också om att skapa mer tilltalande bilder av just 
malmbrytningen och gruvarbete, där goda arbetsvillkor och säkerhet i LKAB:s 
gruvanläggningar lyfts fram. Samtidigt med ambitionen att lyfta fram en modern och 
nytänkande gruvindustri, vill det anrika företaget värna en lång och stolt tradition av 
gruvdrift i Malmfälten. 

Utifrån ovanstående verklighetsbeskrivning utkristalliseras flera teman som berör 
verksamma gruvarbetare som yrkesgrupp. Jag har valt att lyfta fram tre 
förändringstrender, som ställer frågor om gruvarbetarens yrkesroll och arbetspraktiker - 
en fond mot vilken maskulinitet i modernt gruvarbetet vidare kan beskrivas och 
analyseras; Drömmen om en högteknologisk gruva, Drömmen om en säker gruva och Drömmen 
om en jämställd gruva. Trenderna kan dels ses som en diskursändring eller av rent retorisk 
karaktär, som en symbolisk förändring i gruvlandskapet. Samtidigt som konkret 
omställning pågår som effekt av dessa trender, vilket kan avläsas, i form av aktiviteter, 
utbildning eller nya arbetspraktiker, som återspeglas i gruvarbetarnas vardag, en mer 
strukturell förändring av gruvlandskapet. 

Den första trenden handlar om en teknisk utveckling av produktionssystemet kring 
malmbrytning, där gruvarbetaren i LKAB är verksam. Här fokuserar jag främst hur delar 
av produktionssystemet automatiseras, vilket innebär att vi idag hittar gruvarbetare i 
kontorslika styrcentraler även ovan jord. De två andra förändringstrenderna handlar mer 
direkt om personalfrågor, men kan också spegla en kultur och värdestyrning vid LKAB. 
Här vill jag först lyfta fram organisationens arbete med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor, 
genom att beskriva ny säkerhetspolicy Säkerheten först, ett utbildningsprogram om säkra 
förhållningssätt som även omfattar gruvarbetare. Sist men inte minst vill jag lyfta fram 
företagets satsningar med jämställdhet som tema. Fokus läggs på aktiviteter som berör 
den sneda könsfördelningen i personalgruppen gruvarbetare och problematisering av en 
manlig arbetsplatskultur. I nedanstående avsnitt beskrivs dessa aktiviteter mer utförligt. 
Vilket följs av en sammanfattande diskussion. 
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Drömmen om en högteknologisk gruva  
Sedan underjordsbrytningen inleddes i slutet av 1950-talet, har LKAB arbetat med att 
effektivisera och utveckla produktionssystemet kring malmbrytningen. Företaget strävar 
mot högre andel automatiska operationer och IT-processtyrning, för att öka 
produktiviteten och dra konkreta fördelar av minskad bemanning och bättre arbetsmiljö 
i den storskaliga underjordsbrytningen. Effektivisering av LKAB:s gruvdrift tog ett stort 
kliv framåt i samband med att den nya huvudnivån, nivå 1045, togs i bruk i Kiruna 
1997. Då implementerades flera satsningar på fjärrstyrning och automation, vilket 
innebar förändringar i produktionsflödet, så väl som nytt arbetsinnehåll för personalen 
kring brytning. Tekniken kring fjärrstyrning vidareutvecklades, omfattande såväl 
borriggar som tappning, liksom fjärrstyrning av gruvtågen under jord. Under 
efterföljande år tillkom också fjärrstyrd lastning och skutknackning. Operationer som 
fjärrstyrdes från kontrollrum nere i gruvan, på den så kallade nivån 775 (Broms & 
Lindahl, 2005).  

Fjärrstyrning av exempelvis lastning vid LKAB, innebär att lastmaskinerna kan köras 
obemannade i gruvgångarna mellan orter och gruvschakt, med hjälp av ett 
navigeringssystem. En gruvoperatör i styrcentralen kan styra och övervaka flera 
lastmaskiner. Driften av de fjärrstyrda lastmaskinerna infördes stegvis och omfattade efter 
några år närmare hälften av maskinparken. Men även vid fullt utbyggd 
fjärrlastningsteknik måste dock viss manuell lastning behållas för komplexa delar av 
gruvprocessen. Drivkraften för att utveckla fjärrstyrda lastmaskiner var framför allt 
möjligheterna till effektivisering och minskad bemanning. Ambitionen var också att 
komma till rätta med arbetsmiljöproblem som exempelvis det monotona arbetet i de 
personstyrda lastmaskinerna (Broms & Lindahl, 2005). Fjärrstyrningstekniken, skapar 
nya förutsättningar och arbetsinnehåll för gruvarbetaren, ny miljö, på distans och med 
helt nya hjälpmedel, samt en övergång från ensamarbete i en lastmaskinhytt till ett 
gemensamt operatörsarbete i ett kontrollrum. 

Produktionscentral LKAB Kiruna – ”Sjunde våningen” 
Något år efter att den nya huvudnivån tagits i drift stod LKAB inför ett behov av 
ytterligare operatörsplatser för fjärrlastningen. Det blev med andra ord trångt i 
styrcentralen på nivå 775. En idédiskussion initierades med utgångspunkten att flytta 
upp hela eller delar av styrcentralen ovan jord. Tanken var också att knyta samman 
fjärrstyrningen av gruvan med styrningen av förädlingsverken ovan jord, i en gemensam 
produktionscentra för hela produktionsflödet i Kiruna. Målsättningen var att skapa en 
effektiv organisation som kan utvecklas och anpassas över tiden mot en ökad 
fjärrstyrnings- och automationsgrad, höjd kompetens och successivt bredare 
befattningar. En annan viktig drivkraft för utvecklingen av ett gemensamt 
produktionscentra var också att erbjuda attraktiva och utvecklande arbetsformer och en 
god arbetsmiljö. 

Vid årsskiftet 2003/04 togs Produktionscentral LKAB Kiruna i bruk, placerad ovan jord på 
plan sju, i det centrala kontoret LKAB i Kiruna, även kallad sjunde våningen eller 
”sjunde himlen”. Härifrån styrs och övervakas nu gruvbrytningen av operatörsteam i 
samverkan med olika stödfunktioner. I och med detta helhetskoncept skapas också en 
ny befattning med ett bredare ansvarsområde; gruvoperatören, till skillnad från 
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separerade befattningar som exempelvis lastare, tappare och skutknackare. Nere i 
gruvan har ett antal arbetsplatser på olika nivåer knutits samman i tre driftstationer: 
Driftstation Lastning och Driftstation Anläggning på nivå 775, samt Driftstation 
Bergtransport på nivå 1045. Från dessa tre driftstationer i gruvan samverkar 
maskinskötare och underhållspersonal samt stödfunktioner för att upprätthålla hög 
tillgänglighet i gruvprocesserna. I och med detta har en plattform lagts för en fortsatt 
utveckling mot bredare befattningar, vidgade ansvarsområden och en utvecklad 
samverkan mellan gruvoperatörer och stödfunktioner i både gruva och verk (Broms & 
Lindahl, 2005). 

Arbetet i produktionscentralen, innebär en ny, mer processorienterad styrfilosofi för 
LKAB. Informationen om processen, logistiken och kunderna kommer ständigt att vara 
aktuell i produktionscentralen. Detta innebär att samordnade beslut snabbt kommer att 
kunna tas av produktionspersonalen. Vilket också innebär stora förändringar för den 
enskilde gruvoperatören och för stödfunktioner vid driftstationerna under jord. 
Gruvarbetets traditionella krav på självständighet och yrkeskunnande ställs här mot nya 
behov av samarbete och helhetssyn. För att arbetet ska bli effektivt, krävs bland annat 
förmåga att arbeta i grupp och befogenheter att gemensamt i gruppen fatta beslut som 
rör helheten. En fungerande kommunikation mellan personalen i produktionscentralen 
och i driftstationerna kommer därför på sikt att bli lika viktig som den tekniska 
förmågan att styra anläggningen. Den nya fjärrstyrningstekniken tillsammans med det 
organisationskoncept, som är en del av Produktionscentral LKAB Kiruna, kan i ett 
historiskt perspektiv innebära genomgripande förändringar för gruvarbetare som 
yrkesgrupp en process som inte är helt okomplicerad men samtidigt nödvändig för att 
bland annat locka till sig arbetskraft med den kompetens som kommer att krävas för den 
framtida gruvverksamheten. 

Personaldirektören uppmärksammar en del underliga beteenden bland 
produktionspersonalen, efter en rad omorganisationer och den nya Produktionscentral 
LKAB Kiruna. Hon berättade att gruvarbetare som nu arbetade i den kontorslika 
lokalen mestadels sittande framför dataskärmar, bytte likväl om till arbetskläder, jobbade 
sitt pass och gick ner till manskapshusen för att duscha och byta om. Trots att de varken 
var smutsiga eller svettiga. Personaldirektören förklarar att visserligen hade detta 
”inkörsproblem” upphört, men att det fortfarande cirkulerade glåpord om gruvarbetets 
nya arbetsuppgifter ovan jord. ”Här ser vi nu ett ”vi och dom” tänkande mellan gruvarbetare 
under jord och personal på nya typer av arbetsuppgifter” menade hon.  

LKAB är angelägen om att föra fram och marknadsföra den moderna gruvteknologin. 
Där utvecklingen i och med Produktionscentral LKAB Kiruna, står symbol för ett nytt 
modernt gruvarbete. Personalchefen betonar att ”Tack vare ny teknik är gruvarbete idag 
öppet för alla, till skillnad från dåtidens gruvarbete som ofta lämpade sig för och attraherade tuffa, 
starka män.”. Teknikutvecklingen vid LKAB ställer följaktligen frågor om 
gruvarbetarens framtida kompetens så väl som kön.  

Drömmen om en säker gruva 
I takt med den tekniska utvecklingen kring produktionssystemet för brytning, har stora 
förbättringar skett kring arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor vid LKAB, vilket kan avläsas i 
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exempelvis minskade olyckstal. Men arbetsmiljöfrågor är alltid aktuella, för att attrahera 
personal och legitimera sin verksamhet och arbete pågår på flera fronter. Grunden för 
säkerhetsarbete/arbetsmiljöarbete i LKAB är ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), 
som utgörs av exempelvis skyddsronder, tillbudsrapportering och riskrapportering. 
Företaget arbetar också strategiskt med att skapa motbilder till lokalmedias ensidiga 
rapportering om semiologisk aktivitet och arbetsplatsolyckor. Det handlar med andra 
ord om att nå ut med information och goda exempel om gruvarbete. 

Säkerheten först 
Under perioden 2005-2006 sjösätts en långsiktig övergripande säkerhetspolicy, kallad 
Säkerheten först, som ett tredje ben i det systematiska arbetsmiljöarbetet för LKAB. 
”Safety first” är ett klassiskt begrepp som lanserades i USA 1914 av The National Safety 
Council som blev bärare av ”the safety movement” (Sund, 1993). En uttalad anledning 
till den nya policy, var exempelvis att olyckstalen landat på en stabil nivå, vilket talade 
för ett behov av nya angreppssätt. Policyn Säkerheten först betonar det förebyggande 
säkerhetsarbetet, med ambitionen om en positiv säkerhetskultur som skall genomsyra 
alla nivåer i organisationen. Det tidigare arbetsmiljöarbetet hade främst fokuserat den 
fysiska arbetsmiljön, i den nya policyn skulle även mänskliga beteenden problematiseras. 
Målet var att ytterligare förebygga skador och olyckor bland personalen, genom 
förändrade beteenden och attityder till säkerhet och risker. Säkerheten först kunde handla 
om att tjänstemän ska välja bussen istället för trafikfarliga bilresor mellan 
gruvanläggningarna i Kiruna och Malmberget. Likväl som att gruvarbetare under jord 
skall registrera sig med hjälp av en ID-tagg, eller bära hjälm även i fordon. 
Personalchefen uttryckte att; ”Säkerheten först, har fokus på individens ansvar och är mer än 
utbildning, det handlar om att andas och tänka säkerhet för att bidra till en positiv 
säkerhetskultur”.  

Säkerheten först genomförs med DuPont Safety Resources som samarbetspartner. Under 
våren 2006 genomfördes en revision, bland annat undersöktes regelverk, 
informationsstruktur och ledarskap, vilket resulterade i ett antal utvecklingsområden. 
Lanseringen av Säkerheten först inleddes med att information som skickades hem till alla 
anställda. Samtidigt genomgick allt chefer i koncernen en tredagarsutbildning, som 
leddes av DuPont. Därefter utbildades en grupp internutbildare, som fick i uppdrag att 
leda den endagsutbildning som alla anställda genomgick under våren 2007.  

Utbildningsprogrammet kring Säkerheten först innehöll flera diskussionsmoment som 
syftade till att öka medvetenheten om säkra och osäkra handlingar och förhållningssätt. 
Säkerhetsrundor var ett annat centralt inslag, vilket innebär att personal ska besöka en 
annan arbetsplats än den egna och diskutera säkerhet tillsammans. Säkerhetsrundan 
skulle också dokumenteras med hjälp av en blankett, där det positiva och negativa från 
besöket fylls i. Ytterligare delar i Säkerheten först var en ”30 sekunders riskanalys”, en 
snabb riskanalys där varje individ, innan ett arbete påbörjas, ska tänka efter vilka risker 
arbetet medför. Inom satsningen Säkerheten först bedrevs även arbete med att höja 
chefers kompetens inom arbetsmiljöområdet, under 2007 införs bland annat ett 
arbetsmiljökörkort, vilket innebär att alla chefer måste genomgå en obligatorisk 
säkerhetsutbildning. Därutöver skapandet av en arbetsmiljöhandbok som stöd för 
linjechefer och enskilda medarbetare i arbetsmiljöfrågor (Alm, 2007). Material som är 
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relaterar till Säkerheten först markeras genomgående med satsningens logotyp, exempelvis 
återfinns logotypen i veckobladet vid artiklar som handlar arbetsmiljö och säkerhet. 

Ett viktigt motiv till forskningssamarbetet i Framtidens Gruvkultur var att införliva den 
nya policyn Säkerheten först. Projektet skulle verka för en positiv säkerhetskultur, genom 
att diskutera gruvarbetarnas attityder och beteenden och tillsammans problematisera 
exempelvis risktagande eller slarv med skyddsutrustning. Personaldirektören intresserade 
sig också för ett genusperspektiv på frågor som handlar om risktagande och 
personalsäkerhet. Finns det skillnad på män och kvinnors risktagande, exempelvis? Och hur ska 
vi som företag profilera oss för att inte bara ”högrisktagare” skall söka sig till oss? undrade hon. 
Under perioden följde jag arbetet med Säkerheten först och projektet Framtidens 
Gruvkultur blev på många sätt en del av denna satsning, genom kontinuerliga rapporter 
till den ansvariga utbildningsgruppen. Några tankar och idéer från projektet 
implementerades i den första utbildningsplanen och presenterades vid en 
säkerhetskonferens. 

Införandet av säkerheten först har framförallt förändrat rutinerna kring det förebyggande 
säkerhetsarbetet vid LKAB. Idag är säkerhetsarbetet mer linjeorienterat med fokus på 
personalens beteenden, att arbeta mer förebyggande genom att kartlägga risker. Alla 
skall engageras i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor, inte bara drivas av engagerade 
individer eller skyddsombud (Alm, 2007). Men Säkerheten först är framförallt ett exempel 
på en förskjutning i synen på säkerhetsfrågor, där fokus nu läggs på att förebygga osäkra 
arbetspraktiker och förändra personliga förhållningssätt till risker.  

Drömmen om en jämställd gruva 
Sedan 2005 arbetar LKAB mer strategiskt för att attrahera kvinnor till alla befattningar i 
den mansdominerade organisationen. Under de närmaste åren väntas också en våg av 
pensionsavgångar, samt en ökad efterfrågan på kompetens och personal. Man har inte 
har råd att bara vända sig till bara hälften av samhället, utan företaget vill bredda sin 
rekryteringsbas.  

Att rekrytera fler kvinnor och behålla dem man har uttalas som ett viktigt 
utvecklingsområde och företaget satsar på flera fronter under perioden. 
Könsfördelningen i hela organisationen är ca 80 % män och 10 % kvinnor, men medan 
allt fler kvinnor anställdes som tjänstemän, förhöll sig andelen kvinnor i Division 
Mining och i malmproduktionen under jord på samma låga nivå som tidigare, strax 
under 4 %. Vid all rekrytering, framgår att företaget gärna vill se kvinnliga sökande och 
betonar också mångfald. Man arbetar med att ta fram könsneutrala bilder eller bilder av 
både män och kvinnor, till rekryteringsannonser och en retorik som visar på denna 
vilja. För att väcka nyfikenhet hos regionens unga, görs många besök ute på 
högstadieskolor/gymnasiet, där gruvarbetare, representerade av både män och kvinnor, 
berättar om hur det är att arbeta vid LKAB. Under perioden startas också ett 
gymnasieprogram i Gällivare, en bergarbetarutbildning i samarbete med LKAB. Ett 
tydligt mål vid starten var att utbildningsplatserna skulle delas lika mellan unga kvinnor 
och män. Därutöver satsar företaget på sponsring av kända kvinnliga idrottsprofiler och 
idrottsstipendium riktat till kvinnor. Framförallt arbetar LKAB för att stärka bilden av 
en högteknologisk och säker gruva med ambitionen att därmed attrahera fler kvinnor.  
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Internt arbetar LKAB med att utforma en tydligare jämställdhetsplan, där kvalitativa 
mått på jämställdhet får samma tyngd som de redan uttalade kvantitativa målen. 
Företaget är mån om att på olika sätt lyfta fram verksamma kvinnor i organisationen, 
som goda förebilder, exempelvis genom reportage i personaltidningen. Kvinnan får ofta 
stå symbol för det nya och moderna gruvarbetet. På arbetsplatserna under jord anställs 
med fördel kvinnor om sökande är en man och kvinna, med liknande kompetens. 

Manlig arbetsplatskultur ifrågasätts 
Personaldirektören, som ansvarade för övergripande personalfrågor, rekrytering och 
jämställdhet vid Division Mining LKAB, hade lång erfarenhet av jämställdhetsarbete i 
det mansdominerade företaget. Personaldirektören lyfte fram att de anrika gruvföretaget 
präglades av en manlig framtoning och hon poängterade vikten av att förstå och utmana 
en ”manlig kultur” eller ”jargong”, det behövdes en kulturändring. ”Trots 
teknikutveckling och en mängd förbättringar på arbetsmiljöområdet finns den symboliska bilden av 
den stora starka manliga gruvarbetaren kvar och få kvinnor söker sig till industrin”, menar 
personaldirektören. Trots flera riktade rekryteringskampanjer på senare tid, hade LKAB 
svårt att attrahera kvinnor, speciellt till yrkesgrupper nära produktion och framförallt till 
gruvanläggningarna i Kiruna och Malmberget. Personaldirektören efterlyste nya 
metoder och angreppssätt. Hur får vi fler kvinnor att söka sig till gruvarbetaryrket och hur ska 
vi arbeta för att behålla dem vi har? frågade hon sig. 

Den skeva könsfördelningen bland gruvarbetare sågs som särskilt problematisk, där 
andelen kvinnor var strax under 4 %. Personalledningen vid LKAB har under en längre 
tid arbetat med att ta fram statistik över könsfördelningen i organisationen, som en del 
av arbetet för en ny jämställdhetsplan. En ny problematik uppdagades genom en 
översyn av statistik för sjukfrånvaro och begäran om uppsägning bland personalen i 
Division Mining. Dubbelt så många kvinnor som män valde att säga upp sig eller 
begärde förflyttning från sin arbetsplats. Personalledningen menade att denna siffra var 
alarmerande och att den visade på att organisationen måste verka för att behålla 
kvinnorna, framförallt i produktionen, där gapet mellan könen var som störst. En ny 
diskussion kom på bordet, som utpekade det manliga/grabbiga arbetsklimatet som en av 
orsakerna till att kvinnor inte trivdes på arbetsplatser i gruvan. Personalledningen 
uttryckte problematiken; ”Det handlar med andra ord inte bara att locka och attrahera kvinnor 
utan också att behålla dem vi har och arbete med kulturfrågor på arbetsplatsen. Alla på LKAB vet 
att det kan vara rätt grabbigt i gruvan, men hur kommer man runt ett sådant problem. Hur skapar 
vi en arbetsplats dit kvinnor vill söka sig och stanna?” 

Framtidens Gruvkultur var en central satsning i LKAB:s jämställdhetsarbete för ett mer 
tillåtande klimat och kultur, för både kvinnor och män. I projektet problematiserades 
den manliga arbetsplatskulturen från flera perspektiv, dels från ett säkerhetsperspektiv 
men också från ett jämställdhetsperspektiv. Framtidens Gruvkultur kan också beskrivas 
som en arena som väver samman alla tre förändringstrender till en fråga om modernitet 
och attraktionskraft i gruvarbete – framtidens gruvarbete. 
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EN MANLIG SYMBOLIK BLEKNAR 
Ovanstående tre förändringstrender är av olika art men kan också sägas interagera med 
varandra. Tankar om nya och säkra arbetspraktiker samt idéer om mångfald och 
jämställdhet kan sägas föda och göda en gemensam riktning. Denna riktning handlar om 
gruvarbetets modernisering, vilket innebär krav på nya värden och kompetenser, men 
också ett ifrågasättande av den stereotypa bilden av gruvarbetaren som en 
kroppsarbetande man i en farlig gruvmiljö. Det vill säga krav på förändring i ett manligt 
gruvlandskap. 

Den första trenden; Drömmen om en högteknologisk gruva, synliggör spänningen 
mellan maskulinitet och ny teknologi. Strukturella förändringar i form av ny 
produktionsteknik utmanar rådande yrkesideal och kön. LKAB:s investeringar mot en 
högre tekniknivå, automatisering och fjärrstyrning förändrar gruvarbetarnas yrkesroll i 
det tekniska systemet. Malmbrytning blir allt mer likt en processindustri som kan 
övervakas via datoriserad styrning. Idag kan gruvarbetare arbete ovan jord i kontrollrum 
som mer liknar kontorslandskap. Förenklat kan man tala om produktionsutveckling mot 
att tyngre arbetsmoment under jord ersätts med automatisering och fjärrstyrning ovan 
jord. Det tunga kroppsarbetet håller allt mer på att förvinna vilket också öppnar upp för 
fler kvinnor. Gruvarbetaren är inte längre beroende endast av sin fysiska styrka som 
samtidigt bekräftar kompetens och manlighet. Den nya produktionsteknologin ger 
utrymme för, men ställer samtidigt krav, på en ny form av gruvarbete som inte lika 
självklart är förbehållet den kroppsarbetande mannen.  

Men kanske mest intressant är hur LKAB:s arbete med säkerhetsfrågor tydligt utmanar 
den manliga symboliken i gruvarbetet. Den andra trenden: Drömmen om den säkra 
gruvan, synliggör denna spänning. Den nya policyn Säkerheten först, fokuserar 
exempelvis onödigt risktagande, aggressivitet och prestationshets, ett beteenderegister 
som framförallt associeras till män eller som uttryck för maskulinitet (jmf. Eldh, 2004; 
Barrett, 2001). Policyns förespråkar försiktighet och riskanalys, och förutsätter också i 
viss mån att själva gruvmiljön och gruvarbetet är förhållandevis säkert och ofarligt. Det 
förebyggande säkerhetsarbetet fokuserar personalens beteende och attityder inför risker 
och kan beskrivas som nya värden i organisationen. Värden som står för försiktighet, 
eftertänksamhet och noggrannhet som på många sätt går stick i stäv med mot bilden av 
den mystiska, riskfyllda och farliga gruvan men också mot idealbilden av den 
kompetenta, starka och modige mannen. 

