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ABSTRACT 

TECHNOLOGY AND CONFLICT 
LKAB 1946-1987 

(Swedish text with a summary in English) 

This thesis examines the connection between technological dependence 
of mankind and its attitudes towards it. The issue is to what extent 
technological change in the workplace is a generator of conflict or a 
creator of consensus? 

The subject of the study is the Swedish mining company LKAB during 
the period 1946-1987. The case study concentrates on the approaches to 
new technology by the local union leadership and the LKAB company 
management. 

The analysis is carried out through a classification scheme over job-
functions, divided into four functional categories. The classification is 
ranging from manually inclined work on the end to highly automized 
work on the other pole. The results show a clear and unquestionable 
development of mechanization. At the next level of analysis the focus is 
on approaches and ways of relating mechanization by the two parties 
took on the question, and how this influenced the relationships between 
the two parties. The final results show that technological change in 
general is a creator of consensus. However, at the same time, techno
logical change is an unequeal process because the company commands 
control over three kinds of power resources; ownership, the legislative 
right of paragraph 32 and the monopoly of technological expertis. 
Organized labour can only try to attain technological knowledge and 
high levels of worker support. 

Key words: Technologial change, power resources, actor, interests, the 
limits of freedom of action, case study, local level. 
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Förord 
Denna avhandling ingär inte i något föregivet forskningsprojekt utan utgör 
till sin natur et t "en-mansgöra". Uppslaget till avhandlingen är hämtad frän 
min erfare nhet av gruvarbe te och de politiska diskussioner och aktivite ter 
som rådde i Kiruna vid slutet av 1970-talet. Jag vill till alla de personer som 
på något sätt bidrog till detta uppslag rikta ett tack. 

Det mer akademiska uppsla get till denna avhandling är dock av senare 
datum, åren 1983-84, då frågan om doktorra ndstudier och avhand lingsar
bete kom på fråga. Att skriva om LKAB var på något sätt "självklart", men 
att det blev den inriktning mot teknisk förändring som till slut ändade i 
denna text kan jag framför allt tacka min handledare professor Rune Åberg 
som, specie llt mot slutet, inspirera de och väg ledde mina tanke gångar i en 
bestämd riktning. Jag vill även tac ka mina kollegor vid So ciologiska insti
tutionen i Umeå universitet som vid olika avhandlingsseminarier och privata 
tillfällen bidragit med synpunkter, råd och i déuppslag under avhandlingsar
betet. 

Av mer utomstående personer faller naturligtvis ett speciellt tack till 
Christer Edvardss on, person alchef vid Malmbergets gruvor i LKAB, som 
på ett förtjänstfullt sätt introducerade mig i LKAB o ch dess väldiga arkiv. 
Det var också genom Christer som jag kom i kontakt med mina två främsta 
kontaktpersoner i LKAB, nämligen Lars Ringvall (Kiruna) och Benny 
Ringvall (Malmberget). Lars och Ben ny bidrog helt och hållet till att jag 
kunde fullfölja mina fältstudier våren 1988, utan Lars och Bennys välvilliga 
medverkan hade denna datainsamling varit omöjlig att genomföra. 

Jag vill även rik ta ett tack till FD Jonn y Hjelm vid Historiska institutio
nen i Umeå univers itet som läst och komm enterat stora delar av avhand
lingen, speciellt under de oförglömmliga 'sUcfiske'-dagarna under hösten. 
Jag vill även tacka personalen på universitetsbiblioteket och då speciellt 
bibliotikarie Agneta Stenberg som lyckats tillgodose mina behov av 
litteratur och forskn ingsmaterial. Vinp rovarvännen FK Esa K Marttila vid 
Konstvetenskapliga instit utionen i Umeå univers itet har designat och ren-
ritat illustrationerna efter mina primitiv a anvisningar. Lotta Jarl, adm. ass 
vid Pedagogiska institutionen i Umeå universitet, har med kunnighet 
omvandlat denna text till en bok och Tony Huzzard vid Engelska 
institutionen i Umeå universitet har förtjänstfullt översatt den engelska 
sammanfattningen. 
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Jag vill slutligen tacka min mor, min syster och min bror som he la tiden 
uppmuntrat och ställt upp för mig under avhandlingsarbetet, utan ert stöd 
hade svårligen denna avhandling blivit till. 

Boken tillägn as min mor och minnet av min alltför tidigt avlidne far , 
Hjalmar Alalehto, som nog hade haft svårt att förstå detta... 

Umeå i april 1992 
Tage Alalehto 
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Inledning 

Arbetarkollektivet hade samlat sig vid den nya diesel drivna maskinen och 
betraktade den med blandad uppsyn. Överingenjör Waldén stod mitt i folk
samlingen, uppbackad av en av företagets styrelserepresentanter, och ta lade 
om maskinens förtjänster; vilka produktivitets- och effek tivitetsvinster som 
nu var möjliga att uppnå och vilken framåt anda som präglade företagets 
teknikprofil. Överingenjören talade vitt och brett om nödvändigheten att 
förnya sig, om nödvändigheten att möta tidens förändringar, om nödvändig
heten att varje man mäste vara beredd på att ge upp lite av det gamla för att 
vinna nya erfarenheter, osv. Han talade om de hotande konkurrenskrav som 
företaget stod inför och nödvändigheten att genomföra tekniska förändringar 
som garanti för att bibehålla företaget intakt och bibehålla den höga syssel
sättningsstrukturen inom företaget. Överingenjören lät förstå att civiliserade 
människor inte var emot ny teknik. Därefter vände han sig till arbetarna för 
att höra sig för. Lastare Kar jamäki, ärrad gruv arbetare, kliade sig i skägg
stubben och spekulerade: Den civiliserade människan har alltså lämnat bilan 
till förmån för den elektriska stolen, ty visserligen dödar den långsammare, 
men med ström! Waldén betraktade Karjamäki med storblidna ögon, vände 
sen på klacken och muttrade något om "kortslutning". 

Ny teknik har under hela industrialismen varit en av de viktigare driv
krafterna bakom samhällsutvecklingen. Uppfinningar, innovationer och 
spridning av nya mas kiner, transportmedel, mater ial, metoder och prod uk
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ter har präglat produktionens inriktning och organisation. De har också 
kommit att prägla arbetsvillkor, konsumtionsmönster och vardagslivet i 
stort. I själva verket är vårt arbets- och vardagsliv idag så institutionaliserat 
kring teknik att vi har svårt att reflektera över detta teknikberoende i 
jämförelse med 1800-talets preindustrialiserade människor. 

Sociologiskt sett betyde r denna mycket stora teknik avhängighet att tek
niken påverkar våra attityder och värderin gar till ny teknik och att våra 
attityder och värderingar via tekniken avspeglar relationsformer mellan 
människor, mellan grupper, ja t.o.m mellan samhäll sklasser. Överingen
jören, i ovanstående historia, beskri ver den nya mas kinen i termer av det 
stora maskin tekniska framsteg som lastma skinen i sig kanske ä r, jämfört 
med andra last maskiner; vilka en orma produktivitetsvinster som las tmaski
nen kan betyda för företaget, t.o.m för hela branchen. Men öve ringenjören 
behöver inte köra lastmaskinen dagligdags; han be höver inte utsä tta sig för 
dess avgas er och inte heller behöver han utsät ta sig för maskinens oupp
täckta ergon omiska brister. Lastare Karjamäki tvingas däremo t utsätta sig 
för maskinens eventuella brister; han kan naturligtvis beundra maskin en, 
som alla andra människor, men ytterst sett vet han att maskinen utgör ett in
strument för företaget. Den kommer i första hand till företagets godo. 