Den tredje trenden; Drömmen om en jämställd gruva, belyser spänningen mellan 
maskulinitet och jämställdhetsinitiativ. I kölvattnet av en jämställdhetsdiskurs i svenskt 
arbetsliv problematiserar LKAB den mansdominerade organisationen, den skeva 
könsfördelningen bland gruvarbetare är av särskilt intresse. Synliggörandet av kvinnor i 
organisationen, men också kvinnors blotta närvaro i gruvarbete, slår hål på myten kring 
den manliga gruvarbetaren. Arbete kring företagets ’manliga arbetsplatskultur’, 
Framtidens Gruvkultur är det senaste i dessa aktiviteter. En konkret förändring är skiftet 
från ett närmast homogent manligt landskap till ett som befolkas av båda könen, även 
om kvinnor i gruvarbete är mycket få. Att kvinnliga egenskaper nu efterfrågas som nya 
och viktiga kompetenser, utmanar mäns homosociala praktiker (Holgersson, 2006) och 
maskulina idealbilder i det mansdominerade gruvarbetarkollektivet. 
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Denna förändringsprocess i gruvlandskapet kan liknas vid en ’demaskulinisering’, där 
den manliga symboliken tonas ned till förmån för nya tolkningar. Samtidigt finns det 
stabiliserande och bevarande processer som att lönesättningen fortfarande baseras på 
risker och underjordsarbete, samt att kvinnliga gruvarbetare placeras på avskilda 
arbetsplatser, som inte nämnvärt utmana den manliga normen. Kvinnliga gruvarbetare 
verkar dock ha en nyckelroll i denna förändring från flera perspektiv. Kvinnan blir 
symbol för organisationens nya värden. Problemet med liknande föreställningar är att de 
bibehåller eller på nytt etablerar dikotomier mellan könen. Genom att kvinnor 
efterfrågas som ”mindre risktagande” än män eller som motvikt den problematiska 
”manliga kulturen”, eller att gruvarbetet öppnas upp för kvinnor för att det ”inte längre 
kräver muskelstyrka”. Här bidrar personalledningen till stereotypa förväntningar genom 
att strategiskt anställa fler kvinnliga gruvarbetare i hopp om att få en bättre 
säkerhetskultur, ett mjukare arbetsklimat eller som symbol för ett lättare gruvarbete. 

Organisationsförändringar kan ses som en öppning och möjliggörare för en 
omdefinition av en yrkesgrupp, gällande kompetens, identitet, kultur och kön, men 
också som ett krav på det samma. Samtal och aktiviteter i Framtidens Gruvkultur 
återspeglar mötet mellan gruvarbetarkollektivet och dessa nya strömmingar, vilket 
beskrivs i följande avsnitt. Projektet kan dels ses som ett stöd eller riktning i pågående 
förändring, med syftet att de-maskulinisera gruvarbetet. Samtidigt kan projektet 
beskrivas som ett ’free space’, eller ’demokratisk dialog’, där gruvarbetare, män och 
kvinnor kan uttrycka sina tankar om en pågående förändring. Gruvarbetarkollektivet 
har en nyckelroll mitt i pågående förändring, som en enad grupp ofta med 
gemensamma intressen, ibland i motsats med företagsledningen. Men samtidigt är 
gruvarbetaren beroende av företaget och många gånger hänvisade till att anpassa sig 
efter rådande omständigheter och framtidens förändrade krav.  
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RÖSTER OM GRUVARBETE I EN TID AV FÖRÄNDRING 
I detta kapitel vill jag lämna utrymme för gruvarbetarnas röster. I en positiv men 
omvälvande tid reflekterar en grupp gruvarbetare kring yrkesidentitet och 
arbetsplatskultur; traditioner, teknologi och arbetssäkerhet, samt tankar om en framtid 
där både män och kvinnor verkar i Malmfältens gruvindustri. Samtalen sker inom 
ramen för projektet Framtidens Gruvkultur, en forskningscirkel förlagd vid gruvbolaget 
LKAB under perioden 2006-2007. I projektet arbetar gruppen med att problematisera 
den manliga gruvmiljön, genom egna undersökningar och övningar, med stöd av 
könsteoretisk kunskap (se Kapitel 3: Aktiviteter i Framtidens Gruvkultur). Utifrån detta 
sker samtal och diskussioner mellan deltagarna, samt många spontana berättelser från 
gruvarbetets vardag.  

Mystik och kroppsarbete i en tid av högteknologi 
Inom ramen för Framtidens Gruvkultur samtalar projektgruppen inledningsvis fritt om 
hur det är att verka inom dagens gruvindustri i Malmfälten. Samtalen präglas av 
optimism och tilltro till gruvbranschen, men framförallt en stolthet över att vara 
gruvarbetare. Gruppen beskriver de senaste åren som en framgångsrik period för LKAB, 
men också för svensk gruvnäring i stort. De påtalar bolagets stora vinstgenerering och 
beskriver perioden 2006-2007 som ”rekordår”. Framgången är synlig, enligt gruppen, 
genom en rad stora investeringar; exempelvis beslut för ett nytt pellets-verk i 
Malmberget, anrikning och pellets-verk i Kiruna, samt expansion av hamnen i Narvik. 
Därutöver pågår planering för nya huvudnivåer, 1250 m i Fabian, Malmberget och 
1365 m i Kiruna, samt provborrning i Gruvberget Svappavaara. Gruvarbetarna lyfter 
också blicken och reflekterar kring gruvnäringens betydelse för Malmfältsregionen. 
Enligt gruppen har gruvindustrin och framförallt gruvbolaget LKAB en stark och given 
ställning. De menar också att en framgångsrik gruvindustri är en förutsättning för positiv 
tillväxt, utan den skulle allt fler unga människor söka sig bort och kvar blir en 
utflyttningsbygd, tror gruppen. Att gruvnäringen attraherar främst män tas upp som ett 
problem när gruppen reflekterar kring regionens återväxt, men gruppen ställer en 
förhoppning till att framtidens gruvindustri skall nära både kvinnor och män. 

Gruppen menar vidare att gruvindustrins starka ställning på arbetsmarknaden innebär i 
förlängningen att det är just gruvarbetare som föder och göder regionen. ”Gruvarbetare 
är något av det finaste som finns, tror jag, i Kiruna och Malmberget”, poängtera en av 
männen. Gruppen diskuterar också hur gruvindustrin ständigt är närvarande i 
kringliggande samhälle, framförallt nattens ljud av sprängningar. ”Besökare eller folk på 
stan blir rädda när de hör och känner nattens skalv. Jag blir lugn. Då känner jag att stan lever, 
mår gott och att allt är bra. Däremot om det är tyst, kan jag vakna och bli skitskraj. Tänk om det 
har hänt gubbarna på nattskiftet något?”, förklarar en av männen. En annan man fortsätter; 
Vi pratade just om det; att när man hör smällarna klockan tolv… känner jag någon slags värme i 
kroppen, när det skakar. Man känner att det är något speciellt. Och jag tror faktiskt att gemene 
man i samhället får någon slags reaktion. Jag tror att det är en ganska stark reaktion, det här med 
smällandet i gruvan. Positivt eller negativt, många kan tycka att det är obehagligt, det kanske 
rasar ihop vars jag bor, men många känner nog en trygghet i att samhället lever”.  
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På det personliga planet ser gruppen på företagets framgång under perioden, som en 
garant för en fortsatt säker anställning. De menar att de trivs med sitt arbete, sina 
arbetskamrater och ser sig kvar vid LKAB under många år framöver. Men gruvarbetarna 
har också erfarenheter av sämre tider. Gruppen menar, att gruvbranschen är 
oberäknelig, framgång kan lätt vändas till motgång, exempelvis om malm- och 
mineralpriser skulle falla helt oväntat. De vittnar om tidigare tuffa år och allt vad det 
innebär av besparingar, osäkerhet och nedskärning av personalstyrkan under jord. Några 
i gruppen poängterar, att gruvarbetare egentligen har lite kontroll över gruvindustrins 
framtid. En av männen förklarar; ”Den globala prissättningen på järnmalm och stål är mer 
avgörande för framtiden, än min egen arbetsinsats, det är lite oroande”. Sammantaget uppvisar 
gruvarbetarna gott mod och framtidstro i en positiv tid för LKAB, men uttrycker också 
en sårbarhet. Händelser långt bortom yrkeskårens kontroll, kan på ett dramatiskt sätt 
förändra lokala förutsättningar och därmed gruvarbetarens arbetsvillkor.  

I Framtidens Gruvkultur fortsätter samtalen kring yrkesidentitet. Gruvarbetarna har en 
självklar identifikation med gruvarbetet och positionerar gruvarbetaren som statusfylld 
roll i företaget men också i ett samhällsperspektiv. I projektgruppen kallar sig alla för 
gruvarbetare. Förutom denna vida identifikation förekommer också tillhörigheter som; 
”gruvbyggare”, ”raslastare” och liknande, med direkt koppling till gruvarbetarnas 
respektive arbetsuppgifter. Gruppen menar att de är stolta över att vara just gruvarbetare 
och att deras viktiga roll, syns bland annat i ”lönekuvertet”. Gruvarbetare är en tydlig 
yrkestillhörighet, men innebär också en klasstillhörighet. Karlsson (2005) skriver om en 
subjektiv klasstillhörighet, individers egna upplevelser av klass eller till en grupp som ger 
identifikation. I Framtidens Gruvkultur används benämningen gruvarbetare, först och 
främst som en yrkestillhörighet och inte med avseende på klass. Samtidigt menar 
gruppen att gruvarbetaren är ”beroende” av stöd från omgivningen. ”Folk på stan, tycker 
att vinsten ska gå till fattiga gruvarbetare, inte till VD:n. Man kan ju fråga vilken värld de lever 
i… vad då fattiga gruvarbetare?”, påpekar en av männen i gruppen. Gruvarbetaren får med 
andra ord bemötande utifrån en klassposition, och blir avhängen bekräftelse av andra. 
Liknande bekräftelsebehov, kan diskuteras i termer av arbetarklassens strävan efter 
respektabilitet (jmf. Skeggs, 2000). Det är med andra ord viktigt att framställa 
gruvarbetet som ett hederligt och gott dagsverke för att erhålla respekt och stöd från 
andra samhällsmedborgare. Gruvarbetaren står dock ambivalent till en tydlig 
klasstillhörighet, vilket framförallt tydliggörs genom diskussioner om lön och 
levnadsstandard. Vid upprepade tillfällen poängterar gruppen att gruvarbetare har 
relativt hög lön, i jämförelse med ”vanligt” industriarbete, men också gruvarbete i andra 
delar av landet. ”Gruvarbetare här uppe, har ett medelklassliv, det är villa, vovve och Volvo… 
och skoter!”, förklarar slutligen en man i gruppen.  

I projektet samtalar gruppen vidare om hur de ser på gruvarbetarens roll och position i 
det stora gruvbolaget. Gruppen menar, att på LKAB pågår brytning dygnet runt, alla 
veckans dagar, och malmen som de hanterar omsätts direkt till förädlade produkter som 
skeppas vidare för försäljning. De lyfter också fram att malmproduktionen i antal 
ton/vecka återges löpande i bolagets veckoblad och översätts direkt till miljontals 
kronor. ”När jag lastar och tömmer min skopa, säkrar jag 1,2 miljoner kr i ren vinst till 
LKAB”, menar en kvinnlig lastare, efter snabb överslagsräkning. Många i gruppen 
knyter på liknande sätt sin arbetsprestation mot kvantitativa mått i malmproduktionen. 
Andra i gruppen menar att de arbetar mer indirekt, genom att skapa förutsättningar för 
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andra gruvarbetare och en effektiv och vinstgivande produktion. Gruppen menar att 
deras arbetsinsats får ett tydligt erkännande, medan andra yrkesgruppers verksamhet inte 
på samma sätt kan avläsas i kronor och ören. Gruppen beskriver gruvarbetare som den 
yrkesgrupp som står närmast den ”vinstgivande” produkten, nämligen malmen. En man 
förklarar; ”Huvudkontoret är fullt av människor men det är vi som arbetar med malmen som ger 
vinsten”. Denna beskrivning kan dock ställas emot LKAB:s uttalade affärsidé som lyfter 
fram ”en hög förädlingsnivå och kundanpassade produkter”, vilket snarare handlar om 
andra delar av organisationen, som exempelvis forskning och utveckling av 
malmförädling. Samtalen tydliggör dock hur gruvarbetet verifieras genom en idé om 
malmbrytningen som organisationens kärnverksamhet, produktion i kvantitativa mått 
och en ständig närhet till den vinstgivande malmen.  

Gruppen uttrycker också en stolthet i sin handfasta arbetsutövning som bygger på 
självupplevda erfarenheter men också viss personlig praktisk-teknisk fallenhet, ”att inte 
ha tummen mitt i handen”. Det kan handlar om att ha ”rätt handlag” med gruvans 
maskiner, veta hur man startar upp eller ”friktionsfritt” sköter en automatisk process. 
Denna praktisk-tekniska kompetens är ett kunnande som framförallt betonas bland de 
manliga gruvarbetarna. Att jämföras med Wajcman (1991) som menar att teknik har 
blivit manligt för att män utövar det, men också som en del i en maskulin identitet. I 
gruvarbete handlar det också om praktisk problemlösning, framförallt på arbetsplatser 
som innefattar byggnationer, reparationer eller underhåll, att ”finna på råd” i kniviga 
situationer. Gunnarsson (1994) och Pettersson (1996) menar att tekniskt arbete viktas 
olika beroende på kön. Vilket vi även ser i gruvarbete där de kvinnliga gruvarbetarna 
som likväl hanterar gruvans maskiner och fordon, inte betonar eller uttrycker detta på 
samma sätt som männen. Den kvinnligt könskodade tekniken har också ett lägre värde, 
exempelvis framförande av lastare, än männens praktiskt-tekniska kunnande om 
maskinerna. Könskodning av teknik, det vill säga; högt värde för manligt och lågt värde 
för kvinnlig, är ett resultat av en traditionell könsarbetsdelning (Cockburn 1985; 
Wajcman, 1991).  

Gruvarbetaren överordnar liknande det praktisk-tekniska och ofta erfarenhetsbaserade 
yrkesutövning i produktionen genom en tydlig åtskillnad mot planerande- intellektuellt 
arbete som sker ”på kontoret”. Att liknas vid ett gott dagsverke i det traditionella 
industrisamhället. Samtidigt som de förstärker en gemensam kollektiv identitet. Normer 
inom kollektivsystemet handlar om att uppehålla en distans till ledning och 
överordnade, som ses som representanter för det tekniskt-ekonomiska systemet 
Lysgaard (1961). Willis (1977) menar att värdesättande av praktiskt arbete över 
planering och akademiskt arbete kan utgöra gemensamma drag i ett försvar mot en 
underordnad klassposition, men också som ett maskulinitetsprojekt. Genom 
kontrastering mot ”de andra”, en process, där föreställningar om en själv och andra 
jämförs (Jenkins, 2008), skapar gruvarbetarna en gemensam hemvist och identitet i 
närhet av den vinstgivande malmproduktionen, vilket också förutsätter en praktiskt 
orienterad yrkesutövning och maskulinitet.  

Gruvarbetarnas identitetsprocess handlar också om att positionera sig i förhållande till 
annan produktionspersonal i företaget, exempelvis operatörer i förädlingsverken som 
också kan sägas utföra mer handfasta arbetsuppgifter. En man förklarar; ”Det fanns ju en 
mentalitet som de gamla gruvisarna berättade om. Om de skadade sig och fick börja ovan jord, 
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hette det att man blev ”förvisad” till verket. Det har ju med yrkesstolthet att göra”. 
Gruvarbetarna centrerar på liknande sätt en identitet och yrkesstolthet, i nära relation 
till just underjordsarbetet men lyfter också fram att underjordsarbetet kräver ett visst 
mått av fysiska tillgångar. Skador som kringskär denna förmåga kan resultera i en 
exkludering.  

I vidare samtal om yrkesroll, identitet och yrkesstolthet förklaras den intima relationen 
mellan gruvarbetaren och berget närmare. En av männen förklarar; ”Som gruvarbetare lär 
du dig att uppskatta och hantera gruvans hemlighet, och du känner stolthet i ditt arbete, just för 
att det är så speciellt”. Gruppen beskriver berget som ”föränderligt” och ”levande”, 
ibland närmast ”väsenslikt”. Gruvarbetaren lär sig att ”läsa” och ”bemästra” berget men 
bör aldrig tappa respekten för dess ombytlighet. Gruvan är ”något” eller ”någon” som 
måste bemötas med kunskap och respekt, enligt gruppen. Den erfarenhetsbaserade 
kunskapen om det nyckfulla berget kan beskrivas som en praktikgemenskap (jmf. 
Wenger, 1998). Den erfarenhetsbaserade praktikgemenskapen kring att ”läsa” och 
hantera berget, handlar om arbetssätt, men också symboler och berättelser som stödjer 
en mystifiering av gruvmiljön. Underjordsarbetet beskrivs som annorlunda och speciellt, 
av gruppen, på grund av att gruvmiljön är hemlighetsfull och mystiskt. En man 
förklarar; ”Gruvarbete är unikt och gruvan är i sig själv lite mystisk, det är viktigt att behålla det 
där, nu när allt ska vara ”det senaste” hela tiden!”.  

I samtal om traditioner i Framtidens Gruvkultur, framställs själva gruvanläggningarna 
som en institution över en lokal historia, vilket ytterligare bidrar till gruvans 
mystifiering. Gruppen talar om gruvanläggningarna som ett kulturarv, där historien 
bokstavligen är ”inbäddad i bergväggarna”. Gruvans brytningsnivåer, särskilt i den 
samlade Kirunagruvan, beskrivs som ”årsringar på ett träd, där tidens gång tydligt kan 
utläsas”, genom brytning i nivåer allt djupare ner längs malmkroppen. Dagens 
gruvarbetare tar vid där tidigare generationer har verkat. Mystifieringen av gruvan 
handlar också om underjordsarbetets risker och olycksdrabbade historia. En av männen 
förklarar; ”Det är speciellt, gruvan har så mycket traditioner. Du far ju inte ner i en gruva så 
som du bara besöker ett dagis eller liknade. Det har ju varit mycket elände… under alla år… 
dödsfall och olyckor, jämmer och elände, det finns en slags mystik i gruvan. Gruppen menar att 
kunskapen om gruvarbete var än mindre förr, kanske för att man ville bespara ”de 
utanför” om arbetets baksidor. En man i gruppen minns hur hans egen far varit mycket 
förtegen om sitt arbete i gruvan; ”Han gjorde troligen så för att han inte ville oroa oss i 
familjen, om hur farligt arbetet var. Men jag blev också nyfiken. Vad hände egentligen där under 
jord och vad gjorde alla gubbar? Så småningom hamnade jag också själv på LK.”  

Gruvarbetarnas positionering av underjordsarbetet som unikt, speciellt och 
hemlighetsfullt handlar följaktligen också om ”andras” brist på tillträde och erfarenheter. 
Gruppen beskriver gruvmiljön som ”otillgänglig”, en plats som människor ”utanför 
grindarna” har lite kunskap om och ibland är rädda inför. Gruppen har många gånger 
roligt år att människor utifrån kan uppfatta gruvmiljön som hotfull eller farlig. ”Det är 
som du säger, när du har haft gäster under jord… det är som en helt annan värld som öppnas, vet 
du, de tror ju inte det är sant. När man släcker ljuset när man kör och vrider av en kort stund… 
när det blir kolsvart, då skriker de bara. De får ju panik, de vet ju inte. Det är speciellt!”, 
berättar en av männen. ”Min kompis fick en planka i skallen så lampan slocknade, 
pannlampan, och det blev ju kolsvart. Han skojade att; jag trodde jag svimmade, vet du. Men det 
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var bara lyset som gick.”, skrattar en annan. En annan man förklarar vidare; ”Jag tror inte 
det (unika) kommer att försvinna helt så länge det är ett underjordsarbete. Här i kommunerna 
kanske inte folka är så jävla begeistrade… att man jobbar under jord. Det gör ju var och varannan 
gubbe här i stan och alla har familjer eller känner någon som gör det. Men säger du söderut, att du 
jobbar under jord… Jag vet en kollega som sökte jobb i Stockholm och han träffade en kille som 
skröt att han jobbade i tunnelbanan 30 meter under jord. Då sa kollegan; att jag jobbar på 1060 
jag! Då höll killen käften. Det var som dräpande.” En annan man avslutar ”Det är dit jag vill 
komma, det är inte en vardag… inte ett vardagsjobb! Pratar man med en sörlänning och säjer 
gruvarbetare… Ja ha, är du en sån där ”riktig gruvarbetare” som jobbar under jord? Jo! Så länge 
det är ett underjordsarbete kommer det att vara nå lite speciellt, inte vilket jobb som helst. 
Gruvarbetarna skapar liknande barriärer mot ”de andra” oinvigda, medan de själva 
förstärks som en grupp och yrkeskår med unika erfarenheter och kunskaper. 
Underjordsarbetet positioneras som ett arbete i en hemlighetsfull miljö, vilken andra 
människor har få kunskaper om, känner motstånd mot eller är direkt rädda inför. Denna 
mystifiering av gruvmiljön, positionerar gruvarbetaren som innehavare av en unik 
kunskap men också tapperhet och mod för att beträda den.  

Som ett centralt tema i Framtidens Gruvkultur undersöker gruppen gruvarbetets lokala 
historia och reflekterar kring traditioner i dagens verksamhet. Som avstamp för detta 
tema görs studiebesök på Gruvmuseet i Malmberget och besöksgruvan i Kiruna, samt 
inläsning av en intern skrift ”LKAB - en historisk resa”, (se Kapitel 3: Symboler; 
traditioner, kultur och diskurs). De ivriga diskussionerna som följer visar på ett stort 
intresse för Malmfältens lokala historia, men också på goda kunskaper om gruvarbetets 
utveckling från början av 1900-talet. Flera i gruppen bär också med sig personliga 
berättelser från sina fäder eller farföräldrar, tidigare generationers gruvarbetare, som de 
delger gruppen. Gruppen menar att gruvnäringens historia i Malmfälten är ett viktigt 
kulturarv, som de bär med sig i arbetet, men även som privatpersoner och i familjeliv.  

Fotografier, bild och text i utställningarna, blir underlag för vidare diskussioner. Att 
utställningen närmast uteslutande avbildar män, upplever gruppen som naturlig följd av 
gruvarbetets manliga historia. Samtalen landar exempelvis kring ett fotografi, som 
avbildar en grupp gruvarbetare, alla män, som sitter med dinglade ben över en djup 
ravin. Denna bild känner alla igen eftersom den återkommer i olika broschyrer om 
LKAB. De uppmärksammar framförallt att gruvarbetet, särskilt i början av seklet, 
framställs som mycket tungt och riskfyllt, vilket det säkerligen många gånger också var, 
tror gruppen. Männen beskrivs som arbetsamma, strävsamma men också kuvade under 
svåra arbetsvillkor. ”Gruvarbetet var mycket tyngre förr. Det fanns väl heller inte så mycket 
annat val än att ”ta i” tills kroppen värkte, för gruvan stod för allt eller inget”, reflekterar en 
man i gruppen. Gruppen reflekterar också kring männen som mer hårdhudade och 
tuffa, inte bara rent fysiskt utan också med en beundransvärd mental uthållighet. 
”Gruvan var då säkert en ”machoväld”, gubbarna var starka och slet tillsammans för att helt 
enkelt överleva”, reflekterar en annan  

Gruvarbetarna identifierar sig med de historiska beskrivningarna av gruvarbetare och 
män, och uttrycker både vördnad och respekt, men vördnaden övergår också i en form 
av romantiserande. Gruvarbetarna hänger sig åt otaliga berättelser om kring dåtidens 
krävande arbete, risker och olyckor och svåra levnadsvillkor, vilket bara förstärks av 
fotografier och texter om hjältemodiga män. Det finns närmast ingen gräns för vilka 
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hemskheter och svåra villkor som tidigare generationers gruvarbetare och män fått utstå, 
enligt gruppens utsagor. Ett exempel är en återkommande skildring, om byggandet av 
järnvägssträckan mellan Kiruna och Narvik, under tidigt 1900-talet. Denna berättelse är 
välkänd för alla i gruppen och finns även beskriven i LKAB:s historiska material. 
Järnvägsbyggandet illustreras i heroiska ordalag, om rallare som fick sätta livet till under 
extrema villkor av hård kyla, hunger och tungt kroppsarbete. Även om skildringen inte 
handlar direkt om gruvarbetare, utan snarare om rallare, kan den sägas fungera som en 
slags vandringssägen om gruvans starka män, och en måttstock för fysisk och mental 
tapperhet. Vilket kan jämföras med Willis (1979) studie om arbetarklassens män, där 
maskulinitet konstrueras genom att hårt och fysiskt krävande arbete tolkas som heroiskt. 
Gruppen återkommer till beskrivningar om tidigare generationers offervilja och 
hjältedåd som en förutsättning för dagens arbetsvillkor. ”Utställningen står som ett 
monument över alla gruvarbetare som under omänskliga förhållanden, byggt upp det vi idag tar för 
självklart”, menar en man under besöket i Malmbergets gruvmuseum. Tidigare 
generationers drivkraft och styrka har enligt gruppen, möjliggjort en förändring, 
gällande exempelvis lönevillkor, teknik eller skyddsutrustning. ”Det känns som man är del 
i något större, när man ser hur alla har kämpat före mig”, funderar en annan.  