1.1 Bakgrund 

Den akademiska bakgrunden till denna avhandling står att finna i den domi
nerande riktnin gen inom svensk arbets- och industrisociologisk forsknin g 
som tog sin början und er 1950- talet. Socio logernas intresse för arbete och 
teknikutveckling blev då föremål för flera empiriska studier. Utgångspunk
ten var att kartlä gga arbet arnas reaktio ner på och upple velser av den nya 
tekniken. Det gällde också att kartlägga vilka sociala problem som den nya 
tekniken kunde tänkas generera för den enskilde arbetaren eller arbetarkoll
ektivet. Arbetaren skulle anpassas till tekniken, medan tekniken uppfattades 
som en opåverkbar storhet med utstakad inriktning. 1950-talets industri
sociologi betecknas allmänt som "trivselforskning", dvs forskning om triv
sel i arbetet, och den uppbackades främst av näringslivet och LO. Det fanns 
dock vissa industrisociologiska studier, bl.a Segerstedt och Lundqvist 
(1955), som även be lyste frågeställningar om arbe tslivets makt- och klass
förhållanden och ställde frågor kring inflytande och demokrati på ar
betsplatserna. I någon mån föreg ick dessa studier lite av 1960-talets indu
strisociologiska probleminriktning. 
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Under 1960-talet började en alltmer utbredd uppfattning att sprida sig om 
att teknik inte var sä opåverkbar, att dess rörels eriktning inte var så given , 
att den i själva verket kunde vara ett utslag av politiska beslut. Det var 
också ett deceniumm då den tekniska utvecklingens mer negativa sidor 
började göra sig kännbar på arbetsplatserna (buller, vibrationsskador, 
cancerogena gaser, osv). Från industrisociologiskt håll uppmärksammade 
man att arbetarnas inflytande i bl.a teknikrelaterade frågor var kraftigt 
begränsade. Man trodde att om arbetarna fick ökat inflytande över planering 
och utförand e i sitt dagliga värv skulle flera arbets miljömässiga problem 
övervinnas samtidigt som inflytandet skulle ge högre deltagaransvar för 
företagets väl och ve. Av denna anledning kom flera arbets- och 
industrisociologiska studier att inriktas mot fö retagsdemokratiska projekt i 
syfte att öka arbetarnas inflytande i företagen. 

I slutet av 1960- och början av 1970-talet genomgick dock svensk arbets-
och industrisociologi en omfattande akademisk uppgörelse med sin 
konsensusinriktade "trivselforskning". Delar av den svenska industri
sociologin drogs med av de nya politiska vindarna och undersöknings
objektet förflyttades från passiv enskild arbetare till att kartlägga nä
ringslivets intressen att kontrollera arbetsprocessen, bl.a genom ny teknik, i 
syfte att öka exploateringen av arbetarna. Samtidigt uppbackades denna nya 
forskningsinriktning av den omfattande strejkvågen i Sverige vid denna tid. 
Den vänste rorienterade indus trisociologin ägnade ett allt större intresse åt 
arbetsprocessens utformning. Till en början var dessa studier "enaktörs-
studier", i vilket arbetsprocessens utformning betraktades enbart utifrån 
arbetsgivarnas kapitalistiska vinstintressen medan arbetarna utgjorde en 
passiv grå massa som fogligt följde med i utformningen av arbetsprocessen. 
Under 1980-talet har dock de flesta industrisociologiska studier av 
arbetsprocessen inriktats mot "tvåaktörsstudier". Man har utgått från att 
studera arbetsprocessens utformning som en aktiv proces s mellan arbetare 
och arbetsgivare, där de två parterna haft egna respektive gemensamma 
intressen att driva igenom eller förhindra bl.a tekniska förändringar. 1980-
talets industrisociologi har i sin yttersta utsträckning behandlat 
arbetsprocessens utformning som ett result at av klass kampen, dvs en fråga 
om maktförhållanden och maktutövning mellan företagets parter. Och det är 
till denna senare inriktnin g inom indus trisociologin som förestående av
handling hör hemma. 

Den konkreta bakgrunden till varför man börjar studera teknisk för
ändring i ett företag som LKAB är i mitt fall personlig. Under lärlingstiden 
fick jag som alla andra gruvarbetare först av allt övervinna rädslan att 
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arbeta under jord. Insikten att arbeta med flera hundra meter berg över 
huvudet (i mitt fall, ca 500 m) ut gjorde en speciell betingelse för att förstå 
gruvarbetets överlevnadsstrategier. Det ledde osökt till nödvä ndigheten att 
lära sig "läsa" farligt kontra ofarligt berg. Liksom till nödvändigheten att se 
över bl.a gruvans utrymningsplaner. I takt med att respekt en för "berget" 
övervann rädslan, insåg jag alltmer vilket fascinerande teknologiskt verk en 
underjordsgruva egentligen är . Där man lyckas tygla hundratusentals ton 
berg i kombination med en viss ekono misk effektivtet och utan al ltför stor 
människospillan. Men för att lyckas med detta krävs det att ansvariga parter 
väljer en brytningsteknik som kan tillf redställa den mängfald faktorer som 
underjordsbrytning medför. Valet av brytni ngsteknik utgjorde för min del 
som sociologistuderande en utgångspunkt för frågeställningar om 
företagsledningens överväganden samt vilka sociala effekter en viss 
brytningsteknik hade pä arbetarkollektivet. En annan mer ko nkret orsak till 
mitt intresse för teknis ka förändringar var bl.a de misslyckade experiment 
med en ny lastmaskin som utförde s inom den arbetsgrupp jag arbetade i. 
Lastmaskinen - av amerikanskt fabrikat som hade använts i tyska saltgruvor 
- hade en lastkapacitet som läg 30% över de ordinarie lastmaskinerna i 
LKAB. De fätal hela skift som denna maskin fungerade visade på en högre 
produktivitet än vid lastning med de ordinarie mas kinerna. Probl emet var 
att maskinens hydrauloljeledningar och bussningsdimensioner inte var 
riktigt anpassade till järnm almens tyngdkrafter vilket gjorde att mask inens 
oljeledningar för det mest a sprang läc k vid lastningens olika vridmom ent. 
Men trots att maski nen inte funger ade mer än ca 2 timmar per skift och 
bidrog till stora omkostnader (framför allt reparations- och 
felsökningskostnader) envisades företagsledningen med att fortsätta 
experimentet samtidigt som svordomarna stapplades i hög bland 
maskinreparatörerna. Man ruskade på huvudet och skrattade åt eländet, 
samtidigt som man funderade på om de var kloka "dä ruppe". Experimentet 
visade på ett underliggande intresse, hos företagsledningen, att förbättra 
produktiviteten i lastningen. Experim entet sveptes in i arbetsmiljömässiga 
argument men dess egentliga syfte var att höja lastningskapaciteten. 
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1.2 Frågeställning och syfte 

Jag kommer i denna avhandling att behan dla synen på teknisk förändring 
mellan den lokala fackliga ledningen och den verkställande före
tagsledningen i gruvföretaget LKAB under efterkrigsperioden (1946-1987) i 
LKABs två dominerande gruvförvaltningar: Kirunavaara och Mal mbergets 
gruvor. Avhandlingens tyngd punkt utgörs av en huvudfråga: I vilken ut
sträckning är teknisk förändring konfliktgenererande eller samförstånds-
skapande? Frågan kan preciseras till att gäl la när och unde r vilka betingel
ser är ny teknik konfliktgenererande och under vilka betingelser är den sam-
förståndsskapande? Det vill säga, vilka omständigheter kan tänkas föreligga 
när någondera aktör uppfattar ny teknik som ett instrument för en parts in
tresse gentemot en annan part; eller när ny teknik uppfattas som ett neutralt 
instrument vilket gynnar samtliga aktörer lika mycket. Det jag komm er att 
behandla är de attityd- och värderingsgrunder som respektive aktör hade när 
de företog sig eller bemötte tekniska förändringar. Dessa attityd- och 
värderingsgrunder studerar jag genom att ange vilka maktre surser respek
tive aktör hade möjlighet att mobilisera för att stå emot eller bejaka de tek
niska förändringarna. Aktörerna bes tår för arbetars idans del av den lokal a 
fackliga ledningen och förbundsledningen och för arbetsg ivarsidans del av 
den verkställande företagsledningen och i någon mån av styrelsen. 

1.3 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är disponerad i fem huvudkapitel. Det första kapitlet utgör ett 
inledningskapitel där avhandlingens bakgrund, frågeställning och syfte pre
senteras. Denna följs upp av motiv eringar till valet av LK AB och valet av 
fallstudie, med dess specie lla vetenskapliga problem atik, och en övergri
pande forskningsöversikt av olika sa mhällsvetenskapliga studier av LKA B. 
Avhandlingens andra kapitel utgör ett teoretiskt kapitel där den 
samhällsvetenskapliga diskussionen kring sambandet ny teknik och industri
ella konflikter inom socialfilosofi, organisationsteori och samhällsveten
skapliga studier redovisas. Denna fo rskningsöversikt leder i sin förlägning 
över till en diskussion om makt och det maktbegrepp som är mest tillbörlig 
att använda i syfte att kunna besv ara avhandlingens frågeställning. Forsk
ningsöversikten tjänar två syften, dels specificeras olika motiv att studera 
sambandet ny teknik och social förändring, dels utgör den en teoretisk 
plattform för den efterföljande empirin. 
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Avhandlingens tredje kapitel utgör i stor utsträckning en resultatre
dovisning av den faktiska mek aniseringsutvecklingen i LKABs tvä största 
gruvförvaltningar (Kiruna och Malmberget), tidsperioden 1950-1987. Detta 
kapitel tjänar endast ett syfte, nämligen att ange den faktiska mekaniserings
utvecklingen oberoende av vilken inställning de två aktörerna intog till 
denna mekaniseringsutveckling. Kapitlets empiriska material, undersök
ningsuppläggning och dispos ition presenteras utförligare i kapitlets inled
ning. I avhandlingens Qär de kapite l presenteras däremot de attityder och 
värderingar som de två aktörern a intog till den pågå ende mekaniseringsut
vecklingen och vilka maktresurser de två aktörerna kunde mobilisera för att 
bejaka eller stå emot ny teknik. Tidsperioden omfattar här 1946-1987. 
Undersökningsuppläggning, empiriskt material och disposition redovisas ut
förligare i inledningen till detta kapitel. Slutligen det femte kapitlet, som är 
ett diskussionkapitel, där avhandlingens teoretiska utgångspunkter samman
förs med de empiriska avsnitten. I detta kapitel besvarar jag avh andlingens 
frågeställning och försöke r genom en diskussion om maktutövande ge ett 
antal olika infallsvinklar för hur man ska tolka avhandlingens svar på 
frågeställningen. 

1.4 Motiv tffl valet av LKAB 

Skälet till att jag valt LKAB är främst personligt. Jag var anställd i LKABs 
Kirunagruva under en 10-årig anställningsperiod (1974-1983), varav jag ar
betade aktivt ca 5 år i den direkta gruvbr ytningen. Under denna anställ
ningstid fick jag relativt stor erfarenhet av de arbetsvillkor som rådde i gru
van och vilka kollek tiva erfare nheter som gruvarb etarna hade byggt upp 
genom åren och hur dessa ventile rades när bl.a ny teknik infördes. Men 
mitt val av LKAB har ock så mer gene rella skäl. Under efterkrigsperioden 
har LKAB varit ett av Sverig es största industriföretag sett ur omsättnings-
och produktionsvolym. Enligt Dahlström m fl (1971) svarade LKAB ensamt 
för 8% av Sveriges samlade exportproduktion 1970. Det utgjorde en 
betydande ekonomisk andel i svensk industri. Ett annat skäl, av större 
betydelse för min fråges tällning, är att gruvarbetarkåren vid en jämförelse 
med andra yrkesgrupper utgjort en av de mest konfliktbenägna 
yrkesgrupperna. Kerr och Siegel visade genom en komparativ studie att 
gruvarbetarkåren i 11 industriländer, däribland Sverige, hade den högsta 
strejkfrekvensen i jämförelse med andra yrkesgrupper (ur Evans och Creigh 
1977:234). Enligt Rimlinger skulle detta bero på at t gruvarbetets villkor är 
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mycket speciellt. Gruvarbetet kännetecknas av en överhängande riskfyl ld 
arbetsmiljö och med betydande komm unikationssvårigheter, vilket gör att 
den enskilde gruvarbetaren inte får samma överblick över produktionen som 
i en verkstad. Dessutom präglas gruvverksamheten av stor konjunk
turkänslighet och stor sysselsättningsfluktation (a a: 199-201. Se även 
Cronin 1979:187). Sammantaget leder det ta till att gruvarb etarna utvecklar 
en naturlig solidaritet och uttalad kampvilja mot misshälligheter i gruvarbe
tet. Gruvarbetarkären i LKAB skiljer sig inte i något väsentligt avseende 
frän denna internationella karakteristik. LKABs gruvarbetare har sedan 
länge präglats av stor homogenitet, gamla kamptraditioner och facklig-poli
tisk medvetenhet som varit längt radikalare än den svenska arbetarrörelsens 
förda politik (Nyström 1940, Dahlström m fl 1971). Sammantaget gör 
detta, enligt min mening, LKAB intressant att studera vad gäller frågan om 
tekniska förändringar varit konfliktgenererande eller samförståndsskapande? 
Vi har här en yrkesgrupp som uppvis ar hög konfliktbenägenhet, som är 
politiskt radikal och som uppvisa r en speciell homogen arbetarsolidaritet 
p.g.a gruvarbetets arbetsvil lkor. Här omnågonstans borde alltså arbetars i-
dan reagera på teknisk förändring som strider mot deras intressen. 

Så långt motiven till mitt val av studieobjekt. Skälet till att jag valt efter-
krigsperioden är en effekt av slumpens skördar. Perioden kännetecknas 
dock av flera stora tekniska förändringar som påverkat gruvarbetets villkor. 
Jag ska inte här föregripa mitt empiriska material allt för mycket, men jag 
kan ändå nämna sådana aspekter som en accelererande mekaniseringsut
veckling, ett förändrat produktionssystem och en förändrad personalpolitik. 
Anledningen till att jag valt en så lång tidspe riod som 40 år är för att ge 
kontinuitet över det empiriska materialet som jag tror kan ge intressanta in
sikter i drivkrafter och sociala förändringsmekanismer i synen på teknik och 
hur maktutövning har skett i teknikrelaterade frågor. Jag menar att dessa in
sikter hade blivit svår att ange vid en ordinär industrisociologisk studie, 
vilken för det mesta koncentrerar sig till en tid punkt och en händelse, jäm
fört med min historiska studie. 

1.5 Varför fallstudie ? 

Genom en falls tudie kan ett fenomen studeras på ett mer fördjupat o ch in
trängande sätt än vid en tvärsnittstudie. Fallstudien ger möjlig het att kart
lägga relativt sofistikerade sociala mekanismer över hur attityd- och värder
ingsmönster kan förhindra e ller påbjuda maktutövning i så pass kompl ice
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rade frågor som teknikfrågor trots allt är. Innebö rden av de ssa attityd- och 
värderingsmönster skulle troligen varit svårare att kartlägga med hjälp av en 
traditionell tvärsnit tstudie, speciel lt med tanke på att studien delvis är in
riktad mot att s tudera de strategiska överväganden som parterna gjort kring 
teknikrelaterade frågor. Ifall mitt syfte hade var it att studera utbred ningen 
av någon soc ial mekanism, t. ex om gruvar betare i allmänhet är radikalare 
än andra yrkesgr upper i teknikrelaterade frågor, så hade en tvärsn ittstudie 
varit på sin plats. Men eftersom jag valt att studera hur två aktörer förhållit 
sig till ny teknik och vilk a möjligheter de haft att påverka inriktn ingen av 
dessa förändringar, så faller sig en fallstud ie mer på sin plats. En fördel 
med en studie, som följer ett längre tidsförlopp hos ett fall, är att studien 
ges en longitudinell karaktär som kan visa på förändringar i förhållningssätt 
till ny teknik på ett mer inträngande sätt än vad en tvärsnittsstudie ger. 
Tvärsnittstudien kan i detta avseende endast peka på eventuella skillna der 
mellan olika fall, men det kan bli svårigheter att ange vilka strategiska 
överväganden som ligger bakom dessa skillnader . Och ser vi endast till 
fallet ger en longitudinell studie ett bättre underl ag för att dra beständiga 
slutsatser än vad en tvärsnittsstudie ger. 

Ett stort problem med fallstud ier är svårigheten att generalisera forsk
ningsresultaten. Någon statistisk representavitet kan det inte bli frågan om. 
De resultat jag fun nit måste i första han d betrakt as som repre sentativa för 
LKABs bägge gruvförvaltningar. Men en fallstudie kan motiveras utifrån en 
infallsvinkel om analytisk representavitet. Det vill säga att fallet antas 
avvika från de mönster och utvecklingstendenser som andra liknande fall 
sammanfaller med (Åberg 1990:112). I min studie kan man anta att LKABs 
gruvarbetarkår uppvis ar en speciel l kamplystnad i teknikrelaterade frågor 
p.g.a deras klassmedvetenhet, homogenitet och kamptraditioner som 
avviker från det generella. Det intre ssanta med d enna infallsvinkel blir när 
parterna i min studie inte uppfyller det förväntade utfallet om avvikelse, 
utan parterna, trots dess särart, sammanfaller med det generella utfallet. Då 
kan man dra slutsatsen att min studie styrker den generella tendensens 
relativa styrka när det gäller eventuell konfliktbenägenhet vid teknisk 
förändring (a a: 112). Detta skulle i så fall motivera studiet av ett speciellt 
fall som avviker från det normala föväntade utfallet. Ett annat motiv'att 
utföra en fallstudie av ett fall, istället för flera, är att man som forskare kan 
hålla bättre kontroll över unde rsökningens enheter, variabler och variab el
samband som man anser är intressanta för undersökningens problem
ställning (Brulin 1989:83). Därigenom kan man hålla högre reliabilitet och 
validitet över undersökningens resultat, eftersom m an som forskare lär sig 
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ganska väl vilka indivi der som represe nterar de olika parterna och vilka 
vinklingar som parterna gör i teknikrelaterade frågor. Det senare kan i vissa 
frågeställningar vara myck et speciellt, men intres sant för undersökningens 
slutresultat. 