Men gruppen förhåller sig också kritisk till historiska beskrivningar och problematiserar 
bland annat dåtidens mansideal. Under besöken i utställningarna, lägger gruppen också 
märka till kvinnors frånvaro, särskilt kvinnor som arbetar. ”Kvinnor på fotografierna står 
vid sidan av, iklädda förkläden och schalett”, påpekar en av männen. Några i gruppen 
understryker hur gamla vissa fotografierna är och att de snarast bidrar till en förlegad 
bild av gruvarbetet. Medan andra menar att just teknikutvecklingen alltid framhålls i 
företaget, utställningen blir ett bevis på att exempelvis gamla verktyg och maskiner 
fortfarande är i bruk. Några i gruppen menar att gruvarbetare och männen ofta avbildas 
som ”övermänniskor”, kapabla till vad som helst. ”De verkade flytta berg med sina bara 
händer!”, småler en man. Andra i gruppen menar att berättelsen om järnvägsbygget 
skildras som ett närmast ”gudomligt” projekt, där många unga män fick sätta livet till på 
”löpande band”. ”Vad säger det om hur gruvarbetare skall arbeta, med livet som insats eller?”, 
funderar en av männen. På liknade sätt för gruvarbetarna en kritisk diskussion om vilka 
nidbilder som finns om gruvarbetaren i företaget men också som kulturarv i samhället. 
Ett typiskt ”machoideal” menar gruppen. ”Det är inte konstigt att vi kallas machomän 
ibland”, påpekar en man. Några i gruppen menar att denna bild är viktig att bevara, 
medan andra menar att machoidealet är gammeldags och framställer gruvarbetaren som 
är omodern, en diskussion som fortgår under projektet. Denna nidbild av gruvarbetaren 
som en machoman kan diskuteras som en fantom (jmf. Lindgren 1996; 1999) eller 
ideal. Ideal i det hänseende att få av männen praktiserar eller kan nå upp till denna 
machobild, samtidigt måste de på något sätt förhålla sig till idealet och den blir svår att 
öppet kritisera.  

Under efterföljande träff behandlas ett kort textmaterial, om kvinnor i gruvarbetets 
historia, baserat på historikens Eva Blombergs avhandling ”Män i mörker – politik och 
identitet i svensk gruvindustri 1910-1940”. Detta efter gruppens påpekan om kvinnors 
frånvaro i utställningar och historiskt textmaterial. Blomberg (1995) beskriver en 
maskuliniseringsprocess av gruvarbetet, som på en rad punkter konkretiseras av 
stereotypa föreställningar kring män och kvinnors olikhet. Ett exempel är lagstiftning 
mot kvinnlig arbetskraft under jord, även vid malmbrytning i LKAB:s gruvor, där 
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Blomberg visar på många undantag från lagen. I efterföljande diskussioner är det särskilt 
kvinnorna i gruppen som sträcker på ryggarna. ”Där ser ni, det har alltid funnits kvinnor i 
gruvarbetet! Det handlar bara om vem som berättar historien”, triumferar en av dem.  

Gruppen diskuterar vidare om fördomar och mytbildning som en av anledningarna till 
att gruvarbete länge blivit betraktat som ett manligt yrke. Här menar gruppen att det 
fortfarande finns fördomar om att alla gruvarbetare är ”machomän” och att kvinnor inte 
hör hemma i gruvan. Gruppen diskuterar särskilt en gammal skröna; om berget som en 
nyckfull kvinna som inte accepterar konkurrens av andra kvinnor, vilket orsakar ras och 
olyckor. Denna föreställning bör dock ställas i relation till gruvarbetarnas tidigare 
diskussioner om det mytomspunna berget, enda skillnaden är egentligen att berget 
uttalas som en kvinna. Gruppen menar dock att liknande skrönor cirkulerar som 
lustigheter, men att ingen tror på dem idag. Men här opponerar sig kvinnorna i 
gruppen. De menar att i alla fall gruvfacket står för en förlegad bild och drar fördel av 
gamla fördomar och skrönor, för att skrämma bort kvinnor från arbetet under jord. Det 
är också mest män och framförallt äldre män som är engagerade i fackliga frågor, enligt 
gruppen. Kvinnorna berättar att de fått höra att dieselavgaser från maskiner och fordon 
minsann kan vara farligt för gravida kvinnor. En kvinna berättar; ”Jag minns när jag var 
nyanställd under jord, för cirka sex år sedan. Då kom en man som företrädde gruvfacket fram till 
mig och sa; Oj, men vad gör du här nere. Tänk på livmodern!”. Hon skrattar och avlutar; 
”Jag sa inget, men tänkte ja, ja… jag är nog lite för gammal för fler barn ändå.” Att gruvmiljön 
idag är en plats för både kvinnor och män, även om kvinnorna fortfarande är få, måste 
bemötas med just humor, enligt gruppen. Liknande diskussioner visar dock på att 
gruvarbetarna också distanserar sig från machoideal, skrönor och mystifiering i många 
sammanhang. Däremot när gruppen diskuterar kompetens blir det värdefullt att hävda 
den erfarenhetsbaserade praktikgemenskapen om relationen till berget som bygger på en 
mystifiering av gruvmiljön. Här blir också länken till tidigare generationers hjältemod 
viktig att framhålla och bevara.  

När samtalen i Framtidens Gruvkultur förflyttas till frågor som handlar om relationer, 
samarbete och gemenskap, återknyter gruppen till äldre tider. Gruvarbetarnas berättelser 
om ”vi känsla”, sammanhållning och gemenskap präglas därmed av sensmoralen; ”att 
det var bättre förr”. En av männen funderar; ”Jag tror att gruvarbetare var starkare som ett 
kollektiv förr, än vad vi är i dag. Man får känslan av att de alltid stod upp för varandra, just för 
att det var så slitigt och hårt förr”. Gruppen berättar om en svunnen tid med kollektiv 
uppslutning kring frågor som rörde arbetsvillkoren i gruvan. I dessa samtal hänvisar 
gruppen ofta direkt och indirekt till strejkaktioner och framförallt till gruvstrejken 1976, 
den så kallade LKAB – konflikten (se Att bryta berg). Arvet efter strejken finns kvar 
som ett slags ”råg i ryggen” och enligt gruppen har gruvarbetaren fortfarande en stark 
röst som inte är rädd för att höras. En man förklarar vidare; ”Gruvan är extrem, inget 
dagsljus, leriga vägar och hårt berg. Vi gruvarbetare håller ihop och tar hand om varandra, trots, 
eller kanske just därför att arbetet kan vara, och har varit, så jävligt ibland.” En annan viktig 
aspekt, som gruppen framhåller, är att känna full tillit till sina arbetskamrater. ”Det är en 
fördel om jag vet hur den andra fungerar, om man har jobbat länge med varandra, vet snacket. 
Det får mig att känna mig lugn”, menar en man i gruppen. ”En annan viktig sak är att man 
ska känna att man jobbar lika mycket, att kunna ta i och hjälpas åt, även när det är lite knepigt. 
Inte att den ena skall göra allt arbete o den andra tittar på”, menar en annan man.  
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Sambandet mellan hårt arbete i en påfrestande miljö och en stark och lojal gemenskap, 
återkommer i gruvarbetarnas berättelser. Gruvarbetarna uttrycker en solidaritetstanke 
som underbyggs av gemensamma ansträngningar i en påfrestande miljö. På liknande sätt 
beskriver Monaghan (2002) att solidaritet kan hänföras till kollektiv överlevnad som 
formar grupptillhörighet av nära tillit. Eller som en lojalitet likt ’cool loyalties’ (Turner, 
1998), där gruppen håller sig varm och blir stark genom yttre påfrestningar. 
Gruvarbetaren känner stöd av sina kollegor, likt ett kamratskap i strid, eftersom de alla 
delar och uthärdar en svår miljö. Lysgaard (1961) skriver om industriarbetarkollektiv 
som ett informellt ”buffertsystem”, mot tekniskt-ekonomiska krav och påtryckningar. 
Han menar vidare att kollektivsystemet kontrolleras av inre krav på likhet och närhet 
mellan arbetarna samt en gemensam problemdefinition, som styr dess anslutningsgrad. 
Gruvarbetarna upplever här att kollektivet och motståndskraften blivit försvagat, vilket 
kan förklaras som bristande närhet, likhet, när gruvarbetet blir allt mer specialiserat samt 
en otydlig blid av framtidens utmaningar.  

Men i Framtidens Gruvkultur, diskuteras också dagens moderna gruvdrift, vilket 
tydliggör att gruvarbetaren också välkomnar utveckling och teknikinnovation. Med 
bakgrund i ovanstående historiebeskrivning beskriver gruppen dagens gruvarbete, som 
”lättare”, ”inte lika slitsamt för kroppen” och framförallt säkrare. ”Idag jobbar inte 
gruvarbetare med livet som insats, vi har hjälpmedel och maskiner, mycket av produktionen går på 
automatik och är sluten, här fungerar vi mer som de som styr”, menar en man i gruppen. En 
annan aspekt av teknikutvecklingen är att gruvarbetaryrket ”öppnas upp” för fler 
kvinnor. Tidigare var arbetet ofta för tungt för kvinnor, enligt gruppen. Gruppen tror 
att ”alla nymodigheter”, exempelvis automatisering av stora dela av brytningen kommer 
att leda till stora förändringar. Vilken typ av förändringar det handlar om, har gruppen 
svårare att artikulera, men att det kommer att ”kännas” för alla gruvarbetare är gruppen 
ense om. De talar dock med oro om att företaget, nuförtiden, anställer unga människor 
med högre teknisk utbildning och systemkunnande, något många av dem saknar. Att 
sköta malmproduktionen i gruvanläggningarna handlar alltmer om att bemästra teknik, 
där teknik underförstått kan förstås som ett maskulint kraftfält (Mellström, 1995). Eld 
(2004) utvecklar resonemanget och menar att män koloniserar det som uppfattas som 
teknik och ger den ett värde för att stärka sin maskulinitet. För gruvarbetaren är det 
dock inte främst den ”nya” tekniken som ger värde utan snarare traditionsenliga 
arbetsmetoder och handverktyg som kan relateras till en manlig industriarbetartradition. 
Att manlighet är norm i denna mer praktiska yrkesutövning synliggörs genom 
gruvarbetarnas kritik av nya typer av arbetsuppgifter och ny teknik. 

Samtidigt med grubblerier kring tekniska omställningar, nya kompetenser och stora 
förändringar, understryker gruvarbetarna också en stabilitet. Arbetsuppgifterna 
underjord beskrivs i stort som likvärdiga som förut. Praktiskt handlag med gruvans 
maskiner eller fysisk förmåga att hantera tunga verktyg, ses som oumbärligt även i 
framtiden. En av männen poängterar; ”Ibland känns det som om LK inte tänker efter utan 
vill satsa på allt nytt, bara det är nytt, helautomation av brytning och lastning. Sedan är det vi 
som får hoppa in i alla fall, göra grovgörat, när det inte fungerar”. Gruppen reagerar också 
kritiskt på företagets ”nya image”, som de kallar det; en högteknologisk processindustri 
med kundanpassade produkter. ”Visst allt det där är bra, men vi är fortfarande ett gruvföretag. 
Ibland är det som att de (företagsledningen) glömmer var produkten kommer ifrån – berget, 
malmen under jord”, menar en av männen. En annan man argumenterar; ”Jag kan bli 
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förbannad när det enda LK vill visa upp, är bilder av tjejer framför dataskärmar. På min 
arbetsplats under jord använder vi samma tunga verktyg som på 50–talet, men det är ingen som 
besöker oss!”  

Trots liknande försök att dämpa pågående förändringar, står dagens högteknologiska 
produktionssystem för dörren. Gruvarbetarna landar här i en konflikt mellan den nya 
tekniken och gamla yrkestraditioner, som handlar om kompetens, men också klass och 
kön. Med betoning på kroppsarbete och praktisk - teknisk maskinkunskap, värnar man 
en erfarenhetsbaserad gruvarbetarkompetens. Monoghan (2002) menar att 
arbetarklassens maskulinitet ofta tar an ett förkroppsligande, men att den också är 
beroende av kroppen som resurs ’body capital’. I en högteknologisk gruvproduktion 
minskar den erfarenenhetsbaserade kunskapen i betydelse, vilket gruvarbetaren också 
konfronteras med. Likande praktisk kompetens ses också ofta som förbehållen just män. 
Kvinnor i gruvarbete blir följaktligen en symbol för ”det nya”, ett brott mot 
yrkestraditioner som grundas i manlig stark fysik och den mystifierade gruvmiljön som 
också kan länkas bak till historiens hjältemodiga gruvarbetare. Konfrontationen handlar 
om ett bevarande av gruvarbetets unika särart och status. En av männen i gruppen 
funderar; ”Kanske jag låter gammaldags men jag tycker också att det ska få finnas en mystik, om 
det nu finns, den ska få finnas kvar. Jag tror att den försvinner mer och mer, allt blir 
automatiserat, just den försvinner mer och mer, det blir som vilket jobb som helst… Det sitter i 
kroppsarbetet!”, förklarar han slutligen. 

En yrkesidentitet och tradition centrerad kring praktiska färdigheter och en 
erfarenhetsbaserad kunskap i en mystifierad gruvmiljö, utmanas konkret av att det idag 
finns verksamma gruvarbetare, även ovan jord vid LKAB. I och med en rad 
investeringar och teknikutveckling (se avsnitt: Ett gruvlandskap i förändring), hittar vi 
produktionspersonal, som går under benämningen gruvarbetare, med arbetsuppgifter som 
exempelvis fjärrstyrning av lastning och transport från kontorslika styrcentraler ovan 
jord. Underjordsarbete fungerar med andra ord inte längre som en naturlig gräns mot 
”de andra” och annan produktionspersonal i företaget. Gruppen diskuterar ”det nya 
gruvarbetet”, som det ofta kallas vid LKAB, men förhåller sig mycket kritiska. De 
försöker bibehålla en tydlig skiljelinje mellan gruvarbetare verksamma under och ovan 
jord. ”Det är vi som arbetar under jord och så finns de där andra”, påpekar en av männen. 
Styrcentralerna beskrivs av gruppen som ”nya påfund”, och de motsätter sig till att 
operatörsjobben i styrcentralen ofta framställs som ”det nya gruvarbetet” eller som 
”framtidens gruvarbete”, tillskillnad från det ”riktiga” gruvarbetet, som bedrivs mer 
praktiskt under jord, enligt gruppen. Några av männen diskuterar; ”Vi gruvisar kallar 
styrcentralen ovan jord för velourområden”, vilket leder till många skratt. En annan man 
raljerar över vilken typ av arbete som bedrivs i styrcentralerna, exempelvis datoriserad 
fjärrstyrning av transporttåg. ”Det är väl inga problem att köra, jag var 15 år när jag lekte 
med sådana där lok, det är väl inga problem, men i LKAB ska man producera.”.  

På liknande sätt kritiseras det ”nya gruvarbetet”, vilket styrks av flera liknande 
konflikter som i tidigare avsnitt. Dels att arbetet i styrcentralerna inte bedrivs i närhet av 
den påfrestande gruvmiljön, utan snarast i en vanlig kontorsmiljö. Gruvarbetare i 
styrcentralen kan avsluta sitt jobb, med kläder lika rena som när de kom. Dels att 
arbetet innebär en ny typ av arbetsuppgifter, vilket handlar om datoriserad styrning och 
övervakning, en ny typ av kompetens vilken betonar mental/intellektuell kapacitet 
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snarare än kroppen som viktigaste resurs. Som en ytterligare kritik, eller snarare som en 
effekt, poängterar gruvarbetarna också bristen på manlighet i det nya gruvarbetet. 
Denna kritik och motstånd tydliggör att det ”riktiga” gruvarbetet under jord förutsätter 
en viss maskulinitet. En maskulinitet i linje med en traditionell arbetarmaskulinitet som 
styrks av det krävande kroppsarbetet och homosocial gemenskap av andra liknande män 
(jmf. Willis 1977, 1979). Vi kan följaktligen tala om en lokal hierarki mellan olika 
maskuliniteter. Där den traditionella arbetarmaskuliniteten överordnas andra uttryck av 
maskulinitet. Mannen och operatören i styrcentralen, underordnas eller rentav fråntas 
sin maskulinitet, genom marginalisering och förlöjligande.  

Teknikutvecklingen i gruvarbete kan också diskuteras i termer av individualisering - ett 
brott mot kollektivet och möjlighet till gemensam motståndskraft. Gruvarbetarnas 
upplevelser av att ”gemenskapen var bättre förr”, kan diskuteras utifrån dagens brister i 
kollektivets anslutningsgrad, gällande likhet, närhet och gemensam problemformulering 
(jmf. Lysgaard 1961). Gruvarbetarnas yrkeskår blir allt mer heterogen, dels genom 
arbetets förändring mot allt högre grad av specialisering, men också i fråga om kön. 
Gemensamma nämnare som exempelvis kroppsarbete och praktikgemenskaper kring 
det nyckfulla berget är idag inte gällande för alla. Ej heller att gruvarbetet förbehålls 
män. Gruvarbetets centrering kring manlighet, och en viss typ av arbetarmaskulinitet 
försvagas. Naturlig interaktion männen emellan kan också blir mer sporadisk, med 
avskilda specialiserade arbetsplatser, vissa även ovan jord. Vi ser fraktioner inom 
kollektivet, en uppdelning mellan gruvarbetare under och ovan jord samt skiljelinjer 
mellan ”riktigt” gruvarbete och ”det nya gruvarbetet”, vilket kan beskrivas som en 
kollektiv identitetskris. Omvärlden och framtidens utmaningar kan också ses som allt 
mer svårtolkade, när globala händelser långt bortom gruvarbetarens kontroll, påverkar 
lokala villkor.  

Känslokontroll och moraliska förpliktelser i en tid av 
säkerhetstänkande 
I Framtidens Gruvkultur behandlas också temat säkerhet och risk, vilket bidrar till 
ytterligare förståelse för gemensamma normer och identiteter i dagens gruvarbete. 
Parallellt med gruppens aktiviteter i projektet pågår LKAB:s interna utbildningsprogram 
”Säkerheten först”, vilket handlar om förebyggande säkerhetsarbete med fokus på 
anställdas attityder och beteenden (se Drömmen om en säker gruva). Utifrån denna 
inramning förs diskussioner om hur gruvarbetaren ser på arbetsmiljö och riskaspekter i 
sitt arbete och hur de hanteras. Gruppen arbetar också med att identifierar 
problemområden, kopplat till beteenden vid gruvarbetarnas arbetsplatser, för att stärka 
en positiv säkerhetskultur. Exempelvis diskuteras informella säkerhetsregler i 
arbetslagen, samt män och kvinnors förutsättningar att påtala arbetsmiljöförbättringar 
och risker. Därutöver bidrar gruppen med många spontana berättelser, erfarenheter och 
känslor på samma tema. 

Utifrån berättelser och aktiviteter i Framtidens Gruvkultur framkommer en bild av 
gruvarbetarens arbete, i ständigt förhållande till faror och risker. Gruppen anser att risker 
i arbetet är ”naturligt”, för en gruvarbetare som verkar under jord. De menar vidare att 
underjordsarbete alltid är kopplat till ofrånkomliga faror. Vilken typ av risker och faror 
detta handlar om, har gruppen svårare att uttrycka, ”det handlar om allt”. En av 
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männen utbrister; ”Så fort vi kör igenom ’giman’ (grindarna eller nedfarten till gruvan) då är 
det där, både och. Vi kan inte utföra vårt arbete om vi inte tar risker. Det är bara så! Vi har inget 
under jord att göra… alla bryter mot säkerhetsföreskrifter så fort de kör igenom giman. På 
liknande sätt beskrivs underjordsarbetet som riskfyllt och osäkert per definition, vilket 
också leder till ambivalens kring personligt säkerhetstänkande. Ett mönster som 
återkommer i många av gruppens berättelser. Gruppen menar vidare att en viktig del av 
gruvarbetarens lön, så kallat underjordstillägg, baseras på det faktum att de befinner sig i 
en farlig och påfrestande miljö under jord. Enligt gruppen kompenserar 
underjordstillägget för ”brister” i arbetsmiljö, det vill säga inget dagsljus, kyla, dålig 
ventilation, men framförallt att just underjordmiljön är förknippad med särskilda risker 
så som fallande sten och ras.  

Gruppen berättar vidare att vid LKAB finns ytterligare lönepåslag för dem som befinner 
sig i ”fronten”, det vill säga tillredningen (se Viljan att bryta berg), där gruvarbetare 
förbereder och säkrar upp orterna för produktion. Denna personalgrupp kallas sedan 
gammalt ”bergarbetare”, även om termen nu håller på att försvinna. Gruppen menar att 
ju tidigare gruvarbetarna befinner sig på plats under jord, desto mer tillägg får de, 
baserat på just arbetets risker. Inom gruppen hyser man stor respekt för bergarbetarna, 
vilka ofta kallas för de ”de riktiga gruvarbetarna”, nu när andra delar av 
malmbrytningen automatiserats eller helt enkelt flyttats ovan jord. Gruppen framhåller 
också att bergarbetaren ställer upp förutsättningarna för all annan personal i gruvan. 
”Bergarbetarna är först ut på plattan och arbetar för att vi alla ska kunna jobba i en säker miljö, 
så långt det nu är möjligt, det är ju jätteviktigt!”, förklarar en av männen. Återigen 
tydliggörs en symbolik om att underjordsarbetet förutsätts av personligt risktagande och 
hjältedåd, i detta fall av bergarbetarna, som säkrar gruvmiljön för de andra. 

Gruvarbetarna beskrivning av underjordsarbetet som förbundet med ofrånkomliga 
risker, stärks genom personliga erfarenheter om farliga arbetssituationer eller olyckor. 
Alla i Framtidens Gruvkultur har egna berättelser som de gärna delger gruppen. 
Kontentan i dessa berättelser är också; att farliga situationer är svåra att förutse eller 
förebygga. En av männen förklarar; ”Händer det så händer det. Det finns inget jag eller vi 
kan göra för att förändra detta faktum.”. Flera i gruppen använder begreppet ”räddande 
ängel” för att beskriva en känsla av en ovanstående makt, i farliga omständigheter. 
Gruppen redogör för många situationer där en ”räddande ängel” sett till att de själva 
eller arbetskamrater undkommit skador, när olyckan varit framme. Exempelvis minns 
en man i gruppen hur han, som arbetar vid lastningen, kör ut från orten och parkerar 
en bit bort för att gå på fikarast. En stund senare kommer han tillbaka och ser att det 
släppt från taket, just på den plats där han tidigare arbetat. ”Hade det rasat några minuter 
tidigare hade jag fått allt över mig. Det är inte ovanligt det där!”, poängterar han menande. 
Gruvarbetarnas föreställningar om en högre makt eller ”räddande ängel” kan beskrivas 
som en slags ödestro. En ödestro som också kan förenas med mystifieringen av 
gruvmiljön. Ett problem i liknande tankemönster är också att gruvarbetaren befriar sig 
själv från ansvar och möjlighet till påverkan av sin egen säkerhet.  