1.6 Metod 

Utgångspunkten för min datainsamling har varit den helt omedvetna 
'deltagande observation' som jag utförde under mina ca 5 arbetsår i LKABs 
Kirunaförvaltning, i huvudsak under 1970-talet och huvudsakligen som 
lastare i gruvbrytningen. Under denna tid skaffade jag relativt ingående 
kunskap om vad gruvbrytning var för något och hur den genomfördes i 
praktiken. Jag fick också kunskap om vilken teknik som var bra och vi lken 
teknik som var mindre lyckad. Bl.a utfördes, under min an ställningstid, ett 
antal experiment med ny brytningsmetod och nya maskin- och 
materialtekniker. Jag fick även ingående beskrivet de arbetsorganisatoriska 
förändringar som skett från krigsslutet till slutet av 1980-talet. Den 
historiska bakgrunden, dvs 1950- och 1960-talen har jag fått beskrivet av ett 
oräkneligt antal äldre och mer erfarn a gruvarbetare i arbetspauser, raster 
och fritid. All denna rikliga detaljkunskap om gruvbrytning har gett mig en 
speciell "känsla" för gruvarbetets villkor, som metodologiskt sett är svår att 
precisera. Jag tror dock att jag lyckats förhålla mig både "nära", men också 
"distanserat" till undersökningsämnet. Denna "känsla" har varit till stor 
hjälp när jag tolkat avha ndlingens emp iriska material. När det gäller min 
metodansats i bearbetningen av empirin kan denna likställas med en 
historikers källkritiska förfarande att kvalitativt bedöma styrkegrad i de 
argument som parter na anfört, hur ofta de förekom mit, med vilken skärpa 
argumenten framförts och vilken prio ritet en fråga haf t före en annan. Jag 
har försökt bedöma trovärdighet och rimlighet i de argument som framförts, 
utifrån min egen erfarenhet av gruvarbete och gruvarbetets villkor. Därefter 
har jag försökt presentera parternas respektive argument i en konsistent 
form. 

Avhandlingens undersökningsenheter, variabler och empiriska material 
presenteras utförligare i inledningen till de empiriska kapitelavsnitten. 
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1.7 Tidigare forskning över LKAB 

Sociologen Ingemar Erixon (1958) utförde 1957 en industrisociologisk 
studie över sambandet trivsel-produktivitet. Erixon valde att utfö ra studien 
som en falls tudie inom LKABs Kirunaförvaltning. Han valde relativt vaga 
och obeständiga variabler, av typen hur organisationens struktur, 
arbetsledningens inställning, trivsel och anda påverka de arbetarn a i deras 
trivsel och produktivitet (a a:9-10). Studiens undersökningsobjekt 
avgränsades till likartade produktionsenheter, vilka i så liten utsträckning 
som möjligt påverkades av tidigare eller senare produktionsled i 
produktionsflödet. Valet föll på 13 st ortdrivarlag i gruvbrytningen. Erixon 
kunde genom ett antal sambandsanalyser konstatera att det förelåg ett 
generellt samband mellan produk tivitet och trivsel. Men han kunde inte 
ange kausalordningen mellan de två variablerna. Däremot fann han ett 
positivt riktat samband mellan trivsel i samhället och hög produktivitet, 
samt ett negativt riktat sam band mella n hög frånv aro och låg pro duktivitet 
(a a:59). Erixons studie var i stor utsträckning inspirerad av Human-
relationsskolans tankegångar kring industriarbete och arbetstrivsel. Han 
konsulterades senare av LKAB och utförde under 1960-talet en rad intern a 
utredningar, främst av företagets personalpolitik. 

Åren 1969-70 utförde en arbe tssociologisk grupp ledd av Berti l Gardell 
och Edmund Dahlström (1971) en undersökning, som syftade till att 
utvärdera de försök som LK AB bedrivit under 1960 -talet om ökat samr åd 
mellan parterna samt kart lägga förutsättningarna om ökat infl ytande för de 
anställda i LKAB. Undersökningen utgjorde en fallstudie av 
gruvförvaltningarna i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Under
sökningens generella syfte var att stimu lera försöksverksamhet med vidgad 
företagsdemokrati i svenskt näringsliv. Datainsamlingen, som startade 
hösten 1969, måste dock avbryt as och radikalt omstruktreras när LKAB-
konflikten bröt ut december 1969. Undersökningen fick därigenom en 
annan karaktär än den ursp rungligt tänkta. Den blev i stor utsträckning en 
redogörelse av konfliktens bakgrund och händelseförlopp dag för dag. Man 
utförde dock vissa analyser av de konsekvenser som följde på de 
företagsdemokratiska reformer som initierades uppifrån (vilket 
företagsledningen gjorde med t.ex samrådssystemet) utan att lyssna till de 
anställdas åsikter till dessa reformer. Man var också mycket kritisk till 
LKABs "dubbla" personalpolitik som bestod å ena sidan av ett 
företagsdemokratiskt samrådssystem, å andra sidan av ett auktoritärt 
ledningssystem (de s.k 31 ledarskapsteserna). Enligt Dahlström-gruppen 
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omöjliggjorde denna "dubbla" personalpolitik möjligheten att introducera 
ett företagsdemokratiskt beslutssystem i LKAB. Företagsledningen ansåg 
dock att de två personalsystemen var füllt förenliga och demokratiska. Man 
menade att Dahlström-gruppens kritik byggde på betydande sakfel samtidigt 
som man ansåg att forskargruppen tog parti för de strejkande gruvarbetarna. 
Forskargruppen kastades ut ur företaget och den ursprungliga projektidén 
kunde inte fullföljas av gruppen. 

Efter en tid fick dock en forskargrupp bestående av arbetspsykologer och 
tekniker ledd av Jan Kronlund (1973) tillst ånd att fullfölja vissa delar av 
Dahlström-gruppens ursprungliga projektidé. Kronlund-gruppen fick 
tillstånd att utvärdera månadslönereformen och efter en tid studera 
förutsättningarna för ökat inflytande i LKAB. Gruppen studerad e främst 
månadslönens effekter på bl.a olycksfallsfrekvens, stressattityder, 
produktions- och produktivitetsutfall samt arbetarnas inflytande i det 
dagliga arbetet. Gruppen konstaterade en generell olycksfallsminskning 
direkt efter strejken. Speciellt hade de svårare olycksfallen minskat radikalt 
medan de lättare olycksfallen ökat något. Man kunde också konstatera 
minskad produktionsvolym och produktivitet, som effekt av månadslöne
reformen, i olika borrningsmoment i Kiruna- och Malmbergets gruvor. När 
det gällde medinflytandet hade denn a inte ökat geno m det samrådssystem 
som tillämpades i LKAB. 

En av grundorsakerna till 1969 års gruvstrejk utgjorde enligt strejk-
komittén de odemokratiska organisationsförhållandena inom LO och Gruv 
industriarbetarförbundet. Man ansåg att den sven ska fackföreningsrörelsen 
var alltför toppstyrd och centralistisk, att den inte lyssnade till rörelsens 
gräsrötter. Denna kritik utgjorde utgångspunkt för sociologen Kjell 
Erikssons (1973) studie om interndemokratin inom den svenska fackför
eningsrörelsen. Eriksson undersökte vad utvecklingen mot större organisa
tionsenheter hade inneburit för interndemokratin inom fackför eningsrörel
sen. Han valde som fallstudie att studera de tre fackavdelningarna i malm 
fälten (avd 4,12 och 135). Han konstat erade att samtliga avde lningar var 
diskriminerade i förbundet. Till exempel hade inte avd 12, vars medlems
stock motsvarade 25% av förbundet 1969 (a a: 3:8), några medlemmar i för
bundsstyrelsen, förbundsrådet eller någon av de centrala ombundsmännen 
inom förbundet. Dessutom kringgicks avdelningen av förbundsstyrelsen, 
som i vissa frågor förhandlade direkt med LKAB utan att konsultera avdel
ning 12 (a a :3:ll). Detsamma gällde även avd 4, vars medle msstock mot
svarade 16% av förb undets medlemsstock 1969, som hade dålig representa
tion i förbundets olika ledand e organ och bety dande problem med den in
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terna demokratin inom avdelningen (a a:3:15-16). I sin slutdiskussion 
menade Eriksson att 1969 års gruvkonflikt var en kombinerad effekt av den 
bristande interndemokratin inom förbundet och den solidariska 
lönepolitiken, som missgynnat gruvarbetarna i malmfälten lönemässigt (a 
a:3:36). Just interndemokratin och den solidari ska lönep olitiken avh andla
des även av en grupp journalister och samhällsvetare (Thunberg (red) 
1970). Deras studie utgjorde ett tidsdokument av LKAB-konflikten och var 
i huvudsak deskriptiv till formen. Genom deltagande observation och infor
mella intervjuer konstaterade gruppen att gruvarbetarna i malmfälten hyste 
ett allmänt bristande förtroende för LO, Gruvindustriarbetarförbundet och 
för de tidigare sittande avdeln ingsstyrelserna. Gruppen menad e också att 
den solidaris ka lönepolitiken var en av grundorsakerna till gruvstrejken, 
som missgynnat gruvarbetarna lönemässigt under 1960-talet. I övrigt doku
menterades gruvarbetarnas kritik av löneformerna, personalpolitiken och de 
relativt försämrade arbetsvillkoren. Ungefär samma ståndpunkter redovisas 
också i den s.k 'vitboken' från LKAB-konflikten av strejkkomittéens 
sammanträdesprotokoll och dokument (Pappren på bordet del I och n, 
1972). I 'vitboken' redovisas strejkförhandlingarna, som huvudsakligen var 
koncentrerade till lönefrågan och det misstroende som gruvarbetarna kände 
mot LO, Gruvindustriarbetarförbundet och de sittande avdelningsstyrel
serna. Kritiska kommentarer förekom även mot den solida riska lönepoliti
ken, olika löneformer, personalpolitiken och arbetsvillkoren. 

Utifrån en helt annan infallsvinkel utförde statsvetaren Jörgen 
Westerståhl (1972) en studie av massmedias nyhetsbevakning av LKAB-
konflikten. Westerståhl undersökte nyhetsbevakningens omfattning, in
riktning, saklighet och opartiskhet av konflikten. Han kon centrerade sig på 
att studera den "bild" massmedia gav av konflikten, inte på vad som faktiskt 
skedde (a a: 109). Han fann att i de större nyhets- och tidningsredaktionerna 
- dvs i tidningsledare, osv - övervägde de negativa perspektiven av de 
strejkande gruvarbetarna, medan nyhetsmaterialet - främst rapporteringen -
dominerades av positiva perspektiv på de strejkande gruvarbetarna. 
Massmedias syn på facket och LKA B/Staten var genomgående balanserad 
mellan posit iva och negativa perspektiv. Det enda anmärkningsvärda var 
den socialdemokratiska pressens totala brist på korrespondens mellan 
ledarskribenternas och nyhetsavdelningens bedömning av fackets och 
LKABs handlande under konflikten (a a: 137-138). 

I samband med strukturkrisen i mitten av 1970-talet proklamerade LKAB 
omfattande reduceringsplaner av person alen. Detta föranledde Statsföretag 
AB att bestäl la en konsekvensutredning av de prognocerade effekterna på 
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malmfältskommunernas sysselsättningsstruktur, befolkningsunderlag och 
kommunala ekonomi. Utredningen utfördes av kulturgeograferna Ingrid 
Liljenäs och Ulf Wiberg (1978). De fann att gruvverksamheten stod för 
83% av de industrisysselsatta i Gällivare kommun och 87% i Kiruna 
kommun (a a:II), samt att LKABs direkta och indirekta betydelse för 
sysselsättningen uppskattades till ca 90% i Kiruna komm un och ca 55% i 
Gällivare kommun (a a:72). Deras slutsatser visade att arbetsmarknadsläget 
i malmfältskommunerna hade förvärrats betydligt under 1970-talet i 
jämförelse med riket som helhet. Fram till 1970-talet hade det skett en 
gradvis sysselsättningsexpansion i kommunerna. Denna hade dock börjat 
avmattas genom LKABs anställningsstopp och reducering av antalet 
entreprenörer, samt minskad byggverksamhet i de två kommunerna. 
Dessutom bidrog den allmänna lågkonjunkturen i Sverige till minskad 
efterfrågan på arbetskraft från de två kommunerna, vilket ledde till stora 
bidragskostnader för kommunerna (a a:32). 

Ungefär samtidigt med Liljenäs och Wiberg utförde en grupp danska 
samhällsvetare (Christensen/Madsen/Pagh) en undersökning av LKABs 
Kirunagruva för att exemplifiera en marxistiskt härledd tes i hur stor 
utsträckning den kapitalistiska kapitalackumulationen kan intervenera och 
exploatera givna naturförhållanden. Undersökningen inriktades mot att 
studera vilka möjligheter och begränsningar en kapitalistisk 
verksamhetsform innefattade vid exe mplet gruvbrytning. Författarnas syfte 
var främst att utveck la en samh ällsvetenskaplig teori som förenade s tudiet 
av naturförhållanden och sociala förhållanden. Utifrån detta syfte kom de att 
intressera sig för teknisk utveckling som dels bestämdes av 
naturförhållandena, dels de sociala förhållandena. Undersökningens 
tyngdpunkt låg främst på ett företagsekonomiskt plan och deras kart
läggning av LKABs tekniska utve ckling var mycket översiktli g och de la 
inte någon tonvikt vid facke ts eller arbet arnas åsikter om LK ABs tekniska 
utveckling. 

Helt oberoende av de danska samhällsvetarna igångsattes under 1980-talet 
ett forskningsprojekt om arbete, teknik och ekonomi vid den arbets
vetenskapliga institutionen vid Luleå tekniska högskola. Forsk
ningsprojektet inriktades mot stud ier av gruvb rytning, och då spec iellt stu
dier av LKAB. Jan Johansson (1986) använde sig av LKABs Kiruna
förvaltning som fall för att studera hur en relativt väl avgränsad ekonomisk 
verksamhet får sin ekonomiska och organisatoriska gestaltning. Hans 
tyngdpunkt låg på de t företagsekonomiska planet i vilket han t illämpade en 
marxistiskt härledd rationaliseringsmatris (en syntetisk modell över de ack
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umulations- och realiseringsbetingelser företagsledningen hade att han tera). 
Hans syfte med de nna rationaliseringsmatris var att analys era de rationella 
valmöjligheter LKABs företagsledning hade vid olika tidpunkter under 
efterkrigsperioden. Därefter illustrerar han prosaiskt hur dessa val av teknik 
och organisationsstruktur slog igenom och upplevdes av arbetarna. 
Johanssons studie är främst en under sökning om ledn ingsstrategier och de 
valmöjligheter som företagsledningen hade vid olika konkurrenssituationer. 
Han koncentrerade sig på de omvär ldskrav som företagsledningen hade att 
tackla, och studerade i mindre utsträckning de förändringar som skedde 
inom arbetsprocessen. I sin undersökning inkluderade inte Johansson fack
ets förhällande till de olika konkurrenssituationerna, inte heller der as reak
tioner på de tekniska och organisatoriska förändringarna. 

I samma forskningsprojekt som Johansson medverkade i ingick också en 
studie av Bo Helgeson (1986). Helgesons studie är mer teoretisk än 
Johanssons. Helgeson diskuterade främst de nya arbetssociologiska ansatser 
och rön som olika forsknin gsprojekt i Tyskland hade resultera t i. Dessa 
forskningsprojekt ifrågasatte, empir iskt och teoret iskt, gilit igheten i Harry 
Bravermans tes om arbetets succesiva dekval ificering i det kapitalistiska 
västerlandet. Sammankopplat med denna kritiska kvalifikationsdiskussion 
utvecklar Helgeson en marxis tiskt härledd teori om olika hand lingslogiska 
kraftfält - s.k sociala ordningsformer. Han diskuterar hur dessa kraftfält på
verkar företagets aktörer att stimulera en teknisk utveckling (av kap italack-
umulativa motiv) eller ta till strid mot bl.a den tekniska utvecklingen (p.g.a 
invanda föreställningar, traditioner, osv). Kraftfälten utgörs av kapitalets 
värdelogik, som determinerar varuavsättningen och penningstillströmningen 
i företaget (a a : 167). Mot denn a värdelogik satte Helgeson de materiella 
formernas logik, dvs de naturmässiga gränser som mater ian sätter för hur 
långt kapitalackumulationen kan fortgå, och den sociala kraftsformslogiken, 
dvs hur arbe tskraftens ovilja till dekvalifìcerande arbetsuppgifter eller yrk
esmässiga begränsningar sätter gränser för kapitalackumulationen (a a: 168). 
Helgeson använde sig därefter av LK ABs Kirunaförvaltning som fall studie 
för att exemplifiera sin teori. Exemplifieringen kom dock att "hänga i 
luften" sett från det teoretiska perspektivet och koncentrerades i stor 
utsträckning mot ett företagsekonomiskt plan. 