Gruvarbetarna diskuterar vidare hur de hanterar de riskfyllda omständigheterna under 
jord. Gruppen menar att som gruvarbetare måste du ha rätt ”fallenhet” eller 
personlighet för att klara av underjordsarbetet. En förmåga som handlar om att hantera 
eventuella obehagskänslor eller rädsla i miljön under jord. En kvinnlig lastare berättar; 
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”Jag sitter ju själv i min lastare, jag är beroende bara av mig själv. Däremot kan jag känna att 
radio är ett bra hjälpmedel. Där hör jag vad som händer i gruvan och vad jag bör akta mig för, 
exempelvis om det pågår byggnationer i närheten. Men ibland måste man kunna slappna av 
också. Jag lyssnar på min ljudbok och kanske inte alltid har full koll på vad som händer. Men jag 
har alltid koll på saftblandare (varningsljus på fordon). En liten personbil syns knappt från min 
lastare. Jag har backat på flera bilar, inget allvarligt som tur är!” Gruppen menar att det är 
viktigt att kunna ha en viss ”distans”, ”avtrubbning” eller kunna ”hålla huvudet kallt”, i 
farliga situationer. En av männen förklarar; ”Som gruvarbetare kan du inte vara en känslig 
eller rädd person. Om du börjar fundera eller grubbla för mycket, kommer du att bli bergrädd!”. 
Gruppen förklarar att ute på arbetsplatserna används begreppet ”bergrädd” för att 
beskriva en person som känner obehag av att vistas långt under jord, någon som 
ständigt är rädd för ras eller fallande sten. De menar vidare att personer som utvecklar 
”bergrädsla”, aldrig blir långvariga under jord. En av männen reflekterar; ”En person är 
antingen född bergrädd eller inte, och om så är fallet är det bättre för alla om han stannar ovan 
jord.” En annan man i gruppen utnämner sig själv till expert på att avläsa om en 
nyanställd är av ”rätta virket”. ”Jag ser direkt om personen blir långvarig under jord”. På 
liknande sätt framhålls att en viktig kompetens för gruvarbetaren är att våga utmana 
gruvans ofrånkomliga risker, men också att kunna hantera obehagskänslor och sin egen 
rädsla. En typ av känslokontroll som också kan associeras med föreställningar om 
maskulinitet. Fara kan relateras till uppfattningar om den maskulina rollen och att 
liknande normer förutsätter en känslokontroll bland männen (Barrett, 2001; Fitzpatrick, 
1998).  

Men gruvarbetarna talar också om respekt för rädslan. Några i gruppen menar att också 
erfarna gruvarbetare kan utveckla bergrädsla, kanske efter en olycka eller en obehaglig 
arbetssituation. Fysik men också psykisk styrka traditionellt setts som en viktig 
komponent i en maskulin yrkesidentitet, och närvara av feminina, eller helt enkelt 
omanliga beteendens, lett till marginalisering för de inblandade (Whitehead, 2002). 
Längre fram i projektet förs mer oförbehållsamma samtal där flera i gruppen, både 
kvinnor och män, uttrycker sin oro för att en vacker dag råka ut för något som skulle 
resultera i bestående bergrädsla. ”Då är man ju tvungen, vare sig men vill det eller inte, när 
man nu trivs, att söka jobb ovan jord”, menar slutligen en man i gruppen. Att kontrollera 
sin egen rädsla är med andra ord inte helt enkelt, varken för kvinnor eller män, men 
samtidigt en förutsättning för gruvarbetarens arbete under jord.  

Som beskrivits inledningsvis, leder ofta gruvarbetarnas inställning till gruvmiljön som en 
odiskutabelt riskfylld miljö, till tankemässiga blockeringar när de samtalar om 
säkerhetsfrågor. Gruppen intar därmed ofta en ambivalent attityd till ett förebyggande 
säkerhetsarbete som bygger på personligt ansvar. I samtal om förslag om förbättrade 
säkerhetsrutiner i Framtidens Gruvkultur, blir denna spänning tydlig. ”Vem här inne har 
sett en skylt i gruvan – Varning för fallande sten!”, skrattar en man i gruppen. 
Nonchalansen inför risker förstärks också genom misstro mot ledningen. Enligt gruppen 
står ledningen för en dubbelmoral; säkerhet och gruvarbete går inte ihop. ”Ledningen 
tjatar alltid om säkerheten först, men i själva verket vet de, att det är omöjligt när det gäller 
gruvarbete. Vi skulle få slå igen hela gruvan!”, argumenterar en man i gruppen. ”Ser vi en 
arbetsbeskrivning, så står det ofta hur man inte ska göra… men tala om för oss hur vi ska göra! 
Det kan de inte, för då bryter man mot säkerhetsföreskrifterna.”, påpekar en annan. En av 
kvinnorna fyller i; ”Det är så tungjobbat, att få fram grejer så att man inte ska behöva jobba 
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med risker. Som vi nu behöver en ny korg… det tar så lång tid när man påtalar något, det tar 
flera år och under tiden måste man ju göra det där ”olagligt”. Det blir ett spel för gallerierna.” 
Gruvarbetarna tydliggör här en viktig poäng. Om inte personalen uppfattar att 
ledningen tar det förebyggande säkerhetsarbetet på allvar, kommer också personalens 
ansträngningar att utebli. Synen på säkerhetsföreskrifter som ledningens omöjliga 
påfund, ger också grogrund till en motkultur. Denna motkultur yttrar sig här genom att 
gruvarbetaren förbiser säkerhetsföreskrifter för att visa på autonomi och 
självbestämmande, som ett resultat av en strukturellt underordnad position i företaget.  

I Framtidens Gruvkultur angriper dock gruppen uttalade problemområden och funderar 
också kring lösningar. Gruppen diskuterar hur de skall få ledningens uppmärksamhet på 
farliga situationer i arbetet. ”Upplever man att det är livsfarligt, då får man ta till ett 
skyddsombudstopp, då händer det grejer. Då börjar man (ledningen) tänka i nya banor, då löser 
man problemen.”, menar en man. En av kvinnorna instämmer; ”Jag håller med, det händer 
inget, om man inte bryter helt!”. Dessa uttalanden och många liknande berättelser visar på 
en annan form av motangrepp, men också hur gruvarbetarna förhåller sig till risker i 
arbetet, genom att påtala problem först vid ”livsfara”. I gruppen är det framförallt 
männen som använder denna typ av starka begrepp. Kvinnorna diskuterar mer kring 
instrumentella arbetsmiljöförbättringar, vilket också är kopplat till deras arbetsuppgifter 
som exempelvis maskinförare. En kvinna i gruppen berättar; ”Jag fick ont i en punkt i 
armen, kunde inte start bilen. Jag gick till sjukgymnasten och de sa; det måste vara hur jag sitter. 
Jag såg att flera av armstöden på stolarna var fastsvetsade och jag började tjura. Sedan var jag 
benhård. Funkar det inte att ställa in stolarna i maskinerna, då ställer jag maskinen. Men jag fick 
mycket skit för det. Tillslut fick jag ställbara stolar, men det vara tråkigt att hålla på att hota. Det 
handlar om att skriva ”ståtider”, nu har jag hållit på en halvtimme med stolen. Det är ända 
sättet.” Gruppen anser att anledningen till att det fortfarande finns uppenbara brister i 
arbetsmiljön är att ledningen vill sparar pengar. ”Bara för att spara pengar förstör man vår 
arbetsmiljö. Det är ju de här cheferna alltså, det behövs en attitydförändring hos cheferna som 
bestämmer.”, argumenterar en av männen i gruppen.  

Ovanstående och liknande argumentation, bör tas med en nypa salt, eftersom den 
framförallt speglar ett klassiskt konfliktmönster mellan arbetstagare och ledning i ett 
industriföretag. Gherardi & Nicolini (2000) konstaterar i en studie hur säkerhet 
etableras på en arbetsplats och att säkerhet förhandlas mellan aktörer och att denna 
process hänger samman med maktstrukturer i organisationen. Personalledningen har en 
hållning om att det behövs en attitydförändring hos personalen, det vill säga i 
gruvarbetarnas personliga förhållningssätt kring risker. Medan gruvarbetarna menar att 
bristande intresse och resurser, leder till en situation där de snarast förutsätts ta risker för 
att klara av sitt jobb. Trots liknande låsta positioner eller motkultur mot säkerhetsarbete, 
framhåller gruvarbetarna att säkerhetstänkande och god arbetsmiljö är viktigt. De 
argumenterar för att det är dumt att utsätta sig själv och andra för risker. En av männen 
avslutar dock diskussionen enlig samma terminologi; ”Man måste fråga sig vem som är 
vinnare? Inte är det då vi gruvarbetare utan ledningen som kan kamma hem storsumman, medan 
vi jobbar med livet som insats.” 

Längre fram i Framtidens Gruvkultur diskuteras också andra orsaker till bristande 
säkerhet. Gruppen menar, att det borde vara självklart att sätta säkerheten främst, men 
att det behövs mer regler och framförallt samtal ute på arbetsplatserna om hur det skall 
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omsättas i praktiken. Visst finns det tydliga regler om vissa arbetsmoment, men i många 
situationer får gruvarbetaren lita på sitt eget sunda förnuft, argumenterar gruppen. 
Gruppen menar också att gruvarbetarna lär mycket av varandra. ”Man måste lära sig av 
andra, skolan är inte så viktig”, poängterar en av männen. Gruvarbetare med lång 
erfarenhet lär upp nya, vilket i det stora hela är en bra modell, enligt gruppen. Erfarna 
gruvarbetare kan också tillfrågas vid beslut i svåra situationer. Liknande situationer kan 
liknas homosociala mönster, där äldre män tar yngre män men också kvinnor under sina 
vingar (Holgersson, 2006). Men gruppen fäster också uppmärksamheten på ett problem 
med allt för stor tillit till mer erfarna gruvarbetare. Gruvarbetare som arbetat länge kan 
med åren uppvisa en viss ”hemmablindhet”, enligt gruppen som kan följas av att man 
inte reflekterar kring exempelvis säkerhetsrutiner i vardagliga uppgifter. ”De bara gör, 
utan att tänka”, menar en man i gruppen. I slutändan leder lärandet gruvarbetare 
emellan till en uppsjö av informella regler kring arbetssätt och säkerhetsrutiner, enligt 
gruppen.  

Förutom säkerhetsföreskrifter och policys finns det med andra ord informella regler och 
rutiner som bestäms av arbetslagen själva. Ibland skiljer sig arbetssätten mellan skiftlagen, 
olika regler och syn på säkerhet. En av männen förklarar; ”Det är inte bara cheferna du har 
att slåss med, ofta är det så att om du är på en avdelning, är det olika mellan olika skiftlag. Ena 
skiftlaget tycker att det här är för farligt, det här ska vi inte göra och sedan kommer nästa och gör 
det. Är man inte enig själv då går det inte!” En annan man i gruppen instämmer; ”Det blir 
en fråga om grupptryck, mellan skiftlag och skiftlag, det är några som styr. Det är alltid någon 
som styr mer än andra, som styr resten av gruppen. I nästa skiftlag är det en annan snubbe som 
har andra åsikter, därför blir det så; att vissa tycker så och andra skiftlag så. Gruvarbetarna 
tydliggör här en ständig pågående förhandling om säkerhet. Vilken syn på säkerhet som 
ska gälla och vilka praktiker som användas för att nå upp till den. Sanne (1999) menar 
att säkerhet är en situerad praktik som förhandlas mellan olika grupper, hierarkier och 
praktikgemenskaper, men också beroende på kön. Gruvarbetarna framhåller också att 
det är några få i arbetslagen som styr, oftast ”snubbar” eller äldre gruvarbetare som oftast 
är män, vilka formar regler, för resten av gruppen. Gruvarbetarnas beskrivningar om 
säkerhetens förhandling kan följaktligen beskrivas som kraftmätningar mellan olika 
arbetslag, individer men också mellan män och maskuliniteter. Ett homosocialt mönster 
som handlar om att männen rituellt positionerar varandra (Holgersson, 2006), men 
också vilken syn på säkerhet och maskulinitet som blir gällande. 

Samtalen fortsätter kring denna säkerhetens förhandling och belyser svårigheten att 
praktisera säkra arbetssätt inom ett arbetslag eller en mindre grupp. I en grupp, kan man 
bara vara säkerhetsmedveten till en viss gräns, annars kan man bli betraktad som 
arbetsskygg, resonerar gruppen. De menar vidare att det kan kännas som om man måste 
bevisa inför andra att man faktiskt klara av att lösa uppgifter eller hantera svåra 
situationer, stället för att alltid tänka på säkerheten. Gruvarbetarna i projektet resonerar 
sig fram till att ”grupptryck” är en bra beskrivning för dessa situationer. Särskilt utsatta 
för ”grupptryck” är de nyanställda, vilka är särskilt måna om att visa sig både duktiga 
och arbetsföra inför sina nya arbetskamrater, enligt gruppen. En man berättar; ”När det 
kommer en ny kille, blir han ofta iväg skickad på de sämsta jobben. Det är lite farligt. Han utan 
erfarenhet kommer att göra allt för att lösa problemet på snabbaste sätt. Han kommer inte att börja 
prata om säkerhet.” En av kvinnorna i gruppen instämmer; ”Det är en jätteviktig fråga att ta 
upp; hur vi ska göra? Det funkar inte idag. En ny kille fastnade under raset i förra veckan. Efter 
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ett tag började vi undra; var har killen tagit vägen och åkte dit och kollade. Då sitter han där, 
säger inte någonting på radion… han hade klämts in mot väggen med maskinen och kom varken 
dit eller därifrån. Vi skrev ju tillbud på det där, nu gick det ju bra ändå. Men han vågade inte 
fråga om hjälp. Han hade suttit där till kvällen, om inte Janne hade farit dit och kollat till 
honom. Han visste inte vem han skulle fråga, en blyg och tyst kille. Det är så olika på person till 
person också… en del vågar, men inte alla.” Liknande berättelser visar på ouppnåeligheten i 
dessa yrkesideal, där de unga killarnas försök att etablera sig som en arbetsför 
gruvarbetare avhänges förmågan att inte vara till last eller besvär, trots att man 
uppenbart behöver hjälp.  

En av männen funderar vidare över att just nyanställda killar verkar ha störst problem 
med detta ”grupptryck”; ”Vi har flera killar som är vikarier, det är som barnpassning, så att de 
inte dräper sig. För mig hade de varit mycket bättre med två kvinnor som är intresserade som tar åt 
sig det man säger, istället för att vara dagispappa åt två som inte bryr sig om vad man säger.” En 
annan man från uppfordringen håller med; ”Det är farligt också, jag jobbar i schaktet, det är 
alltid sele på oss, det är så mycket säkerhetstänkande. Det handlar om att lyssna i början. Mer 
accepterat för tjejer att ställa hundra miljoner frågor.” Men ”grupptrycket” pekas ut som en 
viktig anledning till att även erfarna gruvarbetare inte ställer krav på sin arbetsmiljö och 
ibland också tummar på säkerhetsreglerna. ”Även om man själv vill stänga ner ett jobb, för 
att det behöver skrotas om eller liknade, kan man få höra gliringar från sina arbetskamrater – du 
är väl ingen kärring eller fegis!”, menar en äldre man i gruppen. ”Det är farligt det där!”, 
poängterar en annan. På samma vis menar Miller m.fl. (2003) att tecken på traditionellt 
feminina drag i mansdominerade industrimiljöer, så som försiktighet eller känslighet, 
märker männen som ”kärringar” eller ”bögar”.  

På liknande sätt försöker gruvarbetarna beskriva ”grupptrycket”, som ett socialt tryck på 
att prestera, visa vad man duger till, vilket också ibland leder till att de tar onödiga 
risker. Liknande tryck kan ses som sociala normer om kompetens och duglighet, en 
duglighet som också måste upprätthållas inför andra. Gruvarbetarens duglighet handlar 
också om att förhålla sig till informella normer kring säkerhet, vilka etableras genom en 
säkerhetens förhandling som också handlar om kön. Att exempelvis åberopa bristande 
säkerhet istället för att själv ta sig an uppgiften, kan straffa sig genom förtal om 
arbetsskygghet men också genom nedgradering till ”kärring”. Eld (2004) menar att just 
mäns villighet att utsätta sig för risker bidrar till att stärka den maskulina identiteten, 
genom att det ger män möjlighet att visa upp förmågan att reda ut en situation. För den 
manliga gruvarbetaren kan exempelvis förbiseende av säkerhetsföreskrifter handla om 
att befästa sin duglighet, så väl som manlighet. En av männen i gruppen funderar; 
”Killar ska inte ställa lika många frågor. Det finns en föreställning om att de ska kunna, de ska 
inte behöva ställa alla frågor.” 

Samtidigt kan liknande situationer i gruvarbete också handla om ett personligt ansvar 
såväl som en solidaritet med sina arbetskamrater. Gruppens män framhåller att de ofta 
känner ansvar att avsluta ett jobb, som man själv har påbörjat. En av männen funderar; 
”Jag brukar tänka; om inte jag gör det, måste ju någon annan kille dit ändå. Det är ju inte så 
mycket bättre…”. På så vis, menar männen att man också vill skona andra och själv ta på 
sig ansvaret, även om situationen är knepig och kanske innebär ett risktagande. Det 
finns med andra ord en villighet att utsätta sig för risker, på grund av en slags 
yrkesheder, som handlar om att ta eget ansvar och inte lämpa över på andra. 
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Gruvarbetarens villighet, men också skyldighet, att utsätta sig för vissa risker, kan 
beskrivas som en moralisk förpliktelse, en plikt som framförallt är gällande män emellan.  

Kvinnorna i gruppen uttrycker att de inte, lika tydligt, känner detta ansvara för andra. 
En av kvinnorna förklarar: ”Jag bryr mig faktiskt inte, jag säger; det här gör jag inte! Även om 
andra i arbetslaget inte håller med. En annan kvinna poängterar dock; ”Ibland kan det 
kännas som om killarna tycker det är skönt om vi (tjejer) går in o stannar ett jobb, då behöver de 
inte själva bära hundhuvudet. Ofta kommer flera killar fram efteråt o säger att om inte jag hade 
stoppat hade de själva gjort det. Men det händer sällan. På så vis är jag van att bli kallad 
gnällkärrig och jag gör det gärna, har väl fått den rollen”. Att män, men inte kvinnor, så 
tydligt känner av denna moraliska förpliktelse kan förklaras av att ’villigheten att utsätta 
sig för risk’ också bidrar till att stärka den manliga gruvarbetarens könsidentitet, men 
också att positionera sig i en hierarki av olika maskuliniteter. 

Men även kvinnor i gruppen känner av den moraliska förpliktelsen mot andra i 
arbetslaget. En av kvinnorna berättar; ”Jag hade svarat både och. Och det handlar inte om… 
jag kan ju säga nej ...men många gånger gör jag väl saker för att vi ska få jobbet gjort. Jag kanske 
inte blir övertalad i den mening att någon säger - snälla kan inte du fixa? Men jag blir ju 
övertalad i den mening att jag vet att dom andra hade gjort det. Jag känner att ja ja, nu gör vi 
bort det här… jag gör det här. Fast jag egentligen känner; att jag vill inte. Det rasade ju sten en 
dag när jag stod och mätte, men inte plockade jag ner instrumenten och drog därifrån. Jag mätte ju 
klart. Även om jag inte vill vara där överhuvudtaget, jag ville bara åka ovan jord och komma bort 
från hela skiten. Men så gör jag inte det i alla fall, för jag vet att de andra skulle tycka att; fan 
kunde de inte ha mätt klart! Lite så där… inte övertalning så, men man känner pressen.”. En 
annan kvinna funderar vidare; ”Sen finns det självklara saker som exempelvis den här med 
gaffeltrucken; att bli upphissad… inte sätter jag mig på gaffeltrucks… aldrig! Jag sätter mig inte på 
gaffeln och åker upp till taket. Det gör jag inte! För mig är det tvär-nej! Sen är det dom som gör 
det, men jag gör det då inte! Det är självklart. Men sedan finns det mindre självklara saker som; 
att den här stegen känns lite ranglig men vi klarar säkert oss den här gången…”. Den moraliska 
förpliktelsen kring risktagande, kan uttryckas som en yrkesheder eller yrkesidentitet, 
som samspelar med klass, kultur och kön. Kvinnor kan dock förhålla sig något friare till 
denna plikt, eftersom gruvarbetarens yrkesidentitet inte på samma sätt förutsätter 
femininitet eller kvinnlighet.  

Gruppen menar vidare att gruvarbetare ibland närmast ”hetsar” varandra att slutföra ett 
arbete snabbt, vilket också har negativa följder för säkerheten. ”Förr i tiden, för tjugo år 
sedan, då var det något helt annat. När man lastade, då försökte man slå varandra hela tiden och 
hela tiden skulle man försöka tävla. Nu är det inte så mycket sånt där som förr i tiden. Det är på 
väg åt rätt håll.”, menar en av de äldre manliga lastarna. ”Det har förändrats genom åren. Jag 
vet när jag började i gruvan, det var tävlingar - vem kommer ner fortast i gruvan? Man körde 120 
km/tim nedför snedbanan! Alltså det finns inte i dag, tävlingar och så. Det var ju tävlingar då.” 
minns en av kvinnorna. Men gruppen är inte helt enig i att denna tävlingsanda har 
försvunnit. ”Nog finns det, det!”, flinar en av männen. ”Personligen skulle man aldrig släppa 
förbi någon som kör om… det är bara så… det blir så!”, svara en annan man hetsigt. 
”Tävlingsandan har vuxit bort!”, försöker en annan man. ”Det är på väg bort men…den 
finns!”, menar slutligen en tredje. Liknande tävlingsmoment kan ses som 
kraftmätningar, prov på duglighet genom risktagande eller sprängande av 
produktionsackord. Tävlingsandan lyfts främst fram av männen i gruppen, även om 
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kvinnorna menar att de ibland blir ”medragna”. Eftersom tävlingsandan, främst beskrivs 
som en aktivitet som männen hänger sig åt, kan den också beskrivas som en homosocial 
aktivitet män i mellan. Där homosocialitet ses som en ritual där män bekräftar och 
fortlöpande hierarkiskt positionerar varandra (Holgersson, 2006). På arbetsplatser där 
både män och kvinnor verkar och konkurrerar om samma arbete kan liknande 
homosociala ritualer och tävlingar också diskuteras som ett sätt att exkludera kvinnor 
eller visa på brister i deras kompetens (Lindgren, 1985; 1996). 

I Framtidens Gruvkultur, diskuterar gruppen också om ”klimat” och ”arbetsplatskultur” 
som viktiga aspekter för hur anställda beter sig i farliga situationer. En man i gruppen 
reflekterar; ”Kulturen har lite av det gamla kvar; att ställa frågor, visa hur man ska göra är 
fortfarande inte självklart”. En annan man berättar; ”Vi har en kultur att; vi har alltid gjort så 
här… börja inte tjafsa! Man är fem personer på en maskin, och ville man göra något som 
exempelvis att byta däck för att det skumpade… Då var det alltid någon som sa; och! Man sliter 
ju ut sig, tycker jag. Då gick han och sa till produktionschefen; att jag tycker att det är bra. Då 
kom chefen till mig; varför tycker inte du att det är bra? Och jag blev den som gnällde! För att jag 
ville att det skulle vara bra, men jag är en sådan person. Jag gick ju emot flera personer.” 

Utifrån liknande diskussioner börjar gruppen resonera kring olika förväntningar på 
kvinnliga och manliga gruvarbetare. ”Jag tror det är mer accepterat om en tjej säger att; det 
här vill inte Jag göra! För en man blir det lätt att han måste bevisa att han klarar situationen, 
både för sig själv och inför andra.”, funderar en man i gruppen. En annan instämmer; ”Jag 
tror det är lättare för kvinnor. Att det går att säga att; det här är för tungt. Visst är det, det! Säger 
en kille samma sak, då kommer en gamgubbe och kånkar iväg med den där, då säger inte jag att 
det är för tungt… Sedan kan det uppstå en farlig situation där också, när killarna inte vill medge 
att det är för tungt man ska tjura, visa på att det går...”. En tredje man utbrister; ”Män tar 
mer risker än vad kvinnor gör… för att kvinnor kan erkänna sin rädsla! Därav machostämpeln!”. 
”Det vågade inte ens jag säga!”, inflikar en av kvinnorna. ”Men jag vågade!”, flinar 
mannen som svar.  