Under samma tidsperiod som Luleå-projektet pågick, utfördes vid 
Uppsala universitet ett omfattande ekonomi-historiskt forskningsprojekt om 
arbetsliv, teknol ogi och samh ällsförändring. Inom ramen för detta projek t 
skrev Ulf Eriksson (1991) en avhandling om LKABs Kiruna-gruva över en 
tidsperiod av 100 år (1890-1990). Erikssons syfte var att genom en 
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fallstudie dokumentera, rekonst ruera och om möjligt analysera arbets livets 
förändringar över en längre tidsperiod. Det gällde speciellt sädana aspekter 
som kontroll av arbetet, yrkess kickligheten, hur arbetsprocessen utformats 
med den teknik som använts och vilka sammankopplingar som funnits 
mellan produktionstyp och marknadsagerande (a a:6-7). Avhandlingen utgör 
i mycket stor utsträckning en dokumentation av gruvarbetets vardagsliv, 
såsom arbetet med berget, med maskinerna och den sociala samvaron. 
Erikssons syfte är att ge en helhe tsbild över hur komp licerad och kom plex 
arbetslivets vardag kan vara när det gäller relationen mellan företagspart 
och arbetarpart, instä llningen till ny teknik, till ny arbetsorganisation, etc. 
Eriksson förmedlar en mångfacetterad bild av hur det var att vara 
gruvarbetare 1890, 1910, 1925, etc. Hans slutsa tser är att arbete ts vardag 
uppvisar en sådan komplexitet att det är svårt att härleda några generel la 
förklaringar till varför det blev som det blev. 

Helt oberoende av forskningsprojektet i Luleå tekniska högskola och 
Uppsala universitet utförde LKABs förre företagsläkare Harold Sihm 
Jörgensen (1986) i Kiruna en milj ömedicinsk studie öv er förekomsten och 
utbredningen av lungcancer och silikos bland underjordsarbetare i 
Kirunagruvan. Studien utfördes som en longitudinell studie med två 
tidsnedslag 1967 och 1984. Hans syfte var att undersöka sambandet mellan 
ovanstående sjukdomar och olika arbetsmiljöaspekter i gruvan; till exempel 
våtborrningens och lastningens effekter på si likosförekomst; ventilationens, 
dammintensitetens, olika gasers, oljedimmans (förekommer vid 
hydraulborrning) och radonets inverk an på lugncancerförekomst. När det 
gällde lungcancerförekomst fann inte Jörgensen några signifikanta 
skillnader mellan de två tidsne dslagen. Den enda statis tiska skillnaden var 
att rökande gruvarbetare riskerade att få lungcancer i mycket högre 
utsträckning än icke-rökande gruvarbetare. Däremot visade den 
komparativa studien mella n manlig a undeijord sarbetare och manliga icke-
underjordsarbetare att de förra uppvisade sju gånger högre dödlighetskvot i 
lungcancer än den senare gruppen. Jörgensen kunde inte förklara vilken av 
arbetsmiljöaspekterna som bidrog till denna dödlighetskvot bland 
underjordsarbetare. När det gällde silkosförekomsten hade denna minsk at 
mellan 1950 och 1970 p.g.a att kvarts förekomsten minskat, samtidigt som 
ventilationen förbättrats och maskinborrningen övergått till våtborrning. 









2 
Teoretiska utgångspunkter 

Min frågeställning är inte ny. Teknikens betydelse för samhällets upp
byggnad var under industrialismens början en omstrid d fråga som disku
terades av flera intellektuella i 1800- och 1900-talets Europa. Diskussionen 
ledde så småningom till att tre huvudteser etablerades inom sam
hällsvetenskapen om tek nikens/teknologins drivkrafter i och för samhälle t. 
De tre teserna är i kronologisk ordning: teknologisk voluntarism, 
teknologisk determinism och teknologi som social konstruktion. 

Jag kommer inledn ingsvis att red ovisa dessa huvudteser av två skäl. Det 
första är att visa att teknik utgjor t ett samhällsvetenskapligt ämn esområde 
under lång tid inom sociologin. Att den sociologiska diskus sionen på ett 
övergripande plan rört frågor kring teknik som haft med attityder och 
värderingar att skaffa och dessutom rört maktfrågor i vilket tekniken 
åskådliggjorts som instrument för att uppfylla vissa partsintressen gentemot 
andra partsin tressen. Det andra skälet är att ge en övergripande teore tisk 
referensram for avhandlingen, som succesivt bryts ned till en empirisk 
problemställning, vilket förh oppningsvis, utgör tillräckliga sakskä l för att 
ställa huvudfrågan för denna avhandling. 

I nedanstående redovisning av teknologi-teserna har jag uteslutit tesen om 
teknologisk voluntarism p.g.a att denna tes inte äger någon relevans för 
avhandlingens frågeställning och analys av de två aktörernas 
förhållningssätt till ny teknik. 
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2.1 Teknologisk determinism 

Under den feodala och den tidiga kapitalismens epok var tron på det 
tekniska geniet en relativt utbredd föreställning. De tekniska genierna 
ansågs som överhövan produktiva individer vilka ägde en unik förmåga att 
ta fram nya välgörande produkter; produkter som genast kunde introduceras 
och uppfy lla människors samh älleliga behov på ett bättre sätt än tidigare 
(Basalla 1988:204). 

Den voluntaristiska synen på tekni sk förändring ifrågasattes dock på ett 
tidigt stadium av bl.a. Marx (1981:323), och specif icerades under 1920-
talet av den ameri kanske sociologen William F. Ogburn. Ogburn hävdade 
att det var oreal istiskt att tro att teknologisk förändring betingades av fria, 
intelligenta och totalt rationella individer som satt och skapade teknisk a 
landvinningar som om G ud själv inte hade gjort det bättre. Föres tällningen 
att teknisk förändring enbart betingades av tekniska genier ansågs som 
individualistisk, idealistisk och samhällsvetenskapligt ogrundad. Ogburn 
hävdade istället att tekno login som syste m utgjorde drivkraften bakom det 
moderna industrialiserade samhället till vilket all öv rig samhällsverksamhet 
anpassades gradvis (1964:92). Denna anpassning kännetecknades av det 
som Ogburn kallade för "cultural-lag" vilket innebar att teknologin som 
system drog med sig övriga samhällssystem, t.ex. familjen, rättsvä sendet, 
marknaden, parlamentet osv i sin evolutionära utvecklingstakt och -
inriktning (a a: 86). Ogburn kritiserade den voluntaristiska tesen på basis av 
strukturalistiska argument. "The invention of the steamboat might well be 
better attributed to the steam engine than to a great man, in mu ch the same 
way as the discovery of American was due to new mean s of navigation 
rather than to a particular individual." (Ogburn 1957:17). Uppfinningen var 
för Ogburn en konstant faktor, ett tingligt uttryck för en serie små händelser 
och förbättringar som kumulativt uppgått till en teknologisk förändring. 
Uppfinnaren var en i och för sig säregen, men strukture llt underordnad 
agent vars uppfinning var en logisk följd av teknologins utveckling (ur 
Schon 1969:210). Det var dock del vis en anna n fråga hur männi skan kom 
att använda sig av uppfinningen. Det var en fråga som rörde traditioner, 
vanor, moral och nytta. För Ogburn var t.ex. upptäckten av kniven eller 
navigationsinstrumentet en begränsning av andra valmöjligheter vilket ledde 
till en anpassning av det mä nskliga beteendet. Det var dock en anp assning 
av godo eft ersom tekniken också ledde till nya soc iala valmöjligheter. Den 
sociologiska frågan för Ogburns del var att studera utfallet av denna an
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passningsprocess, ifall den flöt med eller utan konflikter mellan olika 
samhällsgrupper (Ogburn 1957:18) 

Tesen om den determinerande teknologin tillhörde 1900-talets fram
växande industrisamhälle. Ur funktionell synpunkt hade denna tes sin grund 
i en allt hastigare integrat ion mellan naturvetenskap och teknologi. Dels 
hade relationen mellan forsknin g och industri fördjupats, dels hade den 
vetenskapliga forskningsinriktningen blivit allt mer indus trianpassad (t. ex. 
studiet av kemiska processer och elektr iska fenomen). Denna ekon omiskt-
teknologiskt-naturvetenskapliga inriktning blev oc kså allt svårare att förstå 
och förklara inom ramen för politiska processer. Teknologin fick kort sagt 
status av att vara nå got säreget och fristående från övriga samhällsfaktorer. 
Teknologin tycktes inbegripa samtliga samhällsfaktorer men samtidigt vara 
något högst eget (Jamison 1989:517, Noble 1984). 