Men en kvinna i gruppen menar att det inte alltid är så lätt att stå på sig. ”Jag minns en 
gång när jag hade ringt om skrotning där jag lastade. Många kom dit för att lägga sig i. De 
försökte övertala mig att fortsätta. Jag blev så arg att jag började gråta. Det kändes ju som om de 
inte litade på mitt omdöme”. ”Är det sant, det låter ju hemskt, ska det vara så här?”, stöttar en 
männen i gruppen. ”Man ska ju våga stå upp för det och kräva. Det är inte roligt att gå på 
jobbet och folk tisslar och tasslar, jävla gnäll. Det spelar ingen roll om du är kvinna eller man, 
kanske till och med lättare om du är kvinna”, reflekterar en av kvinnorna. ”Precis, för kvinnor 
gnäller ju redan?”, skojar en av männen. Men gruppen enas om att det råder andra 
förväntningar på männen. ”En karl ska inte gnälla och ifrågasätta för mycket.”, konstaterar 
en av männen slutligen. 

Samtalen övergår senare till hur arbetssätt och grupptryck också kan förändras. Gruppen 
menar att det ofta är just kvinnor som ställer krav på arbetsmiljöförbättringar liksom 
påtalar säkerheten i arbetet, eftersom kvinnor har lättare att stå emot ”det negativa 
grupptrycket”. ”De har helt enkelt inte lika mycket att förlora”, menar en man i gruppen. 
En positiv effekt av detta, enligt männen i gruppen, är att arbetslag med kvinnliga 
gruvarbetare blir ifrågasatta om exempelvis tunga eller farliga praktiker. En av de äldre 
gruvarbetarna beskriver sina positiva erfarenheter av att arbeta med en kvinna. ”Hos oss 
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har det blivit mycket bättre när vi fick en kvinna på arbetslaget. Vi blev liksom ifrågasatta och fick 
verkligen tänka till, istället för att bara köra på. Använda huvudet istället för kroppen. Arbeta 
smartare istället för hårdare. Detta gällde både vid farliga jobb eller exempelvis hur vi skulle 
använda verktyg och maskiner. Jag säjer bara: jättebra!” Män i gruppen, som har kvinnor i 
arbetslagen, beskriver liknande positiva erfarenheter. En man menar att kvinnor med sin 
”blotta närvaro” gör att ”gubbarna” måste förhålla sig till arbetet på ett nytt sätt. 
Gruppen diskuterar vidare kring varför det ska behövas kvinnor i arbetslagen för att 
bryta dåliga och ibland riskfyllda arbetspraktiker. ”Vi blir liksom tvingade att tänka nytt, 
inte köra på som vanligt, vilket är bra för alla. Grupptrycket blir mindre, alla kan arbeta efter sin 
egen förmåga. Egentligen behövs det väl inga kvinnor för detta, vi borde ställa krav själva o inte 
acceptera risker överhuvudtaget. Vi borde också vara mer tillåtande oss män emellan”, reflekterar 
en man slutligen. 

Mot slutet av projekttiden i Framtiden Gruvkultur förs en diskussion om hur olyckor 
och svåra situationer hanteras i efterhand ute på arbetslagen. Utifrån dessa samtal 
framkommer att det idag finns lite utrymme, men också tillåtelse att dela svåra händelser 
med varandra. Gruppen menar att det finns en ”kultur”, som gör att det inte riktigt är 
tillåtet. ”Jag skulle aldrig få för mig att gnälla: jag är rädd eller jag vill prata, inför de andra.”, 
menade en man i gruppen. Känslor och erfarenheter efter en olycka är något som man 
bearbetar själv, enligt gruppen. Men gruvarbetarna lyfter också fram att just humor 
användas för att ventilera känslor eller rädslor. En man menar; ”Man kan prata om det… 
men man pratar inte direkt om rädsla utan man beblandar det med skämt.”. En av kvinnorna 
instämmer; ”Man kan prata om det (rädsla), men inte så allvarligt”. ”Jag blev nästan skitnödig 
därute… betyder ju egentligen att jag blev jätterädd”, skrattar en annan man i gruppen. En 
tredje man förklarar vidare; ”Det var en grov sättning förra veckan. Då var det en kille i 
maskinen som satt, då det rasade på skivan. Då var det någon i kuren som sa att; Då vart du 
nästa blöt i byxan där! Och försökte som skämta bort det där… och han då; jo så nästan var 
det… och på så sätt hanteras rädsla”. Gruvarbetarna enas om att kalla denna ”kultur” för 
”skämtsam jargong”. Men poängterar också att den ”skämtsamma jargongen” kring 
rädsla eller olyckor också tonas ned eller håller på att försvinna allt mer. På vilket sätt 
har gruppen svårare att förklara, men de menar, att just den ”hårda tuffa jargongen” blir 
allt mer sällsynt. En man i gruppen talar om denna förändring; ”Men, vi har fått så mycket 
nytt folk hos oss va... det accepteras ju mer. De berättar ju att; fan vad rädd jag blev där… och 
sådana här saker. Men hade det varit för tio år sedan… då hade man inte ens hört om att det 
hade rasat. Så nog har det blivit bättre.” 

Under nästföljande träff är gruppen mer frispråkig kring känslor och rädslor. En av 
männen i gruppen reflekterar; ”Jag minns att jag hörde på radion om en olycka, åkte dit och 
hittade en skadad kille där. Jag fick sitta…vaka över honom tills sjukvårdare kom. Det var jäkligt 
obehagligt. Att ansvara för killen men också att sitta där o inte veta om taket skulle rasa mer. Jag 
upplevde att sjukvårdarna litade på mitt omdöme och jag hade ju ingen aning! Under 
eftermiddagen på jobbet… när jag kom tillbaka, var jag ju alldeles slut. Jag blev tvungen att gå 
hem. Arbetsledaren ringde o sa att jag hade ingen giltig sjukfrånvaro - kan ni fatta!” Efter 
liknande berättelser börjar gruppen fundera vidare. De önskar och efterfrågar; en 
öppenhet och möjlighet att dela svåra erfarenheter med varandra. De menar att fram till 
nu har de fått bära sina obehagskänslor själva. De talar om krishantering och förståelse 
från ledningen och andra kollegor när olyckan har varit framme. ”Tanken är ju också att 
vi ska lära av våra misstag och inte bara begrava dem”, menar en man. ”Visst finns det 
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möjlighet att tala med en psykolog eller läkare vid företaget, men jag kan bara minnas en gång 
dörren gått varm där, det var efter dödsolyckan”, menar en annan. ”Vi måste börja stötta 
varandra!”, menar slutligen en äldre man i gruppen. Den tuffa och skämtsamma 
jargongen har med andra ord ett pris, gruvarbetarna uttrycker att de faktiskt har behov 
av att ventilera sina känslor för att klara av sitt arbete.  

Manliga domäner och grabbighet i en tid av 
jämställdhetsvisioner  
Framtidens Gruvkultur fokuserar framförallt kön i gruvarbetarkollektivet och temat 
jämställdhet diskuteras genomgående under projektet. Jämställdhetstanken beskrivs 
inledningsvis i kvantitativa termer av gruppen, att anställa fler kvinnor som gruvarbetare 
och ”öppna upp” gruvarbetet för kvinnor. Gruppen menar att detta jämställdhetsarbete 
är viktigt. De argumenterar för att det är positivt om ett stort företag som LKAB kan 
attraherar både kvinnor och män, eftersom många unga har en tendens att flytta från 
Malmfältskommunerna, i brist på arbete. De flesta i gruppen är själva föräldrar och 
hoppas att företaget kan bli en framtida arbetsgivare för deras barn, både söner och 
döttrar. I stort ger gruppen uttryck för att den största anledningen till att de engagerar 
sig för jämställdhetsfrågor överhuvudtaget, är just förhoppningen om LKAB som 
framtida arbetsgivare för deras egna döttrar. Detta personliga engagemang, som visas av 
både kvinnor och män i gruppen, återkommer i många samtal under projekttiden.  

Gruppen berättar inledningsvis att projektet Framtidens Gruvkultur ”väcker 
uppmärksamhet” ute på deras respektive arbetsplatser. ”Många tror att man går på mötena 
för att slippa va på jobbet, man undrar vad vi håller på med.”, menar en kvinna. Männen i 
gruppen menar att de blir bemötta med gliringar och ”påhopp” för att de deltar och 
arbetar i projektet. ”Vi pratar inte så mycket om det (projektet) men om det kommer upp så 
kommer det ofta ett grabbigt skämt om det. Men det är inte alltid så allvarligt menat”, berättar 
en av männen. ”Hade det varit ett projekt om precis vad som helst annat, så hade man inte 
skämtat. När det gäller det här, så är det så där… det spelar ingen roll vad man säger till de 
andra i arbetslaget”, förklarar en annan. En tredje berättar; ”En av grabbarna sa; jag sätter på 
mig en kjol och följer med! Men det är inget att bry sig om.”. En annan man i gruppen 
berättar om reaktioner från hans kollegor på en föreläsning inom ramarna för projektet; 
”Vi hade Lena A förra veckan och många reagerade över uttrycket machokultur. Men man kan 
faktiskt säga att det blir lite machokommentarer, när det handlar om kvinnofrågor. Det kanske 
inte är på fullaste allvar, men karlarna vill visa en tuffare sida utåt, kanske som grupp, men sen 
vet inte jag vad de tycker en och en.”  

Framtidens Gruvkultur fortgår inte obemärkta i den mansdominerade 
gruvorganisationen. Projektet hänvisas till som ett förändringsprojekt, oftast som ett 
säkerhetsprojekt men ibland också som ett jämställdhetsprojekt. Det är i den senare 
bemärkelsen som gruvarbetarna upplever att de blir förlöjligade av sina arbetskamrater. 
Att som gruvarbetare och man, engagera sig för jämställdhet eller ”kvinnofrågor”, är 
med andra ord inte oproblematiskt i den mansdominerade organisationen. Männen 
konfronteras med att blir degraderade till kjoltyg och ifrågasatta i sin maskulinitet. 
Samtidigt framgår att liknande gliringar och jargong handlar om ett socialt 
gruppbeteende bland männen, en homosocial ritual (jmf. Holgersson, 2008). Det kan 
också beskrivas som ett homosocialt spel, där männen genom humor och fyndigheter 
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positionerar varandra. Männen i Framtidens Gruvkultur visar också att de är mycket 
medvetna om detta homosociala spel, fast de inte använder begreppet. De vet spelets 
regler och har också taktiker för att avväpna andra män. ”Jag fick en rolig kommentar nu 
när det nu har varit val här och mycket prat om det feministiska partiet (Fi). Då sa en till mig; 
kanske ni ska ställa ut en valstuga här i stan, ni som håller på med sånt här. Han menade att jag 
var feminist. Då sade jag att; ja ja men… och vi ska måla den i rosa, så ni vet var ni ska gå!”, 
skrattar en äldre man i guppen. Det handlar med andra ord om att visa att man själv är 
delaktig i det homosociala spelet, trots att man arbetar med ”kvinnofrågor”, och bemöta 
andra män med samma mynt.  

I Framtidens Gruvkultur arbetar gruppen inledningsvis med värderingsövningar som 
handlar om personliga förhållningssätt kring könsfrågor. Exempelvis problematiseras 
manlighet och kvinnlighet som uppfostran/lärande/aktivitet eller naturlig fallenhet och 
olikhet. Gruppens livliga diskussioner, visar på stort intresse för hur könsfrågor så tydligt 
berör barnuppfostran. I stort sett alla i gruppen, har också egna barn. En man 
reflekterar. ”Det sker omedvetet. Det börjar med en blå body och en rosa body, sedan får 
tjejerna… det kommer dockor och killarna får traktorer.”, menar han. En annan man berättar; 
”Mina föräldrar har uppfostrat mig direkt till det jag skulle bli, jag fick en väghyvel när jag var ett 
år…”. En tredje man provocerar. ”Tänk om du fått en docka - då kanske du hade blivit 
barnmorska!”, skrattar han. På liknande sätt förs många diskussioner kring könsskillnader 
som inlärda och en naturlig följd av föräldrarnas förväntningar på sina barn. Så 
småningom landar diskussionerna kring att bryta mot könsnormer, vilket gruppen visar 
både medvetenhet och intresse för. ”När jag fick min första pojke så ville han så gärna ha ett 
dockskåp, jag köpte ett dockskåp och han lekte så jättemycket med det. Han tyckte att det var så 
jäkla roligt.”, berättar en man. ”Men blev du inte lite orolig?”, undrar en annan. ”Nej, ville 
väl inte vara så gammeldags”, blir svaret. Sedan följer många berättelser om den äldre 
generationen som förespråkare för tydlig uppdelningen mellan killar och tjejer samt om 
manliga och kvinnliga intresseområden. En av männen exemplifierar; ”Jag har en bror och 
hans grabb älskar tjejkläder. Min tjej klär på honom rosa kjol och han bara längtar till att få hälsa 
på hos oss. Men farsgubben sitter jämt och muttrar, han.  

Diskussionerna landar så småningom i tankar om yrkesval och olika förväntningar på 
kvinnor och män i arbetslivet. En av kvinnorna berättar; ”Min mamma tycker att det är så 
hemskt att jag jobbar i gruvan. O herr gud, vad hemskt det är! Hon tycker att det är så 
fruktansvärt farligt under jord. Du skulle inte ha blivit en flicka, du skulle nog ha blivit en pojke 
istället. Vad svara man på det?” Alla kvinnor i gruppen menar på liknande sätt att ofta blir 
ifrågasatta om sin kvinnlighet, på grund av det yrkesval de gjort. Detta styrker 
resonemanget om gruvarbete som en kontext där maskulinitet praktiseras, men också 
föreställningen om att en riskfylld arbetsmiljö som förbehållen män. 
Värderingsövningen leder också in till en vidare diskussioner om den skeva 
könsfördelningen inom yrket. Det har blivit en ond cirkel, menar gruppen, i 
gruvarbetarkollektivet är nästan alla män, bara några fåtal kvinnor, och så har det sett ut 
även i ett historiskt perspektiv. ”Jag tror att det har att göra med lagstiftningen om förbud mot 
kvinnor under jord. Kvinnor har inga andra kvinnliga förebilder under jord. Men nästa generation 
kommer att ha det, min flicka är femton år. Hon har en förebild i mig, för henne är det inget 
konstigt att söka till gruvan. Ju fler kvinnor som kommer in, desto mer tjejer kommer att börja 
här.”, menar slutligen en av kvinnorna i gruppen. 



Malmens manliga mysterium – Eira Andersson 

 172 

Men personliga förhållningssätt kring kön, är långt mer komplicerade än 
värderingsövningens diskussioner om manlighet och kvinnligt, eller det personliga 
engagemang för jämställdhet som gruppen först ger uttryck för. Frågan blir brännande i 
diskussioner om olika jämställdhetssatsningar som konkret möter gruvarbetarna i 
arbetet. Det finns en tydlig kritisk falang bland deltagarna, en grupp bestående av ett 
antal män, som alltjämt uttrycker ett svalt intresse för jämställdhetsfrågan, i smått och 
stort. Denna grupp står för åsikten att jämställdhetsfrågan är för komplicerad och i det 
närmaste överdriven. Samtidigt har dessa män svårt att artikulera vad de menar med 
jämställdhet, utan hänvisar främst till att kvinnor uppmärksammas ”för mycket”. De 
beskriver företagets jämställdhetsarbete som ”aggressivt”, och menar att frågan drivs ”för 
hårt” och att förändringen går för snabbt. En man i denna falang förklarar; 
”Jämställdhetsarbetet har gått för långt, för snabbt, man kan inte tvinga fram sånt där”. På 
frågan om vad som har gått för långt, menar mannen, att ”jämställdhetsivern” har gjort 
att nu känner sig männen åsidosatta. En annan man i den kritiska falangen anser att 
kvinnor får ”förtur” till olika jobb i gruvan. Kvinnor får de mest populära och 
eftertraktade gruvjobben, menar han upprört, bara för att företaget vill jämna ut 
könsfördelningen på vissa arbetsplatser under jord. De kritiska männen tar till en typ av 
offerroll, för att driva den egna saken. Lindgren (1985) menar att mönster av 
förlöjligande, av det som männen uppfattar som offensiva kvinnokrav, är en effekt av ett 
kvinnligt- och ett manligt kollektivsystem, som följer en traditionell könsordning där 
kvinnokollektivet underordnas.  

Frågan om ”orättvis kvotering” till eftertraktade jobb, som de här männen kallar det, 
blir en källa till konflikt i Framtidens Gruvkultur. Kvinnorna i gruppen försvarar sig och 
argumenterar för att kvinnor absolut inte får förtur till jobb, ”vem skulle vinna på det?”. 
En av kvinnorna poängterar; ”Inte skulle jag vilja ha ett jobb bara för att jag är tjej”. 
Kvinnorna får också medhåll i detta av flertalet män i gruppen. Slutligen enas stora delar 
av gruppen om att kvinnor och män konkurrera på lika villkor om jobben i gruvan. 
Om en kvinna och en man däremot har liknande kompetens, utbildning och 
erfarenheter, kan kvinnan få förtur till jobbet för att bryta en annars mansdominerad 
arbetsplats. Det finns med andra ord fortfarande utrymme för frisläppning från dessa 
kollektiva system, beroende på att de inte har stagnerat i organisationen. Detta kan 
diskuteras utifrån att än så länge är kvinnorna så få, i tydlig minoritet, att de inte utgör 
något reellt hot mot männens privilegier. Snarare ses kvinnorna som ett trevligt tillskott, 
enligt stereotypa föreställningar om hur kvinnor är och vad de kan bidra med, en tydlig 
’tokenposition’ (Kanter, 1977).  

Men några män i den kritiska falangen låter sig heller inte övertalas. De påtalar att ett 
annat exempel, på ”jämställdhetsarbete som har gått för långt”, är flera 
uppmärksammade fall av sexuella trakasserier mot kvinnor. ”Idag vågar jag knappt sitta 
bredvid en tjej på bussen, än mindre prata med henne, man är ju rädd att bli anmäld!”, menar 
en av männen. Men stora delar av gruppen delar inte hans åsikter. De menar att det är 
bra att liknande fall uppmärksammas och ger följder för de inblandade. ”Det ska inte vara 
acceptabelt, det är precis som vilken mobbing som helst.”, menar en man.  

Gruppen diskuterar också om att informationen om de uppmärksammade fallen, till 
största del bygger på ryktesspridning, vilket gör det svårt att bilda sig en uppfattning om 
de verkliga händelserna. Men alla enas om att fallen av sexuella trakasserier har startat en 
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negativ diskussion på arbetsplatserna. En kvinna i gruppen uttrycker; ”Det har blivit 
mycket skämt om det på jobbet nu. Nä men, vi törs inte göra si och så, för då anmäler ni oss. De 
törs inte vara ensamma med en tjej i ett rum, det måste finnas vittnen hela tiden. Och en kollega 
vågade inte berätta en historia för att jag var med. Jag sa att; jag är inte så känslig och jag sa att; 
var det inte värre än så där!”. Här visar kvinnan att också hon måste visa att hon kan det 
homosociala spelets regler, bemöta med samma mynt för att ha kvar sin position i 
gruppen. Vi kan också diskutera liknande situationer som ett uppvisande av kvinnlig 
maskulinitet (jmf. Nordberg, 2004) vilket alla av gruppens kvinnor ägnar sig åt.  

Men den kritiska falangen, vill gärna dra frågan om kvinnliga trakasserier till sin spets 
och visa på att den skapar konflikter mellan män och kvinnor. De menar att trakasserier 
alltid har förekommit och menar att även kvinnor kan trakassera män. ”Jag vet att när jag 
började som byggare uppe i verken och på den tiden jobbade de många kvinnor i kulsinterverken. 
Och vet du, när man var så där i tjugoårsåldern, de var så jävla fräcka de där kärringarna, man 
var så röd, ända ner i tånaglarna. Man hade kunnat säga att det var lite sexuella trakasserier. 
Om det hade varit en omvänd situation så hade de varit häktade hela bunten. Men jag blev 
härdad.”, berättar en av männen. På detta vis blir frågan om sexuella trakasserier 
infekterad och projektgruppen polariseras i tre falanger; ett fåtal högröstade män som 
tycker att jämställdhetsarbetet har gått för långt, en stor grupp män och kvinnor som 
tycker att jämställdhet är viktiga frågor som gynna alla, samt några kvinnor som ser 
jämställdhetsfrågan som en förutsättning för att de själva ska kunna verka och arbeta på 
lika villkor i organisationen. Denna polarisering och tillika åsikter har ett starkt grepp 
om gruppen under projektets inledande skede.  

Under projekttiden i Framtidens Gruvkultur, nöts och blöts frågan om varför 
gruvarbete de facto är så mansdominerat. Polariseringen inom gruppen kvarstår, en mer 
kritisk falang som menar att frågan är ointressant medan majoriteten av gruppen 
fokuserar på förståelse och lösningar. Gruppen diskuterar på vilket sätt man kan bryta 
den manliga trenden och attrahera fler kvinnor till gruvans arbetsplatser. Här uttrycker 
den kritiska falangen att uppgiften är poänglös, det finns ingen vinning med att locka 
eller närmast tvinga kvinnor till gruvindustrin. ”Alla kvinnor vill inte jobba under jord, så är 
det bara”, menar en av dessa män. Men samtalen går vidare om olika orsaker till varför 
regionens kvinnor inte söker sig till gruvindustrin. Fördomar och gamla myter om hur 
det är att arbeta i en gruvmiljö avskräcker säkert kvinnor, menar andra i gruppen. ”De 
(kvinnor) tror att det är smutsigt och tungt och vill hellre ägna sig åt andra mer vanliga arbeten, 
som exempelvis att jobba med barn eller sjukvård”, spånar en av männen. Gruppen försöker 
enas kring att det är viktigt med information som bygger på dagens moderna gruvarbete 
för att attrahera fler kvinnor. Ett steg i rätt riktning, menar gruppen vidare, är ett 
gymnasieprogram med inriktning mot gruvindustri. ”Man måste börja redan i skolan. 
Många tjejer har en felaktig bild av hur det ser ut i gruvan. Det är inte bara farligt och hemskt, 
tungt, svart och skitigt…”, förklarar en av kvinnorna.  

Men åsikterna går isär gällande frågan om vilken bild av gruvarbetet som är den mest 
rättvisande. Männen i den kritiska falangen poängterar att det är minst lika viktigt att 
inte ”försköna” gruvarbetet negativa sidor. En av männen förklarar; ”Jag tycker du tänker 
lite fel där. Att vara i en gruva är alltid farligt, det bara är så. Det kan hända vad som helst när 
som helst!”. Som svar på tal, argumenterar kvinnan vidare; ”Ja, men många i samhället tror 
att vi står med hacka o spade fortfarande, det är ju inte sant”. På liknande sätt fortlöper 
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diskussionerna om hur gruvarbetet ska illustreras och vilken bild som är den mest 
rättvisande. Majoriteten av gruppen, argumenterar här för att gruvarbetet har förändrats. 
Vilket i sig borde attrahera nya grupper eller ”typer” av människor, som gruppen 
uttrycker det, inte bara ’machomän’ som traditionellt sökt sig till gruvindustrin. Med 
andra ord kommer fler att söka sig till gruvindustrin om bara ”rätt” information når nya 
målgrupper. Den kritiska falangen, bestående av några enstaka män, vidhåller att 
gruvarbetet per definition är krävande och farligt, vilket också är viktigt att poängtera 
vid information till regionens unga. Det är viktigt för gruvindustrin att attrahera 
personal av ”rätta virket”, som faktiskt klarar av gruvarbetets ”tuffa villkor”. De tror sig 
veta att, i synnerhet kvinnor, inte är ”tillräckligt intresserade” av gruvarbete, de har inte 
”rätta virket, och bör därför inte ”luras in till yrket. Följaktligen är det enligt dessa män 
inget problem att gruvarbete är och förblir mansdominerat, samt riktar sig till ”tåliga 
män”, utan en naturlig konsekvens av gruvarbetets karaktär.  

Ovanstående diskussion, kan liknas vid en förhandling om yrkesideal och identitet i 
gruvarbete, som samspelar med klass, kultur, men framförallt kön, vilket har diskuterats 
tidigare. Spänningen mellan å ena sidan gruvarbetets traditioner där föreställningen om 
den risktagande och hjältemodiga mannen ställas i centrum och å andra sidan 
gruvindustrins omställning och förnyelse som där andra kompetenser efterfrågas.  

Som en central aktivitet i Framtiden Gruvkultur undersöker gruppen könsfördelningen 
och segregeringsmönster på sina respektive arbetsplatser – en mindre genusanalys (se 
metod). Gruppen menar att jämställdhetsfrågor har blivit aktuella framförallt på de 
arbetsplatser där det finns både män och kvinnor. Gruppen talar gärna i termer av 
arbetsplatser dvs. exempelvis lastning, tillredning, gruvbyggnad och transport, och 
utskiljer här arbetsplatser med kvinnor. ”Nu har det tagit in tjejer på tillredning också, innan 
var det bara på transport. Det kommer mer och mer kvinnor till och med på nattlastningen, men 
det kommer att ta tid. Hos oss på servicegruppen är det lite, som på verkstad, el, vägbygg, 
likadant som i resten av samhället.”, förklarar en man i gruppen. Med andra ord blir 
könsfördelningen på en arbetsplats, och i synnerhet närvaro av kvinnor eller inte, en 
markör för en pågående förändring.  

Gruppen menar att en stor behållning av genusanalysen är att könsfördelningen ser så 
olika ut mellan gruvans arbetsplatser, ”den visar var kvinnor jobbar och verkar i 
gruvan”. Genusanalysen visar att i vissa arbetslag finns många kvinnor, på andra bara 
några få eller oftast en ensam kvinna, medan resten av arbetslagen består av enbart av 
manlig arbetskraft. Gruppen diskuterar sedermera kring denna uppenbara 
könssegregering och funderar kring olika förklaringsmodeller. Gruppen menar att 
kvinnor återfinns på arbetsplatser med ”stora arbetslag”, exempelvis på lastningen. 
Gruppen menar att ”kvinnor ofta söker sig till arbetsplatser där det redan finns andra 
kvinnor”. Därför finns det idag arbetsplatser och arbetslag, med jämn könsfördelning 
eller snarare en tonvikt på kvinnor, medan de flesta andra arbetslag finns bara män. ”Det 
är inga problem i en större grupper, det har jag i alla fall inte jag varit med om, då är det inga 
problem med kvinnor. Det är värre i mindre grupper, där blir de som nästan isolerade. Då 
kommer en kvinna som en ”friare” och träffar sina undsättare. De är så isolerade. Kommer det då 
en kvinna då blir det som - hur ska vi nu göra? Hur ska vi nu agera? I större grupper, som hos 
oss på lastningen, då är det inga problem. Då har det bara rullat på, menar en av kvinnorna 
som arbetar på lastningen. En av deltagarna i projektet har intervjuat en av kvinnorna 
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som är själv i sitt arbetslag och finner även att vissa kvinnor vill vara ensam tjej på sitt 
arbetslag. ”Det finns tjejer som trivs med bara män, som gillar uppmärksamheten”, berättar 
hon. Gruvarbetarna bidrar med många berättelser på samma tema. Liknande mönster 
kan snarast diskuteras som att kvinnan i minoritet blir tilldelad en stereotyp roll, som 
exempelvis ”friare”, eller måsta ta sig an olika strategier, vilket också kan ses som ett 
utanförskap från gruppen (jmf. Kanter 1977; Lindgren, 1985).  

Men gruppen menar också att arbetsledaren, som närmaste chef, har en viktig roll när 
det gäller att utlokalisera arbetskraften och i förlängningen hur könsfördelningen ser ut 
på de olika arbetsplatserna. Från gruppens intervjuer framkommer att arbetsledaren 
gärna placerar nya kvinnor med andra kvinnor, utav hänsyn och omtanke. Men en i 
gruppen poängterar att det finns arbetsledare som systematiskt vill göra det svårt för 
kvinnor under jord. Han förklarar; ”Om en arbetsledare inte vill ha en kvinna på sin 
arbetsplats, det finns sådana också, då gör han så att han sätter ihop henne med någon där han 
vet att, det här kommer absolut inte fungera, så att hon inte ska vilja stanna kvar”. Denna 
berättelse upprör gruppen. ”Det är ju rena trakasserier, vi har en föråldrad 
arbetsledarstruktur!”, påpekar en av männen förargat. Gruppen diskuterar sinsemellan och 
det visar sig att det finns flera med liknande berättelser. Arbetsledaren kan följaktligen 
fungera som en maktfaktor och ”gatekeeper”, mot eller för nyanställda kvinnor. Det 
handlar med andra ord inte bara om ledningens ambitioner att kvotera in kvinnor till 
mansdominerade arbetsplatser, som gruppen diskuterade inledningsvis. ”Det är den 
hierarkin jag pratar om. Ledningen vill en sak, men det finns små steg där mellan. Och om inte 
dessa små steg gör som ledningen vill, utan har en egen hypotes, som de för ner till golvet, då blir 
det ju inte som ledningen vill.”, poängterar en av kvinnorna i gruppen.  

Som en del av genusanalysen på deltagarnas arbetsplatser, problematiserades frågan om 
kvinnojobb och mansjobb, dvs. om det finns arbetsuppgifter som enbart utförs av 
kvinnor eller män eller som anses vara särskilt lämpliga för kvinnor eller män. Gruppen 
bidrar med många belägg för detta. Exempelvis menar gruppen att det finns en allmän 
inställning om att kvinnor kör mjukare och har bättre hand om de dyra frontlastarna, 
vilket också har resulterat i att många kvinnor jobbar på lastningen. ”Kvinnor kör mjukare 
än män, det blir mindre olyckor och jämn produktionstakt”, menar en av männen i gruppen. 
Vilket kan ses som om en traditionell genusordning skapas som symboliska processer, 
genom att olika beteenden tillskrivs män och kvinnor i organisationen (Acker 1990; 
1999). Men i samtalen i Framtidens Gruvkultur, opponerar sig kvinnorna också mot 
liknande form av stereotypisering. ”Gör verkligen alla kvinnor det? ...jag kör alltid för 
snabbt.”, menar hon. Gruppen diskuterar vidare om hur det förhåller sig. Handlar 
liknande generaliseringar egentligen om fördomar kring manliga och kvinnliga 
egenskaper? Samtidigt menar några högröstade män i gruppen att det fortfarande finns 
arbetsuppgifter i gruvan som inte är lämpliga för kvinnor, de anser att arbetet helt 
enkelt är för fysiskt krävande. Jag tror aldrig att vi har haft en kvinna hos oss, de som har varit 
har aldrig blivit långvariga. Det är rena sextiotalet där, det finns inga verktyg… hjälpmedel, det 
är handkraft det handlar om; 280 kg:s plåtar” förklarar en i skaran. Liknande uttalanden 
kan ses som ett led att återskapa en traditionell genusordning i organisationen genom att 
männen betonar sin överlägsenhet, i förhållande till kvinnorna i gruvarbete. Vilket 
enligt Lindgren (1985) kan ses som en tolkningsprocess rörande en intressekonflikt 
mellan könen och mellan två skilda kollektivsystem, ett manligt och ett kvinnligt, i 
industriorganisationen.  
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I samband med att projektgruppen delar ut en attitydenkät till sina arbetskamrater, 
aktualiseras diskussionen på nytt. Kan kvinnor och män utföra samma arbetsuppgifter? 
Svaren på enkäten visar att projektgruppens arbetskamrater i stort tycker att kvinnor 
och män kan utföra samma arbetsuppgifter, men svaren är allt annat än entydiga. Efter 
många diskussioner kring enkätsvaren, uppmanas gruppen att i detalj redogöra för vilka 
arbetsuppgifter eller moment det handlar om. Gruppen menar att exempelvis hantering 
av borrstål, ofta nämns som ett av de tyngre momenten i gruvan, vilket ingår vid 
underhåll och byte av stål till borraggregaten. Andra arbetsmoment som lyfts fram är 
underhåll och reparationer av hissar, transportband och krossar. Deltagare i gruppen från 
dessa arbetsplatser menar att de använder järnspett och handkraft för att bända loss sten 
som fastnat i konstruktionerna. Men när arbetsmomenten, som beskrivs som alltför 
fysiskt krävande för kvinnor, diskuteras i detalj ser gruppen också något annat. Samtalen 
övergår till en övergripande diskussion om fysiskt krävande arbetsmoment som en 
arbetsmiljöfråga för alla. Gruppen enas om att liknande arbetsmoment borde 
moderniseras för att undvika skador och onödiga påfrestningar för all personal. ”Min 
morfar har borrat med den här utrustningen”, skrattar en man i gruppen.  

I linje med tidigare diskussioner menar gruppen att fler kvinnor på gruvans alla 
arbetsplatser, i längden kan innebära en förbättring av arbetsmiljön och säkerhet för alla. 
”Kvinnor brukar klaga mer över tunga lyft och liknande och tack vara kvinnorna på min 
arbetsplats har vi fått bättre utrustning”, menar en av männen. En annan menar; ”Vi beter 
oss lite annorlunda när vi jobbar tillsammans med kvinnor eller en kvinnlig chef. Är man två 
gubbar ihop och man ser att den andra sliter och bär mer än han pallar, då bär jag också. När man 
har en kvinnlig kollega då blir det lite annorlunda arbetssätt, då kanske man börjar tänka… 
Kanske kan vi bära så där så att vi orkar lite mer… man tänker efter lite mer, man planerar lite 
bättre.”. Som avslutande kommentar på diskussionen menar en av männen att det inte 
spelar någon roll om han jobbar med en kvinna eller man. Det handlar snarare om att 
personen är intresserad och arbetsvillig. Han förklarar; ”Tidigare trodde man, att om man 
får en man och jobba med, då ska flyta direkt, så är det ju inte.” De andra i gruppen 
instämmer.  

Ju längre samtalen förs, desto mer kritiska blir gruppen till den rådande 
könssegregeringen i gruvan. De funderar om det verkligen är av hänsyn till kvinnorna, 
som vissa placeringarna görs, snarare av hänsyn till andra på arbetslaget, dvs. männen. 
Många i gruppen menar att det fortfarande finns attityder om att det är otänkbart för en 
man att arbeta med en kvinna, framförallt hos den äldre generationen gruvarbetare. 
Och arbetsledarna är medvetna om dessa attityder, med all rätt, enligt gruppen. En av 
männen i projektgruppen reflekterar. ”Jag saknar en fråga egentligen och jag tror att det hade 
blivit ganska intressanta svar; tror du att en kvinna kan ta över dina nuvarande arbetsuppgifter? 
Jag hör av mina kollegor och jag tycker att man kan läsa det mellan raderna… att det är klart att 
kvinnor kan arbeta i gruvan, men inte mina arbetsuppgifter.”, säger han. En av de äldre 
männen i gruppen berättar; ”När jag skulle få en ny partner, innan vi hade några kvinnor hos 
oss, så kom han (arbetsledaren) smygande som katten kring het gröt. Han frågade om jag kunde 
tänka mig att jobba med en kvinna, det var lite så där försiktigt trevande. Men jag sa; att det går 
väl bra! Men det var lite så där märkvärdigt. Det var som inte bara självklart.”. En annan man 
inflikar; ”Det är ju på något sätt juste, för vissa kanske tycker att; det här går inte. Och det är ju 
inte bra för den som kommer heller.”. Men en av kvinnorna i gruppen opponerar sig; ”Vad 
händer om det finns en gammal stöt som inte gillar tjejer, ska han få styra och ställa? Jag skulle då 
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inte vilja hamna på ett sånt skiftlag.”, menar hon. En annan man försöker förklara; ”Jag har 
hört det berättas att… De har haft tunga stativ och är vana att slänga upp dem på axeln. 
Kommer det då någon som inte orkar slänga upp dem på axeln och vill byta till lättare stativ, det 
går ju inte! De är vana att göra på sitt sätt. Det är de här mindre grupperna som är svåra att 
ändra på.”  

Guppen fortsätter att diskutera om det här ”tassandet för några få tjuriga gubbar”, som 
de uttrycker det, och menar i stort att det är ”löjligt”. Men det visar sig också att det 
finns några i gruppen som känner igen sig och argumenterar för att det faktiskt kan vara 
känsligt med kvinnor på annars manliga arbetslag. En av männen försöker förklara 
problematiken. ”Det ska inte spela någon roll, men det gör det, man räknar inte med att arbeta 
med en kvinna på en mansdominerad arbetsplats.”, menar han. En annan man instämmer; 
”Man tar för givet att det är män som ska anställas, kommer det en kvinna och så blir att; hur 
ska vi hantera det här?”. Men en annan man avbryter och utbrister; ”Kvinnor och män har 
varit sida vid sida hela skolgången varför skulle vi inte vid vuxen ålder kunna jobba ihop?” I 
denna komplicerade fråga har inte gruppen några enkla svar. En man konstaterar 
slutligen. ”Ett ogenomtänkt beslut av arbetsledaren kan få förödande konsekvenser för 
jämställdheten. Det handlar om att vara finkänslig”. 

I Framtidens Gruvkultur behandlas frågan om relationer på arbetsplatsen, vad som anses 
vara en god gemenskap i arbetslagen. Gruppen samtalar löpande under projektets gång 
om den så kallade ”gruvkulturen”, och beskriver den som en jargong som fungerar som 
ett ”sammanhållande kitt gruvarbetare i mellan”, ofta med humor i fokus. En av 
männen förklarar; ”Det finns ju en viss jargong på alla arbetsplatser…”. En annan man fyller 
i; ”Det (jargongen) är ju något som har vuxit sig fram under tidens gång… det är ju ingenting 
som ledningen har sagt.”. En av männen menar att man kan beskriva jargongen som att; 
”Den är rå men hjärtlig!” Hela gruppen instämmer i detta. De menar att uttrycket ”rå 
men hjärtlig” är den vanligaste beskrivningen och kanske också den ”rätta” för kulturen 
i gruvarbetarkollektivet.  

Vad som egentligen utmärker denna gruvkultur/jargong har gruppen svårare att 
artikulera, men att den handlar om just män eller manlighet tydliggörs genom olika 
exempel på hur kvinnor och kvinnors närvaro stör eller bryter. ”Nu när vi har kvinnor i 
gruvan, kommer allt att förändras, de ska ändra på allt”, menar en av männen upprört. ”Förr 
satt de där i fikakuren o sket i ett kör, tills de var blå i ansiktet. Nu hänger det gardiner för 
fönstret”, skrattar en annan. ”När det kommer kvinnor till arbetslaget blir det lite… mjukare”, 
funderar en tredje. En man berättar; ”Vi är ju åtta hos oss och nog ser ju jag om vi får in en 
kvinna in i gänget. Kvinnan ändrar sig ingenting men resten… det blir ju något helt annat! 
Killarna börjar kamma sig å…ha ha. Mycket annat som ändrar sig alltså, bland karlarna.” 

På frågan om vad som egentligen bli annorlunda är männen otydliga, men 
förändringarna uttrycks ofta i positiva ordalag. ”Det är ju det i en mindre grupp, van att 
göra på sitt sätt. Då kommer någon utifrån, kanske en tjej som är drivande och vill påverka lite 
grann. Då rör det om lite i grytan. Då förstör det för dom och deras rutiner. Men det är himla bra 
också.”, menar en man i gruppen.  

Gruppen försöker peka på kännetecken i den svårfångade ”gruvkulturen”. ”Jag fick en 
spontan kommentar om hur man ska vara som gruvarbetare… man ska vara som folk. Hur ska 
man inte vara… som en kärring! Men det kanske är lite skoj bakom.”, flinar en man i 
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gruppen. Samtalen om ”gruvkulturen” fortsätter och gruppen funderar över hur man 
ska vara som person för att passa in i gemenskapen. En man i gruppen menar; Självklart 
ska man tycka arbetet är intressant, men framförallt måste man kunna smälta in i gruppen med 
männen… man tycker inte att man ska behöva bli man, men… ändå”. En annan man 
opponerar sig; ”Det där låter lite konstigt, det låter inge bra; man ska smälta in i gruppen... 
man är ju den man är, oavsett om man är man eller kvinna.”, menar han. ”Idag passar den 
(gruvkulturen) alla.”, menar dock en tredje. ”Men det beror hur man är som person!, påpekar 
en fjärde. ”Gillar man inte jargongen… ja då söker man sig bort.”, menar en man slutligen.  

Gruppen menar unisont att jargongen i gruvan säkert kan uppfattas som grabbig. En av 
männen berättar; ”Man får inte vara känslig som kvinna i gruvan, för alla ämnen avhandlas i 
fikakuren, runt om i gruvan. Men de flesta försöker nog vara lite finkänsliga om det kommer en 
ny medarbetare Om en kvinna eller man kommer in i arbetslagen får personen en lugn start och 
skämten är lugnare och snällare i början, alla är försiktigare för att inte skrämma eller genera den 
nya.” Men gruppen återkommer till att jargongen handlar mycket om humor. Green 
(1978) och Pitt (1979) poängterar humor som en viktig del i en kollektivkultur och 
gruppsolidaritet bland gruvarbetare. Kvinnorna menar att de har erfarenheter av att 
ibland bli testade, se vilka skämt de tål ibland med sexuella anspelningar. ”Man har väl 
blivit härdad och jag är lika snabb tillbaka.”, skrattar en av kvinnorna. En av männen börjar 
fundera; ”Men frågan är ju om vi ska ha den där jargongen?” Varpå en annan svarar; ”Men 
den har ju ändå blivit mild!”  

Samtalen i Framtidens Gruvkultur fortsätter kring hur män och kvinnor skall vara för 
att passa in i ”gruvkulturen”. Här landar gruppen i en diskussion om femininet och 
maskulinitet. En man i gruppen menar att det är viktigt att faktiskt uppmärksamma att 
vi nu är både kvinnor och män i gruvan, och att det finns en skillnad mellan kvinnor 
och män. ”Det finns skillnader, man måste acceptera att det är så. Ska det nu vara kvinna och 
man, måste man också stå för att man är kvinna, man ska inte försöka göra om sig till någon 
annan.”. En annan man inflikar; ”Samtidigt är det ju viktigt att ta seden dit man kommer!”. 
Gruppen menar vidare att samtalen i fikarummen ofta handlar om ämnen som kan 
beskrivas som ”grabbiga” eller ”macho”, exempelvis jakt, skoteråkning eller 
diskussioner om olika bilmodeller. Som tur är, menar kvinnorna i gruppen, är de själva 
intresserade av samma saker, eller så har de blivit det genom åren. Andra ämnen som 
ofta avhandlas är familjen och många anekdoter om barn och föräldraskap, enligt 
gruppen. En av männen säger plötsligt; ”I gruvan finns det egentligen inga feminina 
kvinnor”. På frågan om vad som menas med feminint, menar han, att det är en viss typ 
av kvinnor som söker sig till gruvarbetet, ”tjejer med skinn på näsan som inte är rädda 
för att skita ner sig”. Efter en lång utläggning om detta börjar kvinnorna i gruppen 
opponera sig. De menar att de visst är feminina, men kanske inte under arbetstid. ”Det 
handlar ju mycket om kläder, vad man har på sig och liknande. Det är svårt att känna sig 
superkvinnlig i blåställ och hjälm. Åh andra sidan kan jag nästa slå över åt andra hållet när jag är 
ledig. Känner att det är lite extra kul att klä upp sig.”, förklarar en av kvinnorna. Gruppen 
menar vidare att gruvarbetarkollektivet är just ”maskulint”, där faktiskt alla ”ser ut som 
män”, även kvinnorna.  

Men uppfattningen om manlig eller kvinnlig, handlar inta bara om utseende utan 
framförallt om beteenden. Som mannen i citatet ovan beskriver är det just beteenden 
som avgör om någon är uttalat feminin eller maskulin. I gruppen så är det framförallt 
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kvinnorna som har erfarenheter och tankar om detta, som de delger gruppen. ”Jag vet 
själv hur jag såg på gruvarbetet innan jag började, jag såg framför mig mörker och det rinner vatten 
över allt, jag ska köra stora maskiner jag som aldrig ens kört en gräsklippare. Visst jag har fått 
många gliringar du måste ha varit den tjejigaste tjej som har jobbat här.”, minns en av 
kvinnorna. En annan menar; ”Man behöver inte vara en grabbig tjej för att kunna jobba här, 
den känsla få jag att man gärna vill att jag ska vara det. Det kommer mer machotjejer här. Men 
jag har klarat mig… jag har ställt mer frågor.  

Svårigheten för kvinnor på de mansdominerade arbetsplatserna i gruvan, synliggör 
styrkan i den manligt homosociala gemenskapen. Kvinnan ska dels inte vara för 
”manhaftig”, eller praktisera en kvinnlig maskulinitet, eftersom den så tydligt utmanar 
männen. Men framförallt är kvinnorna inte beredda att helt förhandla bort sin 
femininitet, eftersom ständigt upprätthållande av en könsidentitet, är minst lika viktigt 
för dem som för männen. Samtidigt kan kvinnorna här inte vara för feminina, eftersom 
en uttalad femininitet motsätter sig föreställningen om den dugliga och arbetsföra 
gruvarbetaren. En av kvinnorna försöker förklara; ”Som kvinna är du alltid lite annorlunda 
här, det är svårt att både passa in och att inte var för annorlunda”, menar hon. En annan 
kvinna förtydligar; ”Det värsta som skulle kunna hända är att jag börjar gråta. Då skulle allt 
bli förstört. Och jag har varit nära några gånger, eftersom jag har lätt för att gråta om jag blir 
riktigt arg”.  

I senare diskussioner om den ”grabbiga gemenskapen” i Framtidens Gruvkultur blir det 
tydligt att också männen måste förhålla sig inom vissa ramar kring kön. En man säger 
plötsligt: ”Det finns bara killar på min arbetsplats men du kan ändå hitta en och annan 
kärring”. Liknande fras är vanligt förekommande bland männen i gruppen som kommer 
från ett arbetslag av bara män. På frågan om vad han menar med kärring, blir svaret; 
”Bara för att det är killar, är det inte säkert att de är några machomän precis. Han menar 
vidare; ”…visst det är ju på skoj, men man vill ju inte gärna uppfattas som en kärring, om du 
förstår vad jag menar.” En annan man i gruppen funderar vidare; ”Då vi pratade om 
macho… Min grabb har jobbat i gruvan och det beror på var man hamnar bland för folk… Han 
är inte jaktintresserad och där han jobbar pratas det bara om älgjakt, bara en sådan sak är ju lite 
macho också. Du kan ju komma på ett lag där alla är jaktintresserade och inte du, då blir det som 
lite macho där också, då blir det; varför jagar inte du och så där? Det kan vara även för en kille att 
du får känna av att du är lite udda. Men nu jagar ju han också och det finns ju kvinnor som jagar 
också.” En av männen menar att yrkesrollen många gånger skiljer sig mot den person 
han är privat. Det finns förväntningar på hur man ska vara och bete sig för att passa in. 
”Som att ta på sig en overall när man kommer till jobbet, en roll - ibland obekväm, trång eller för 
stor”, menar han. En av de yngre männen avslutar; ”Jag kan tycka att jag är jämställd 
hemma, men på jobbet blir jag liksom mera man”. 