En liknande tes hävdade även Thorstein Veblen. Han menade att 
grundläggande politiska beslut över samhällets utveck ling och inriktning 
togs på grundval av systemets teknologiska kapac itet, inte, eller i mindre 
utsträckning, utifrån traditionella samh ällsideologier. (ur Jones 1982:21 0, 
se även Elzinga 1980:49). Politiska beslut, gällande komplexa 
samhällsproblem, blev mer sv årgripbara i ett sekula riserat samhällssystem, 
vilket ledde till att beslu ten i allt större utsträ ckning blev en fråga o m vad 
man kunde göra, istället för vad man borde göra. Beslutsfattandet blev 
alltmer teknologiskt, vilket ledde till uppkomsten av teknokrater som de 
egentliga/informella beslutsfattarna. Teknokraterna utgjorde en speciell 
vetenskaplig, teknologisk elit som stod över allt som hade med politik, 
ekonomi och ideologi att skaffa. För Veblen var politiska beslut anpassade 
effekter av teknologin och utgjorde en formell bekräftelse av den 
teknologiska utvecklingen. 

Detta behövde dock inte uppfattas på ett nega tivt sätt; tekn ologin erbjöd 
möjligheten att frigöra människan från nödvändiga och intetsägande arbeten 
(Elzinga 1980:51). Men den kund e också uppfattas som ett hot. Författare 
som Mumford, Spengler och Heidegger tolkade västerlandets teknologiska 
utveckling som steg i dess civilisatoriska förfall. Detta gjorde de med ut
gångspunkt ur den ryske nationalekonomen Kondratiefs teori om ekonomins 
långa vågor. Kondratiefs teori förutspådde att västerlandet var på väg in i en 
ekonomisk-teknologisk nedgångsfas under 1930-talet, med ett moraliskt för
fall som följd (Jamison 1989:518, Spengler 1981). Denna moraliskt tyngda 
teknologiska determinism företräddes i stor utsträckning av existe ntialister 
(Mesthene 1969:489). En mer religiös grogrund till den teknologiska 
determinismen återfinns i judendomen och kristendomen (Jones 1982). 
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Enligt dessa läror står människan över naturen och har rätt att bruka den för 
sina egna syften. Denna religi ösa utgångspunkt kom, vid industr ialismens 
genombrott, att understödja en rent profan inriktning i samband med att 
naturvetenskapen integre rades med industrin. Då ersattes den idealiserade 
gudstron med en mer pragmatisk tro pä materi ellt framåtskridande genom 
vetenskap och teknolo gi. Naturen betraktades som ett exploa terbart objekt 
vilket människan hade det totala ansvaret över. Denna profana utgångspunkt 
understödde, i sin tur, antropologiska betraktelser, som var förenliga m ed 
industrisamhället. Det gäller framför allt definitionen av människan som "a 
tool-making ani mal" (a a:211). Enligt Jones acce pterades "...the idea that 
man (wa s) primarl y and essentially a tool-making anim al (to readily); the 
oldest evidence of human society is found in stone hammers, axes and split 
skulls - there is no evidence of language, myth, religion, music ritual or 
magic to be dug up by the archaeologist's spade. We assume, all to readily, 
that the utilitarian and tang ible (was) central to hum an experience and that 
emotions, communications, and so on was peripheral." (a a:211-212) 

Den moraliska teknik pessimism, som växte sig stark under 1930-talet, 
vände sig emot att religionen togs som ideologisk förevändning för det 
framväxande industrisamhället och vänd e sig även emo t sädana industrian-
passade definitioner som 'a tool-making animal'. Denna moralis kt tyngda 
teknikpessimism gav upphov till en mer fördjupad teknologisk determinism. 
Den franske sociologen Jacques Ellul (1964) menade att tekniken i det stats-
kontrollerade industrisamhället kunde liknas vid en öve rväldigande apparat 
som stod över all mänsklig kontroll. Tekniken utvecklades i en självgenere-
rande takt och riktning som karaktä riserades av logik och instrumentent 
förnuft, vilket eliminerade känslor och spontanitet (a a:79). För Ellul bestod 
inte drivkraften till soci al förändring i någon utomstående, oberoende och 
avskild tekni k (vilket Ogburn och Veblen antog, se Edquist 1977). Ellul 
sökte istället förklaringen i samtliga samhällsfaktorer, vilket konceptualise-
rades som en överväldigande "Teknik". Hela samhällssystemet liknades vid 
en gigantisk Maskin (1964:3-4, MacKenzie 1985). En liknande teknik-
karaktärisering av industrisamhället antog även teknik- och socialhistorikern 
Lewis Mumford (1984). Enligt Mumford hade den teknisk a utvecklingen 
genererat egna kuns kapsområden i vilket naturv etenskap frodades och an
vändes för specifika industri- och affärsintressen. Tidsbegreppet hade insti
tutionaliserats, plikt- och effektivitetskänslan fördjupats och sam
hällsvetenskap börjat tillämpas för att utforma effektivare arbetsmetoder och 
arbetsorganisationer (a a: 19). Men Mumford såg inte denna överväldigande 
teknologisering som en autonom kraft. Det moderna samhället var trots allt 
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i sin teknikspridning en historiskt relaterad social process mellan olika 
maktintressen. Fram till 16-17 00-talet var militära int ressen drivande, frän 
17-1800-talet var ekonomiska intresse n drivande. Men för Mumford var 
teknikutvecklingen trots detta ödesmättad och hotande. En liknande, men 
mer sociologisk, karaktärisering av teknikutvecklingen intog också Marcuse 
(1969) och Habermas (1984). Enligt Marcuse präglas det kapitalistiska 
samhället av en växande teknisk-vetenskaplig helhet i vilket de sociala rela
tionerna utgörs av ett tekniskt utnyttjande av människan (1969:142). Denna 
teknologisering har sin drivkraf t i den kapitalistiska produktionsprocessen, 
och får p g a det kapitalistiska produktionssättet en sådan universell omfatt
ning att den blir determinerande över en hel kultur i form av vad som anses 
vara nyttigt, förnuftigt, rationellt och förenligt med sanning (1969:149-
152). Habermas (1984) ser dock inte denna teknologisering lika ödesmättat 
som Marcus e. För Habermas är teknologin per se inte något större sam
hällsproblem. Problemet är snarare d en ideologi som understödjer idén om 
teknikutvecklingens autonomitet, dvs de ekonomiska och politiska intressen 
som s.a.s tjänar på denna idé. Denna ideologi utgör ett hinder i den poli
tiska strävan att förverkliga ett fullvärdigt demokratiskt samhälle. 
Problemet är att teknologin i allt mindre utsträckning under 1900-talet har 
utgjort någon politisk fråga och därmed kommit att stå under medborgarnas 
kontroll, i 

2.2 Teknologi som social konstruktion 

Habermas och Marcuses reflektion över teknologin som en fråga om 
ideologi, dvs värderingar om nytta, rationalitet, förnuftighet och t.o.m. 
sanning, leder till ett renodlat sociologiskt synsätt över teknologin. Tek
nologin utgör ett objekt som konstitueras och insnärjer de sociala relationer 
som strukturerar samhället, t.ex. arbete-kapital, stat-civilt samhälle osv. 
Denna aspekt leder osökt vidare till tesen om teknologi som social 
konstruktion. En tes som hävdats av en rad olika författare, m en som nog 
har sina mest kända företrädare i den skotska kunskapssociologiska skolan: 
The strong programme. "In the social constructivist approach, the key point 
is not that the social is given any special status behind the natural; rather, it 

1 Jämför här nationalekonomen Robert Heilbroners uppfattning att teknologisk determinism är en 
epokbegrän8ad ideologi som har sin grund i ett gap mellan för hög teknisk utveckling och för låg 
folklig kontroll av d enna. När detta gap väl är slutet så upphör föreställningen om teknologisk de
terminism (1967:234), se även Jamison 1989. 
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is claimed that there is nothing but the social: soci ally cons tructed natura l 
phenomena, socially constructed social interests, socially constructed 
artifacts, and so on". Det sociologiska grundantagandet är konfliktuellt 
"...social groups have differe nt interes ts and resources, they tend to have 
different views of the proper structure of the artifacts." (Bijker m fl. 
1989:109 och Law:111, se även MacKenzie och Wajcman 1985:2-3). Allt 
tal om teknologisk determinism avvi sas med att den teknolo gi som tycks 
vara självgenererande i själva verket äger hög "momentum", vilken 
understöds av företagsledare som vill reducera osäkerhet och ingenjörer 
som vill höja det tekniska systemets kapacitet (Hughes 1987:79) 