Samtidigt med liknande diskussioner är gruppen också mån om att bilden av 
gruvarbetare som hårda machomän är felaktig; ”Vi är inte macho i gruvan!”, säger 
gruppdeltagarna vid upprepade tillfällen. Eller som en av männen uttrycker det ”Gruvan 
är inte en plats för machomän och pojkaktig kvinnor längre!”. ”I gruvan är vi; raka puckar men 
vänliga, rimmar inte med macho.”, menar en annan. Gruppen samtalar också om det 
kollektiva, att bli behandlad som en grupp eller en enda röst som tycker likadant i alla 
frågor. ”Alla är inte med i facket och alla är inte ”machomän”. Jag blir så trött på denna 
gruppering!”, menar en av männen. Dock är gruppen helt enig om att det säkert varit så 
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förut, gruvarbete och jargongen i gruvan har absolut varit ”macho”. Lite finns kvar 
men det håller nu på att förändras, enligt gruppen. På vilket sätt denna förändring kan 
avläsas kan gruppen inte svara för. Gruppen menar snarare att samhället utanför 
förändras och på så vis också gruvindustrin. Att nu allt fler kvinnor finns i 
organisationen och som yrkesverksamma gruvarbetare kan också vara en ”bricka i 
spelet”, enligt gruppen.  

Men frågan om den ”grabbiga gemenskapen” eller en ”machokultur” är allt annat en 
enkel. En av männen funderar; ”Ibland kan det också framställas som om LKAB är så 
jämställt och modernt. Det är ju långt kvar innan det blir verklighet här på LK”. Många i 
gruppen, män och kvinnor, framhåller vid upprepade tillfällen att den tuffa jargongen är 
en anledning till att de som föräldrar inte skulle vilja se sina döttrar som gruvarbetare. 
Jargongen är ”tuff”, ”hård” och inte riktigt ”lämpad” för unga tjejer, enligt gruppen. 
”Jag skulle vara livrädd om min dotter gick omkring här, man vet ju aldrig vad gubbarna hittar 
på. Vill inte utsätta henne för det!”, menar en man i gruppen. På så vis enas gruppen om 
att man måste arbeta för en bättre tolerans. ”Jargongen är rå men hjärtlig, jag trivs med det, 
frågan är om alla klarar av det?”, frågar sig en av männen.  

Åter igen kan vi se hur identiteter och kön förhandlas fram och tillbaka. Ett ständigt 
pågående socialt projekt som gruvarbetaren hänger sig åt i ett försök att fånga någon 
slags sanning om den utmärkande ”gruvkulturen”. Ett spel som handlar om att värna 
yrkestraditioner, samtidigt som man vill vara rustad för framtiden. Men också ett spel 
om kön; maskulinitet, omanlighet och kvinnlighet som samspelar med bilder av 
kompetens och duglighet i gruvarbete. 

På frågan om hur gruppen ser på gruvarbetets status och framtida löneutveckling, vävs 
aspekter om ny teknologi, arbetsmiljö/säkerhet och jämställdhet och kön, samman. 
Gruppen menar att exempelvis medias bild av gruvarbete ofta är onyanserad, på gott 
och ont. ”Ofta skriver media om oss gruvarbetare när något går snett, exempelvis om en 
arbetsolycka, det är både bra och dåligt med det”, menade en av kvinnorna. ”Man kan höra på 
stan att vi är underbetalda och får arbeta jättehårt. Samtidigt kan det vara viktigt att behålla 
denna bild, exempelvis vid en löneförhandling då är det ju inte fel om arbetet är tungt och farligt”, 
menar en av männen. 

En annan man i gruppen ser bekymrad ut och menar; ”Om vi är missnöjda, har vi kunnat 
sitta ner och begära mer lön, men kvinnor som kanske arbetat inom vården… En annan man 
bryter in och berör åter igen frågan om manlighet och gruvarbetets tuffa villkor; ”Här 
ställer vi upp för varandra. Jag vet inte om det beror på att det är manligt eller att det har varit 
tungt och jäkligt.” En annan man i gruppen försöker förtydliga; ”När vi diskuterar det här 
med jämställdhet… Jag tror att det här att vara gruvarbetare, det har ju alltid varit… när det 
gäller lönefrågor, vi har fått betalt för vårt hårda, tuffa jobb och dåliga miljö. Men nu har det nästa 
blivit som ett slagträ nu när det kommer mer och mer kvinnor. Det är inte så hårt och tufft, det är 
inte så dålig miljö! Det är ju nästan så att företaget har det som argument, att vi är ju inte… 
förut var vi gruvarbetare, men nu vill man göra oss till industriarbetare, vi ska inte ha något mer 
betalt för att vi är i gruvan. Det är nästan som om det har kommit in kvinnor i den debatten.” 
Samma resonemang återfinns bland andra män i gruppen. ”Status och lönerna går ner när 
det kommer fler kvinnor. Därför kan det finnas ett medvetet motstånd mot kvinnor.” påpekar en 
av dessa. Andra män i gruppen håller med. ”Man misstänker när man ser kvinnojobben, de 
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är lågbetalda, dåliga löner. När det då kommer mer kvinnor på ens arbetsplats, då kanske inte 
lönerna höjs lika bra som de gjorde förut, när det bara var män. Det kan ju vara så, risken kan ju 
vara där.”, förklarar en annan man.  

På frågan om kvinnor inte kan ställa krav på högre löner, blir svaret en förklaring som 
återspeglar synliga löneskillnader i andra branscher. ”Jag tror att kvinnor är sämre för att 
slåss för sin lön. Om män hade jobbat i affär skulle de ha kastat kassan för att få bättre lön.”, 
argumenterar en av männen. Männens argumentation kan tyckas orättvist hård, men 
kvinnorna i gruppen ger heller inget motstånd. De menar istället att den största 
anledningen att de sökte sig till gruvindustrin, var just löneläget. De menar att i 
jämförelse med andra branscher, som inte kräver högre utbildning eller 
specialistkompetens, ligger lönen för en gruvarbetare ”i topp”. En av männen menar att 
det är just det som är problemet. ”Jag håller med om det… kvinnorna tycker att lönen är bra 
redan.”, påpekar han. ”Om nu kvinnor kommer till gruvan, kommer allt att förändras, det är 
inte bra!”, menar han vidare. En man i gruppen menar att det är just det som har hänt; 
”Men nu är det inte så hårt och jävligt, vi är vanlig industriarbetare.”, menar han. En annan 
man opponerar sig; ”Det är inge farligare att arbeta under jord än ovan jord, säger de. Men jag 
tycker att det är en jävla skillnad att arbeta under jord”. 

Samtalen i Framtidens Gruvkultur landar slutligen i ett resonemang om gruvarbetets 
omtalade ”machostämpel”. En klichéartad bild som gruppen inledningsvis haft delade 
meningar om. Nu i frågan om status och lön, ser gruppen att gruvarbetets 
machostämpel också har en viktig funktion. En man i gruppen förklarar; ”Många vill ha 
det (gruvarbetet) till en machobild, för det har gett pengar i plånboken. Gruppen menar vidare 
att i ”machostämpeln” ligger förväntningar om en ”arbetsför och redig man” som kan 
klara av en ”tuff och krävande arbetsmiljö”, han får betalt för de risker han utsätter sig 
för. Inför ovanstående framtidsscenario står nu gruppen lite frågande. En av de yngre 
männen i gruppen ser lite besvärad ut och menar slutligen; ”Svårt att ta bort Macho… vi 
måste få ett namn som klingar i lönekuvertet…”  
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MANLIGHETENS FÖRHANDLING I GRUVARBETE  
I föregående avsnitt fick vi följa hur gruvarbetare inom ramen för projektet Framtidens 
Gruvkultur resonerar kring sin yrkesroll, en förhandling om kompetens, status och 
privilegier så väl som om kultur, identitet och kön. Dessa samtal äger rum mot en 
bakgrund av en pågående omställning kring gruvarbete vid LKAB under perioden 
2006-2007, beskriven genom tre sammanvävda trender Den högteknologiska gruvan, Den 
säkra gruvan och Den jämställda gruvan (se Ett gruvlandskap i förändring). Detta var ett 
bakomliggande motiv för vårt forskningssamarbete vilket resulterade i en interaktiv 
plattform, Framtidens Gruvkultur, kring frågeställningar om kön, arbetsklimat och 
säkerhetskultur i gruvarbete. 

Gruvarbetarnas aktiviteter och samtal i Framtidens Gruvkultur bör därför beskrivas 
utifrån denna kontext. Detta nedslag visar dock hur gruvarbetare fortfarande i mångt 
och mycket är upptagna med att praktisera maskulinitet och dekorera sin yrkesutövning 
i manliga symboler. Liknande uttryck är föga överraskande med hänsyn till att 
gruvarbete, utifrån en historisk horisont så väl som idag, kan beskrivas som en arena för 
män och manlighet. I avhandlingen ställs dock inte frågan om gruvarbetet är manlighet 
eller om maskulinitet praktiseras utan snarare vill jag belysa hur dessa uttryck av 
maskulinitet ser ut, hur de befästs och upprätthålls och om dessa uttryck av maskulinitet 
förändras.  

I Framtidens Gruvkultur hörs många röster och individuella uttryck för kön och 
maskulinitet. Detta överensstämmer med förståelsen av kön som en ständigt pågående 
aktivitet, ett handlande i relationer, en dynamisk syn på manlighet och kvinnlighet i 
organisationer (Kvande, 2003). Maskulinitet i gruvarbete kan också beskrivas som ett 
pågående projekt som ständigt måste befästas, bekräftas och göras om, igen och åter 
igen. Ett pågående identitetsarbete för att upprätthålla en status som just man eller 
kvinna (West & Zimmerman, 1987). Men aktiviteter och samtal i Framtidens 
Gruvkultur visar framförallt att könsgörandet inte bara är ett individuellt pågående 
projekt, utan också i högsta grad ett gemensamt arbete. Att liknas vid ett kollektivt 
handlande kring kön (West & Zimmerman, 1987). Tillsammans i projektet och ute i 
verksamheten pågår en förhandling för att skapa gemensamma bilder och ideal som 
befäster en tydlig manlighet och kvinnlighet i gruvarbete. Samlade bilder skapas genom 
berättelser om vardagliga händelser, förhållningssätt kring gruvarbetets pågående 
omställningar eller kring konflikter om samarbete och gemenskap. Kön och framförallt 
maskulinitet finns i allt och inget.  

Inom projektet Framtidens Gruvkultur skapas gemensamma bilder kring manlighet och 
kvinnlighet i gruvarbete, men också nya förhållningssätt kring dessa bilder av kön, 
utifrån aktiverande metoder med könsteoretiskt grund (se Kapitel 3: Aktiviteter i 
Framtidens Gruvkultur). Utifrån gemensamma försök att fånga och befästa manlighet 
och kvinnlighet uppträder också ordningar och funktioner kring kön i gruvarbete. 
Vardagliga konstruktioner av kön sker inom materiella och ideologiska ramar och i en 
specifik social och historisk kontext som kan vara begränsande, mikro och makronivå 
interagerar (Kvande, 2003; Fenstermaker & West, 2002) Det vill säga nya 
konstruktioner kring kön sker som spegling av redan etablerade ordningar eller 
föreställningar kring manlighet och kvinnlighet i organisationen eller för den delen i 
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samhället. Här är gruvarbetets historik av män och manlighet inte utan betydelse, ej 
heller gruvlandskapets manliga symbolik (se; Ett manligt gruvlandskap). Följaktligen kan 
samtal och aktiviteter i Framtidens Gruvkultur, där gruppen försöker undersöka den 
svårfångade ”manliga gruvkulturen” och befästa en tydlig identitet eller ett 
sammanhållet yrkesideal, ofta resultera i stereotypa föreställningar om kvinnor och män 
i gruvarbete. Dessa samlade bilder av kön, är dock inte ointressanta, utan skapar snarare 
förståelse för en ordning eller återkommande mönster kring maskulinitet i modernt 
gruvarbete.  

Ett sådant återkommande och tydligt mönster i gruvarbetarnas berättelser handlar om 
en form av machomanlighet med klangbotten i en manlig industriarbetartradition. Här 
betonas en praktisk och erfarenhetsbaserad kunskap, den manliga kroppen och en stark 
fysik som gruvarbetarens centrala resurs. Liknande uttryck för maskulinitet förstärks av 
föreställningen kring en mytomspunnen gruva och en farlig arbetsmiljö i 
malmproduktionen under jord, vare sig det är en realitet eller tankekonstruktion. 
Manligheten avhänges förmågan och kompetensen att hantera gruvans påfrestande 
miljö, där heroiska arbetsinsatser blir mått för solidaritet mellan män. Detta mönster av 
machomanlighet kan beskrivas i funktion av hegemoni, vilket resulterar i privilegier 
och status i organisation som samhälle. Men det betyder också att machoidealet ständigt 
måste försvaras mot bilder av omanlighet, för att befästas som överordnad. En 
machomanlighet som centrerar en praktisk och hjältemodig yrkesutövning blir allt 
svårare att befästa och bevara i det moderna gruvföretaget. Sådana uttryck för 
maskulinitet utmanas bara genom det faktum att kvinnor i dag arbetar sida vid sida om 
männen. När distanseringen från kvinnor och det kvinnliga inte uppenbart kan ske 
genom yrkesutövningen, görs åtskillnad från kvinnan på arbetsplatsnivå eller 
uppgiftsnivå, där könsmärkning av vissa operationer i gruvanläggningen reproducerar en 
traditionell könsordning, som möjliggörare för den maskulina hegemonin. Där ej heller 
denna ordning är möjlig konstrueras könsskillnader på en mer symbolisk nivå; som olika 
föreställningar om kvinnor och mäns skilda egenskaper eller kompetenser. Det blir 
naturligt att kvinnor och män hanterar uppgifter på olika sätt och förhåller sig till 
arbetet på olika sätt, däribland framförallt synen på säkerhet i modernt gruvarbete.  

Men gruvarbetarnas aktiviteter och samtal utifrån könsteoretiska metoder i Framtidens 
Gruvkultur ger också stöd för ett mönster av en mer reflekterande manlighet. Mer 
dynamiska och flexibla konstruktioner av maskulinitet, där individuella och personliga 
uttryck får stå i centrum. En manlighet som kan anpassas och omformas, beroende på 
situation och interaktion i gruvarbetet. Följsam för uttryck av det som mer traditionellt 
ofta ses som feminiserade beteenden och förhållningssätt såsom; fokus på relationer eller 
intresse och förståelse för människors olika varande. Detta mönster av en reflekterande 
manlighet, i likhet med föreställningar om en modern dynamisk mansroll, ofta med 
utgångspunkt i den svenska jämställdhetsdiskursen, medger utrymme för dialog och 
förändring. Den reflekterande manligheten tål att mansrollen problematiseras, vilket 
gruvarbetarnas egna undersökningar och diskussioner i Framtidens Gruvkultur också ger 
stöd för. Här finns inte på samma sätt en tydlig hegemoni att försvara, manligheten kan 
inte gå förlorad. Snarare ges utrymme för olika tolkningar och förståelser kring 
maskulinitet, vilket implicerar ett tillåtande förhållningssätt kring män såväl som kvinnor 
i modernt gruvarbete.  
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Det pågår med andra ord en förhandling kring manlighet i modernt gruvarbete där 
olika uttryck för maskulinitet ställs mot varandra. Två tydliga mönster framkommer, där 
vi dels ser en form av sammanhållen, stabil och oföränderlig manlighet samt en mer 
dynamisk och föränderlig manlighet. Denna förhandling är ett ständigt pågående 
projekt som troligen aldrig utmynnar i resultatet av en mansbild. Olika uttryck för kön i 
organisationer kan samexistera och visa på olika riktning eller utvecklingsförlopp (jmf. 
Gunnarsson m.fl., 2003; Kvande, 2007; Abrahamsson; 2006). I gruvarbete kan det 
också handla om könskonstruktioner och processer på olika nivåer i organisationen 
(jmf. Acker, 1990; 1999). Där en reflekterande manlighet existerar som en symbol, en 
idé om den moderna mannen, en tankekonstruktion eller som retorik kan den verka 
som en mer analytisk förståelse av maskulinitet i gruvarbete. Medan en machomanlighet 
med klangbotten i en manlig industriarbetartradition mer uttalat praktiseras i det 
vardagliga arbetet, vilken också stöttas av organisatoriska strukturer. Men förhållandet 
däremellan kan också vara det omvända.  

Snarare verkar det som om att båda dessa mönster samexisterar och konkurrerar på 
samma arenor, både i praktiken och som idékonstruktioner. Liknande situationer av 
samexistens eller könskonstruktioner på olika nivåer, kan jämföras med kvinnors 
intention kring ett jämställt familjeliv. Kvinnan å ena sidan problematiserar och tar 
avstånd ifrån en begränsande könsroll på en analytisk nivå, men i vardagen praktiseras 
något helt annat. Sådana situationer visar dock på en seghet och stabilitet i en till synes 
obetydlig könsordning. Där kvinnan trots betänkligheter kring kvinnofällor i 
familjelivet avhänges den stora utdelning det ger att följa föreställningar om kvinnan 
som lyckad maka och mor. Ett liknande förhållande verkar gälla i modernt gruvarbete. 
Det blir problematiskt att frångå den traditionella machorollen eftersom den ger hög 
utdelning i form av stöttande strukturer och symboler i organisationen vilket implicerar 
både handlingsfrihet och trygghet. Det verkar som om tradition och modernitet 
konkurrerar om utrymme på en och samma arena, ett spel som i synnerhet handlar om 
maskulinitet i gruvarbete. 

Avhandlingens syfte var att bidra till förståelser för hur gruvarbetare som yrkeskollektiv 
befäster och upprätthåller maskulinitet, men också hur liknande könskonstruktioner 
förändras och omförhandlas. Slutsatsen är att gruvarbetaren i mångt och mycket befäster 
och upprätthåller ett yrkesideal i nära relation med en machomanlighet och en manlig 
industriarbetartradition. Men, också hur liknande till synes stabila konstruktioner blir 
utsatta för kritik av en mer reflekterande manlighet, från röster inom yrkeskollektivet, 
men också på grund av yttre krav på förändring som handlar om det nya gruvarbetet 
och en värdestyrning i personalfrågor med betoning på teknikutveckling, 
säkerhetsmedvetenhet och jämställdhet i ett svenskt gruvföretag. Jag tolkar denna 
manlighetens förhandling som både tecken för motstånd och bevarande samtidigt som 
utrymme ges till omvandling och förändring av mansrollen i modernt gruvarbete.  
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Manlig industriarbetartradition och machomanlighet 
Det första mönstret utgörs av uttryck för maskulinitet med klangbotten i en manlig 
industriarbetartradition och ett manligt machoideal. Gruvarbetets organisering, 
arbetsplatspraktiker och yrkesideal är formade i en kontext som återspeglar en manlig 
industriarbetartradition, ett mönster som omfattar så väl klass som kön. Denna manliga 
tradition utgörs också av en gemenskap och solidaritet mellan män, en homosocial 
gemenskap, som kan mobiliseras till krafttag och motvärn vid tillfällen av konflikt och 
hot mot yrkesgruppen. Genom historien är bilder av gruvarbetaren också kantade av 
representationer av muskelkraft och hjältemod för att bemästra det mytomspunna 
berget. Jag menar att liknande uttryck för maskulinitet är inflytelserika även för dagens 
verksamma gruvarbetare.  

Ett återkommande och tydligt mönster i gruvarbetarnas berättelser och diskussioner 
kring sin yrkesroll handlar om en manlig industriarbetartradition. Här betonas en 
praktisk och erfarenhetsbaserad kunskap, den manliga kroppen, en stark fysik som 
gruvarbetarens centrala resurs. Betoningen på kroppsarbete som maskulinitetsprojekt 
kan jämföras med klassiska arbetsvetenskapliga studier kring normer i manliga 
industriarbetarkollektiv (se ex. Willis, 1977, 1979; Lysgaard, 1961; Tolson, 1977; 
Lindgren, 1985). Så väl som maskulinitetsforskning kring industriarbetarens 
förkroppsligande praktiker (se ex Connell, 1995; Monaghan, 2002). I gruvarbetet 
handlar maskuliniteten om operationer i vardagen som bedömer den manliga kroppen, 
tunga lyft eller uthållighet. Att lyfta borrstänger blir symbol för liknande bedömning, ett 
kraftmått mot vilket kvinnor ofta kommer till korta. Liknande situation finner Lindgren 
(1985), där manliga verkstadsarbetare betonade sin fysiska överlägsenhet gentemot 
kvinnorna genom att spränga ackord och utsätta sig för stora belastningar. 
Gruvarbetarna uttalar sällan explicit att de ställer den fysiska förmågan central. Däremot 
blir det tydligt att en stark fysik och en fungerande kropp är normbildande när det 
handlar om brist på den samma. Ett exempel är gruvarbetarnas upplevelser av 
svårigheten att fråga om hjälp eller begära hantlangning. Det blir problematiskt att 
avslöja att den egna kroppen inte orkar. Kvinnliga gruvarbetare upplever inte samma 
svårigheter, de menar att de ofta ber om hjälp eller efterlyser nya arbetsverktyg av 
lättviktsmaterial. Kvinnornas beteende kan ses som ett brott mot liknande uttryck av 
kraftmätningar mellan männen. Men snarare verkar det som om kvinnors närvaro 
förstärker redan förhärskande ideal. Kvinnor, får stå symbol för det svaga och feminina, 
de tas om hand av männen och låter sig också göra det, eftersom de lyder under andra 
förväntningar. De uttryck för femininitet som blir framgångsrika i gruvarbete är 
följaktligen en femininitet som bibehåller och bekräftar den manliga normen och den 
manliga kroppens överlägsenhet.  

Men framförallt handlar dessa uttryck av maskulinitet om kroppsarbetet i största 
allmänhet, och en självvunnen händighet att hantera verktyg eller klara underhåll av 
gruvans maskiner, att finna på råd i kniviga situationer. Att sköta malmproduktionen i 
gruvanläggningarna handlar mycket om att bemästra teknik, där teknik underförstått 
kan förstås som ett maskulint kraftfält (Mellström, 1995) eller en manlig sfär (Cockburn, 
1996). Eld (2004) utvecklar resonemanget och menar att män koloniserar det som 
uppfattas som teknik och ger den ett värde för att stärka sin maskulinitet. Den 
erfarenhetsbaserade kunskapen om underjordsmiljön är central, att kunna läsa och känna 
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av berget, att förstå när det kommer att släppa eller inte. Denna erfarenhetsbaserade 
praktikgemenskap byggs upp kring en mystifiering av gruvmiljön, där gruvan beskrivs 
som ett levande väsen som måste förstås och kontrolleras, ibland även ett oberäkneligt 
kvinnligt väsen. Mystifieringen av gruvmiljön handlar också om dess otillgänglighet och 
ständiga relation till fara och risk. Det krävs med andra ord både erfarenhet och mod för 
att verka i gruvmiljön, en form av machomanlighet. En maskulinitet i en nära relation 
till berget och malmen. Kontakten med malmen och berget måste därmed bevaras till 
varje pris, vilket också gruvarbetarna ger uttryck för. Att behålla kontakten med den 
mystifierade gruvmiljön, den vinstgivande malmen och det unika underjordsarbetet blir 
centralt, särskilt med tanke på pågående teknologiutveckling vid företaget.  

I dagens automatiserade gruvdrift finns det få tillfällen att utöva denna form av 
machomanlighet, det krävs sällan råstyrka i jobbet. I produktionen gäller säkerheten 
först och till råga på allt blir kvinnor en allt vanligare syn vid gruvanläggningens 
arbetsplatser. Kvinnor och män hålls dock allt som oftast åtskilda genom olika 
arbetsplatser, där det bundna arbetet i lastningen förbehålls kvinnor och yngre män. 
Också det ”nya gruvarbetet” i styrcentraler ovan jord verkar mer attraktivt för kvinnor. 
Men bevarandet av en manlig industriarbetartradition handlar om att ta avstånd mot ett 
mer mentalt/analytiskt arbete (Willis, 1977, 1979; Lysgaard, 1961). Gruvarbetarna 
raljerar om dem på kontoret eller gruvoperatören framför en dataskärm. Att styra lok 
eller lastare från ett kontrollrum eller vända papper på kontor bidrar inte till företagets 
vinst. Utan skitiga arbetskläder blir det svårt att avgöra om någon överhuvudtaget har 
jobbat eller för den delen om han är man. Dessa nya former av gruvarbete verkar 
fungera som en motvikt eller kontrast till det riktiga och traditionella arbetet under 
jord. Här finns mestadels helmanliga arbetsplatser, exempelvis gruvbyggnad och 
”fronten” vid tillredningen, vilket följaktligen också anses som det farligaste och tyngsta 
jobben, samtidigt som det friaste och högst betalda. Här sker det riktiga gruvarbetet 
enligt gruppens utsagor, vilket tydliggör en hierarki mellan olika arbetsplatser i gruvan, 
där machomanligheten fungerar som norm och rättesnöre.  

Dessa kraftmätningar kan ta sig olika uttryck i gruvarbete, ett exempel är männens 
tävlan i allt från bilkörning till produktionsrekord, en form av machomanlighet (jmf. 
Abrahamsson 2006). Männen positionerar fortlöpande varandra genom uttryck som 
betonar, risktagande, fysisk styrka och en distansering mot dess motsatspar. Även om 
liknande aktiviteter inte är lika vanliga idag, enligt utsagor, som för några år sedan, kan 
tävlingsmomenten förändrats eller helt enkelt flyttat till nya arenor. En sådan arena är 
munhuggning mellan männen, en praktik som är svårare att kritisera och därmed bryta. 
Machoidealet hålls också levande på en mer abstrakt nivå, eller rent symboliskt, 
kontrastering mot det man inte vill vara, det vill säga omanlig - ”Du är väl ingen 
kärring?” Manligheten avhänges förmågan att distansera sig ifrån liknande kontraster. I 
dessa och liknande föreställningar om omanlighet är kvinnan och det kvinnliga ofta det 
första offret. Att bli kallad ”kärring” om man uppvisar betänklighet kring en potentiell 
farlig arbetssituation eller ”velourarbetare” för att man styr gruvdriften framför en dator, 
ingår i gruvarbetets homosociala jargong ”en rå men hjärtlig ton”, som fortlöpande 
upprätthåller machoidealet. Homosocialitet kan ses som en ritual mellan män, där män 
bekräftar och förlöpande hierarkiskt positionerar varandra utan avsikt att exkludera 
kvinnor, men vilket ofta resulterar i det samma. Liknande kontrasterande praktiker 
understryker dock att alla män inte behöver praktisera en machomanlighet, idealet 
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fungerar som just ett ideal som en fantom utan kropp. Lindgren (1996; 1999) använder 
uttrycket ’fantombild’, för att beskriva ett mansideal sammansatt av flera influenser, där 
ingen enskild man passar in i bilden. Därmed inte sagt att machoidealet är betydelselöst, 
snarare tvärt om. Liknande ideal kan existera eftersom en fantom inte i varje 
andemening behöver praktiseras, den utmanas inte konkret av pågående omställning 
eller förändring kring gruvarbetet. Machoidealet kan leva vidare som en fiktiv idébild, 
så länge som män genom ett medföljande beteende inte utmanar den.  

Alla gruvarbetare måste dock förhålla sig till denna machofantom både män och 
kvinnor men ofta på olika sätt. Här kan männen ”kalibrera sin manlighet mot idealet” 
(Lindgren (1996; 1999) genom att helt enkelt ställa sig till gruppen och delta i kritiken 
mot ”de andra”, de icke dugliga eller kärringaktiga gruvarbetarna, detta kan liknas vid 
Connells (1995) begrepp om en ’delaktig maskulinitet’, en homosocial jargong om 
manlighet i gruvarbete som inte sällan handlar om risk och säkerhet (Abrahamsson 
2007). För männen kan dock räcka med att inte öppet kritisera normen för att åtnjuta 
dess privilegium om gemenskap och status. Men även kvinnorna måste förhålla sig mot 
normen om ett machoideal, vilken ofta ställer det kvinnliga till korta. För kvinnorna är 
det viktigt att inte utmana eller ta åt sig personligen, utan snarare skratta med eller ge 
tillbaka med samma mynt och på så sätt visa att man förstår spelets regler. Att alliera sig 
med andra kvinnor är oftast inte en fungerande lösning, det vet alla kvinnor i 
mansdominerade industrimiljöer. Det handlar istället om att vara en av grabbarna så 
långt det är möjligt, utan att för den skull verka för manhaftig eller för feminin (jmf. 
Lindgren, 1985). ”En ständig balansakt”, som en av kvinnorna uttryckte det.  

Men machoidealet som uttrycks kring gruvarbete handlar också om en tillit och 
gemenskap. Att dela gruvarbetets ibland tuffa arbetsförhållanden stärker denna affekt. En 
stark lojalitet genom att hålla sig varma tillsammans i en hotande värld (Turner, 1998). 
Vi gruvarbetare håller ihop just för att arbetet kan vara så jävligt ibland, menade en av 
männen. Att behålla kontakten med den mystifierade gruvmiljön som en symbolisk 
länk till tidigare generationers tuffa arbetsvillkor, hjältemodiga insatser, dekorerar dagens 
arbetsinsatser i den högteknologiska produktionen. Genom att verka på samma arena 
som dessa hyllade män, sprids lite av stjärnglansen från historiska hjältedåd över på 
dagens gruvarbetare. Men också traditionen av en kollektiv motkraft, arvet efter 
strejken, en motkraft som bara förstärks vid nya hot om förändring eller minskade 
privilegier. I en liknande kamp är det viktigt att alla är lika, delar samma erfarenhet och 
utmålar samma problembild, för att kollektivsystemet skall fungera som en buffert mot 
yttre krav (Lysgaard, 1961). Denna likhet handlar om en föreställning om, så väl som 
realitet kring, det farliga och krävande gruvarbetet, som endast tåliga och modiga män 
kan hantera.  

En vanlig föreställning är att män tar med risker än kvinnor, men Eld (2001; 2004) 
utvecklar denna förståelse och menar att män har en högre villighet att utsätta sig själv 
för risker för att stärka sin maskulinitet. Att utsätta sig för risker, eller i alla fall påskina 
att man hanterar risker i gruvarbete, kan med andra ord för männen bli en viktig del i 
ett personligt så väl som kollektivt könsstatusprojekt. Detta identitetsprojekt blir synligt 
som motstånd när gruvföretaget introducerar en ny arbetsmiljöpolicy kallad Säkerheten 
först, vilken betonar värderingar om försiktighet, eftertänksamhet och personligt ansvar i 
arbetet. Gruvarbetarna menade att liknande förhållningssätt är närmast löjeväckande. 
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Gruvproduktionen skulle stå stilla. Så fort du åker ner i en gruva utsätter du dig för en 
risk, menade männen. Närvaro av risk eller fara blir en förutsättning för att visa på 
duglighet och kompetens i enlighet med ett machoideal, vilket också bidrar till att 
vidmakthålla andra maskuliniteters och femininiteters underordning, i enlighet med en 
hegemon funktion (Connell, 1995). Det handlar med andra ord inte om att männen 
tycker om eller vill ta risker eller har fått smak för risker, det behöver inte ens innebära 
att de tar risker. Snarare handlar det mer om kognitiva processer, en förhandling kring 
säkerhet, som resulterar i att risktagande blir acceptabelt för dem. En idé om, så väl som 
realiteten kring, det farliga gruvarbetet ger en känsla av duglighet och mod så väl som 
en stark tillhörighet och gemenskap.  

Men liknande machoideal och en stark lojalitet innebär också en form av ansvar och 
yrkeskodex en ”risktagande solidaritet” om att själv avsluta ett jobb man påbörjat. Om 
inte jag gör klart jobbet måste ju någon annan gubbe dit och avsluta med livet som 
insats, menade männen.  

Inför denna ansvarsbördan kring en risktagande solidaritet står kvinnorna i gruvarbete 
något friare. Nordberg (2004) menar att kvinnor kan understödja 
maskulinitetskonceptet, men kan också praktisera och omvandla det. Kvinnors 
påpekande om nedstängning av jobb eller ovilja att ta risker ses som mer naturligt i 
gruvarbete, kvinnor bär och befäster rollen som en form av säkerhetspolis. Vilket också 
kan ses som en femininitet som understödjer det ett hegemont machoideal. Samtidigt 
uttrycker de manliga gruvarbetarna att kvinnans roll som säkerhetspolis i arbetslagen är 
viktig, eftersom de slipper obehaget att driva frågorna själva. Frågan är dock om inte 
kvinnornas närvaro i gruvarbetet förstärker redan förhärskande machoideal, genom att 
ytterligare stigmatisera män och kvinnor vid olika beteenden eller snarare förväntningar 
om beteenden och förhållningssätt inför säkerhet i gruvarbete. I dessa positioner har 
kvinnor svårt att närmar sig maskulinitet i form av ett machoideal och männen 
distansieras ytterligare från de feminiserade säkerhetspraktikerna. 

Samtidigt, upplever gruvarbetaren att en förändring är påtvingad av både yttre och inre 
krav. De förväntas överge en statusfylld maskulinitet utan löfte om likvärdig ersättare. 
Handlar det om en förändrad manlighet eller en ny roll för industriarbetaren som 
speglar ett paradigmskifte i en lång arbetarkamp?  

Den manliga gruvarbetaren är medveten om gruvarbetets pågående omvandling, en 
förändring jag analyserar som en ”de-maskulinisering”. Gruvarbetarna ser denna 
konflikt men uttrycker och tolkar den på ett annorlunda sätt. De ser teknikutvecklingen 
som en form av de-kvalificering, där gruvarbetaren fråntas sin praktiska arbetsutövning 
och den erfarenhetsbaserade kunskapen om gruvan och berget. De tolkar en ökad 
säkerhetsmedvetenhet som ifrågasättande av upplevd erfarenhet eller dyrt förvärvad 
känslokontroll för att hantera föreställningar om, och realiteten kring underjordens 
risker. När gruvföretaget nu satsar strategiskt på en mer jämställd organisation, bemöts 
det av männen som ett löfte om lönedumpning. Ett liknande framtidsscenario ses 
naturligtvis som ett hot, mot gruvarbetarens exklusiva och statusfyllda manliga arena i 
underjorden. När förändringar står för dörren återgår gruvarbetaren gärna till den trygga 
machoidentiteten, som så många gånger förr stått symbol för sammanslutning och 
motkraft. 
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En reflekterande manlighet 
Samtidigt visar de manliga gruvarbetarna i Framtidens Gruvkultur (se Kapitel 3: 
Integrering av olika kunskap) att de också på många sätt ställer sig emot ovan beskrivna 
machostereotyp. De beskriver sig själva som moderna män, engagerade föräldrar, de har 
varit pappalediga och har en förvärvsarbetande partner. De brottas med fördomar kring 
pojkar och flickors olikheter och vill se en förändring mot ökad jämställdhet. De inser 
att de själva enligt förväntningar från sina föräldrar sökte sig till gruvarbete och fick 
därmed inte prova på något annat. De ställer sig emot att andra utomstående ser på 
gruvarbetaren som macho, det är gammeldags och förlegat. De ställer hopp till 
framtiden, där gruvarbetet är öppet för både män och kvinnor. Framförallt önskar det 
att gruvindustrin i framtidens skall bringa inkomst till deras döttrar så väl som söner. 

Det är framförallt sådana mönster som kommer fram av samtal och aktiviteter med 
könsteoretisk grund i Framtidens Gruvkultur (se Kapitel 3: Integrering av kunskap). 
Projektet blir på så vis ett frirum att problematisera nuvarande yrkesroll och 
machosymboliken kring gruvarbete. Det är detta mönster jag vill kalla för en 
reflekterande maskulinitet. Männen beskriver en uppgivenhet och trångsynthet på sina 
arbetsplatser, där de förväntas iklä sig en manlig roll som ibland känns alltför 
världsfrånvänd. De inser bräckligheten i den stereotypa machomanligheten i mötet med 
ett förändrat samhälle och nya yrkeskrav i en modern gruvorganisation. Nordberg 
(2005) beskriver en reflexiv maskulinitet, som mer dynamisk men likväl hegemon, 
eftersom flera hegemonier kan samexistera.  

Gruppen diskuterar kring många negativa effekter av en stereotypiserad mansroll. Det 
leder till hets i arbetet, svårighet att fråga om hjälp när den egna kroppen inte orkar 
vilket leder till arbetsskador och en ”rå men hjärtlig jargong” som inkluderar men 
framförallt exkluderar de män och kvinnor som inte håller måttet. Särskilt i situationer 
som kan uppfattas som farliga eller riskfyllda i gruvarbetet, finns ett grupptryck som 
hetsar männen mot varandra för att på så vis bevisa en duglighet, så väl som 
maskulinitet. Gruvarbetarna uppmärksammar också faran med att lära upp nyanställda i 
detta tuffa klimat. Det är rena turen att de inte dräper sig, menade männen. 
Gruvarbetarna i Framtidens Gruvkultur efterfrågade framförallt en förståelse och ett mer 
öppet klimat vid händelse av olycka. Alla i projektet hade erfarenheter av svåra eller 
olycksbådande händelser och önskar mer förståelse för detta. Att kunna dela rädsla och 
oro med varandra i arbetslaget, utan att bli kallad för ”gnällkärring” eller ”lipsill”, gav 
framförallt männen i gruppen uttryck för.  

Gruppen beskriver också en oro för framtiden, en oro som säkerligen är befogad. 
Framförallt männen är rädda att bli förbisprungna av yngre förmågor eller av kvinnor 
med systemkunnande och högre teknisk kompetens. Man är rädd för att ens dyrt 
förvärvade erfarenheter kring gruvanläggningen och berget, inte efterfrågas i en allt mer 
högteknologisk och automatiserad produktion. Man inser också att gruvarbetaren som 
kollektiv står mindre skyddad mot gruvindustrins svängningar, där malmpriser sätts i en 
global kontext, långt bortifrån gruvarbetarens kontroll och påverkan.  

Finns det andra uttryck av maskulinitet som på liknande sätt kan ge gruvarbetaren en 
stark röst när vindarna blåser, gruvarbetarna i Framtidens Gruvkultur har svårt att 
föreställa sig hur dessa bilder kan ta sig ut. Handlar det om en förändrad manlighet eller 
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en ny roll för industriarbetaren som speglar ett paradigmskifte i en lång arbetarkamp? 
Gruvarbetaren blir kvar i traditioner och mansideal från en, i vissa hänseenden, förlegad 
industritradition som inte svarar upp mot organisationens eller samhällets strukturella 
och kulturella omställning.  

Frågan är vad som kan ersätta den trygga och priviligierade machobilden kring 
gruvarbete? Den befäst och underhålls av den enkla anledningen att likande uttryck för 
maskulinintet fortfarande ger utdelning och bibehållen yrkesstatus. Utifrån denna trygga 
plattform kan gruvarbetaren förhandla om en värdig ersättning för sitt arbete, härifrån 
kan de påverka sin arbetssituation, de kan driva frågor kollektivt. Visserligen kan en mer 
reflekterande manlighet bidra till större förståelse för varandras olikheter, med tydligare 
utgångspunkt i varje individ, kvinnor och män. Frågan kvarstår om denna utveckling är 
önskvärd eller efterfrågad av gruvarbetarna i sin yrkesroll. Som en av männen uttryckte 
det; ”Svårt att ta bort ’Macho’… vi måste få ett namn som klingar i lönekuvertet…”.  
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AVSLUTANDE REFLEKTION 
Om ett yrke eller en yrkesgrupp är mansdominerad eller kvinnodominerad brukar det 
heta att det beror på traditioner och därmed stannar diskussion vid det. Problematiken 
ligger i att vi inte kan förändra det som varit, vilket leder till en återvändsgränd i tanke 
och praktik. Intresset för forskningsprojektet, bakom denna avhandling om manlighet i 
gruvarbete, kommer initialt från gruvindustrins aktörer, med en vilja att förstå men 
också utmana gruvarbetets manliga tradition; varför gruvarbete är och förblir manligt. 
Avhandlingen belyser en sådan process, det vill säga hur en mansdominerad yrkesgrupp 
befäster och upprätthåller maskulinitet kring sin yrkesutövning, men också hur en 
förhandling pågår kring kön och manlighet. Detta kan ses som öppning för förändring.  

Utifrån samtal och aktiviteter i ett interaktivt projekt om kön, arbetsplatskultur och 
säkerhet på ett gruvföretag, ser vi hur förhandlingen kring manlighet fortgår. Dels 
identifierar sig gruvarbetaren med en form av machomanlighet, som betonar fysisk 
styrka, praktisk arbetsutövning, hjältemod och känslokontroll i en odiskutabelt 
påfrestande och farlig miljö, där en rå men hjärtlig jargong fortlöpande befäster idealet. 
Samtidigt som kan de efterfråga ett mer öppet och tillåtande arbetsklimat, med respekt 
för människors olikhet. En reflekterande manlighet som tillåter samtal och reflektion 
om arbetspraktiker, säkerhetsmedvetandet, men också själva mansrollen, allt med tanke 
på gruvarbetets omvandling och gruvindustrins framtida utmaningar. 

Projektet Framtidens Gruvkultur, med syftet att skapa en mer tillåtande och säker 
arbetsplatskultur, visar framförallt hur den manliga machosymboliken kring gruvarbete 
funktionerar. Enligt en hegemon funktion upplyftes männen som härbärgerar denna 
stereotyp till ”riktiga gruvarbetare”, medan andra män och kvinnor underordnas som 
fjolliga, veka eller helt enkelt inkompetenta och osolidariska mot yrkeskollektivet. En 
liknande funktion skapar förståelse för varför detta machoideal befäst om och om igen 
och varför förändring blir problematisk.  

Avhandlingen vill dock visa hur männen är aktiva aktörer i förhållande till denna 
machomanlighet. De kan, på sina egna villkor, ställa sig över den eller helt enkelt frångå 
den, vilket också praktiseras. Men framförallt visar gruvarbetarna att de mer analytiskt 
kan problematisera machomanlighetens konsekvenser. I Framtidens Gruvkultur 
diskuteras negativa effekter såsom grupptryck, onödigt risktagande, ensamhet eller 
orättvis behandling av kvinnor. Det är i denna position det finns verkligt utrymme för 
förändring - en omdefinition av maskulinitet i gruvarbete. Där personliga motiv för 
förändring får styra. 

Men, samtidigt som denna omdefinition äger rum, upplever gruvarbetaren att en 
förändring är påtvingad eller förväntad av yttre krav. De har också svårt att föreställa sig 
hur andra bilder av maskulinitet i gruvarbete kan ta sig ut. De förväntas överge en 
statusfylld maskulinitet utan löfte om likvärdig ersättare. Den manliga gruvarbetaren är 
medveten om gruvarbetets pågående omvandling, en förändring som jag analyserar som 
en ”de-maskulinisering”. Gruvarbetarna ser denna konflikt men uttrycker och tolkar 
den på ett annorlunda sätt. De ser teknikutvecklingen som en form av de-kvalificering, 
där gruvarbetaren fråntas sin praktiska arbetsutövning och den erfarenhetsbaserade 
kunskapen om gruvan och berget. De tolkar en ökad säkerhetsmedvetenhet som 
ifrågasättande av upplevd erfarenhet eller dyrt förvärvad känslokontroll för att hantera 
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föreställningar om, och realiteten kring underjordens risker. När gruvföretaget nu satsar 
strategiskt på en mer jämställd organisation, bemöts det av männen som ett löfte om 
lönedumpning. Ett liknande framtidsscenario ses naturligtvis som ett hot, mot 
gruvarbetarens exklusiva och statusfyllda manliga arena i underjorden. När förändringar 
står för dörren återgår gruvarbetaren gärna till den trygga machoidentiteten, som så 
många gånger förr stått symbol för sammanslutning och motkraft.  

Men förhandling kring manlighet i gruvarbete pågår och fortgår… en integrerad 
process året om under dygnets alla timmar, likt gruvans eget produktionssystem.  
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Attityder, arbetssäkerhet och maskulinitet 
Forsknings- och förändringsprojekt vid LKAB 

Eira Andersson  

Industriell Produktionsmiljö 
eira.andersson@ltu.se 

MACHO  + ARBETSSÄKERHET = ? 
Arbetssäkerhet och jämställdhet är aktuella frågor för LKAB, liksom i resten av 
samhället. Trots stora satsningar finns ett tydligt inre motstånd till förändring och 
utveckling av området. En av orsakerna har visat sig vara en konflikt mellan företagets 
målsättningar och existerande arbetsplatskultur. I det traditionellt mansdominerade 
företaget råder en kultur som förstärker gruvarbetaren som ett manlighetsideal, en 
slags machokultur . Machokulturen rymmer värderingar och normer som leder till 
negativa beteenden kring säkerhet, med skador och olyckor som följd. Rådande kultur 
hindrar även verksamhetens jämställdhetsarbete. Problematiken är på inget sätt unik 
för just LKAB, vilket tyder på ett behov av forskning och förändring inom området. 

GRUVARBETAREN I NY 
KOSTYM 
Gruvnäringen står i en brytpunkt när 
arbetsinnehållet för en gruvarbetare förändras dag 
för dag. Allt större del av produktionen sker genom 
helt automatiserade operationer från ett kontrollrum 
ovan jord. Hur påverkar det nya arbetsinnehållet 
den traditionella synen på hur en gruvarbetare skall 
vara? Vilken arbetsplatskultur finns idag och hur 
hänger den ihop med konstruktion av manlighet? 
Finns tecken till förändring? 

FÖRVÄNTADE  
RESULTAT 
Resultaten mynnar ut i två delar. För det 
första, en förändringsprocess som äger 
rum vid LKAB i form av ändrade attityder 
kring arbetssäkerhet och manlighet. För 
det andra, nya  forskningsresultat i form av 
ökade kunskaper om arbetsplatskultur och 
yrkesidentitet kopplat till konstruktion av 
manlighet, samt hur dessa fenomen 
förändras både spontant och planerat.  

VETENSKAPLIG METOD 
Jag kommer att använda en interaktiv forskningsansats vid studien på LKAB. Detta 
innebär att forskare och praktiker, kollektivanställd personal, arbetar under jämlika 
former för att ta fram ny kunskap. Båda parter lär och utvecklas tillsammans. En 
interaktiv forskningsansats har flera fördelar. Den syftar till att ge en kontextbunden 
förståelse, till nytta och tillämpbarhet för de deltagande. Samarbetet ger forskaren 
närhet och förståelse utifrån deltagarnas egna perspektiv och yrkeskunnande.  

Intervjuer kommer också att genomföras med olika personalgrupper vid LKAB, för 
att dokumentera förändringsprocessen vid olika skeenden i projektet. 

VÄGEN TILL MÅLET 
Projektet kommer att drivas som ett integrerat forsknings- och förändringsprojekt med 
start hösten 2005 och fortgå fram till 2008. Projektet finansieras i huvudsak av LKAB. 

Syftet med forskningsprojektet är att åstadkomma konkreta förändringar i 
arbetsplatskulturen vid Division Mining, LKAB. Uppdraget handlar om behovet av 
förändrade attityder kring arbetssäkerhet och manlighet.  I ett längre perspektiv förväntas 
förändringsprocessen vid LKAB leda till en säkrare arbetsmiljö med färre skador och 
olycksfall, men också fungera som ett stöd i utvecklingen till en modern 
arbetsorganisation där flexibilitet och kompetensutveckling ingår i det dagliga arbetet. 
Den nya arbetsplatskulturen skall utformas för att attrahera både män och kvinnor. 
Målsättningen är att behålla de få kvinnor som finns i verksamheten, samt  nyrekrytera 
kvinnor till annars mansdominerade arbetsplatser. Projektet har på detta sätt både ett 
arbetsmiljö- och ett jämställdhetsperspektiv.  

Förändringsprojektet  bygger på ett aktivt deltagande från personal vid LKAB, med stöd 
av universitetet med mig som handledare. En eller flera personalgrupper, främst 
kollektivanställda, kommer att arbeta i projektform för att själva ta fram förslag till 
förbättringar. Fokus ligger på att kartlägga den egna arbetsplatsen för att bli uppmärksam 
på vilka formella och informella mekanismer som råder i arbetet. Kartläggningens 
främsta uppgift är att skapa förståelse för förändringsbehoven. Därefter börjar det 
långsiktiga arbetet med att implementera hållbara förändringar. 
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