Enligt 'konstruktuvisterna' omfattas all typ av teknik och teknisk för
ändring av sociala konflikter på olika nivåer. Tillexemel kan konflikter för
ekomma pä en rent materialteknisk nivå, mellan ingenjörer som vill ha en 
viss hastighet gentemot ingenjörer som vill ha en viss uthållighet på materi
alet. Det kan då röra sig om konflikter som förorsakas a v att den ena in
genjörsgruppen lyckas fä igenom att deras aspekt prioriteras före den andra 
ingenjörsgruppens vid t.ex tekniska experiment eller proto
typframställning. Detta kan leda till att den första ingenjörsgruppen får 
ökad status och eventuellt ökade ekonomiska anslag eller priviligier för att 
fortsätta sin verksamhet. Den andra ingenjörsgruppen får då minskad status 
och riskerar dessutom att misslyckas p.g.a att deras synpunkter inte bejakas 
vid tekniska experiment. Konflikterna kan också, enligt 
'konstruktuvisterna', vara moraliskt relaterade, som att kvinnor inte har 
trampcykelns ledstång på samm a ställe som män nen har för att inte väcka 
anstöt. En konflikt av denna typ kan ta sin utgånspunkt i att 
marknadsföringsgruppen kräver en teknisk lösning för att kunna sälja 
cykeln. Det kravet kan understödjas av en ing enjörsgrupp som håller på att 
prova ett nytt stålämn e med helt nya konstruktions- och bäregenskaper. 
Men denna ingenjörsgrupp kan komma i konflikt med de tekniker som 
sysslar med svetsmaterial och svetsteknik, vilka anser att beprövad 
svetsteknik inte kan användas vid arbete med det nya stålämnet. För att inte 
förlora i status och ekonomiska anslag vänder den senare gruppen på 
problemet genom att hävda att det är löjligt att konstrue ra två cykeltyper 
p.g.a ett diffust moraliskt problem. (Pinch och Bijker 1987:35. Se även 
Noble 1984 och Pacey 1983 som argumenterar på samma principiella sätt). 
Frånvaron av konflikter, eller det som Hughes kallar för "momentum", 
utgör egentligen en tidsmässigt utsträckt stabilisering och ett förtäckt 
"bortglömmande" av de problem som all teknik bär med sig. "To close a 
technological "controversy", one need not solve the problems in the 
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common sense of the word. The key point is whether the relevant socia l 
groups SS S the problem s as being solved. In technology, advertising can 
play an important role in shapin g the meaning that a social group gi ves to 
an artifact." (Pinch och Bijker 1987:44, se även Noble 1984 som illustrerar 
denna tes explicit i det konfliktuella valet mellan Numerical-Control syste
met och Record-playback systemet i amerikansk militärindustri under 1950-
talet) 

De två teserna, teknologi som socia l konstruktion och teknologisk de
terminism kännetecknas bäda av en strävan att förklara tek nisk förändring 
genom att ange dess drivkrafter. På så sätt berör de två teserna samma 
ämne, men utifrån olika infallsvinklar. Den infallsvinkel som tesen om 
teknologi som social konstruktion betona r är den tekniska förändringens 
implementeringsfas, dvs den fas som gäller innan den nya tekniken blir helt 
funktionsduglig. Tesen om teknologisk determinism utgår däremot från den 
helt funktionsdugliga tekniken och betonar en slags genereringsfas, dvs den 
fas när den nya teknik en sprids ut i samhällssystemet och genererar nya 
beteenden, värderingar och traditioner. Denna teoretiska skillnad mellan de 
två tesernas infallsvinklar på implementerings- respektive genereringsfas 
ska dock inte överbetonas. Den teoretiska skillnaden utgör mer en 
karaktäristik än en analytisk skillnad eftersom de två teserna förväntas 
kunna förklara hela förändringsförloppet av ny teknik. Tillexempel kan man 
som nationalekonomen Robert Heilbroner (1967) argumentera att 
teknologins implementeringsfas till vissa delar är betingad av en 
deterministisk struktur: "...the steam-mill follows the hand-mill not by 
chance but beca use it is the 'next' stage in a technical conqu est of nature 
that follows one and only one aveneu of advance." (a a:336).z Enligt 
Heilbroner ger naturförhållandena teknologin en deterministisk struktur och 
autonomitet gentemot de sociala systemen. Den nya tekni ken blir till vissa 
delar sammanbunden med en evolutionär kunskapsutveckling och en 
kumulativ tillväxt av fler tekniska experter (se även Edquist 1977:53 
karakteristik över uppfinningsverksamheten odi Basalla 1988:58-59). Detta 
medför, enligt ekonom-historikern Nathan Rosenberg (1976), att 
utbudssidan (vad som är möj ligt att f rambringa och erb juda på marknaden) 
blir styrande över efterfirågesidan eftersom någon måste ha insikter och våga 
ta steget för att visa att innovationen är tilläm pbar och ger en relativt god 
avkastning i form av högre produktivitet (a a:kap.l5. Se även Edquist 

2 Heilbroner har hämtat sitt exempel från frågeMillningen om Marx kunde a naei vara teknologisk 
determinisi eller inte p.g.a. dennes uttalande i "Filosofins elände" att mjölkvarnen gav det feodala 
samhället och ångmaskinen det kapitalistiska. 
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1977:55-61, Schon 1969:24, Kranzberg och Pursell J r 1967:11 vol.l och 
Drucker 1967 vol.2). Därefter kommer efterfrågesidan (spridningen av ny 
teknik) att anpassa och generera innovationen till fler foretag och branscher 
(Rosenberg 1976:26). Denna spri dning av ny teknik, dvs genereri ngsfasen 
behöver däremot inte tolkas helt deterministiskt; enligt Rosenberg leder 
spridning av ny teknik till att teknologin blir i allt mindre utsträckning 
avhängig autonom expertis och teknisk skicklighet och i allt större 
utsträckning beroende av sociala faktorer som organisations- och 
ledningsförmåga, ekono miska strävan den, intress en och maktpositioner (a 
a: 86). Vi får härigenom en växelverkande process: Teknik för sig 
(uppfinningar och innovationer) utgör endast neutral materialitet. Men 
teknik spridd i en social kontext är teknik som omgärdar och avspeglar 
denna sociala kontexts materiella behov, vilket växelverkar med kultursyn, 
teknikoptimism, produktivitetssyn osv (Pacey 1983:7). 

De två teserna kan alltså på sitt sätt användas till att förklara hela 
förändringsförloppet hos ny teknik, vilket gör ovanstående teoretiska 
skillnad relativt svävande. Däremot intar de två teserna en mer distinkt 
skillnad i sociologisk utgån gspunkt för vad och hur den teknisk a föränd
ringen ska studeras. Tesen om teknologi som social konstruktion betonar 
teknik som ett socialt kraftfält i vilket maktrelationer innehar en mycket stor 
betydelse i konstruktionen av ny teknik. Tesen om teknologisk determinism 
ser däremot teknik som en au tonom kraft vilket förorsakar förändringar av 
de sociala strukturernas sammansättning och genererar nya beteenden. I den 
förra tesen be tonas aktörernas inverkan och infly tande på ny teknik, i den 
senare tesen betonas agenternas reaktioner vid teknisk förändring. 

De två teknologi-teserna är som sådana generella och ämnesövergripande 
utsagor om teknologins drivkra fter och sociala effekter. Och de är som 
sådana svåra att undgå speciellt för ett ämnesområde som industri
sociologin. Det industrisociologiska studie t av arbetskraftens motivation, 
prestationsförmåga, kvalifikationsnivå; och arbetskraftens reaktioner och 
eventuella inflytande vid teknik- och organisationsförändringar innefattar 
ställningstaganden som utgår från någondera av de två teknologi-teserna när 
det gäller synsätt på teknik och teknikens drivkrafter. Jag ska fortsättningvis 
relatera de två tekno logi-teserna till industr isociologin genom att redovisa 
de mest kända industrisociologiska skolbildningarnas syn på teknik och 
sambandet mellan teknik och arbete. 
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2.3 Traditionell industrisociologisk teknologisyn 

En av de första och defini tivt en av de mest känd a författare som utförde 
industrisociologiska studier var amerikanen Fredrick W Taylor. Det kanske 
kan tyckas som en hädelse att betrakta Taylor som sociolog, men in te desto 
mindre skrev Taylor om organisatoriska frågeställningar som var 
sociologiskt relaterade. 

2.3.1 Taylor 
Enligt Taylor (1913) skulle allt industriellt arbete vägledas av tre led
ningsprinciper: 
1/ Vetenskapligt utarbetade arbetsmetoder i stället för arbetarens indi
viduella omdöme 

2/Varje arbetare skulle omsorgsfullt väljas ut och uppfostras för sin ar
betsuppgift 

3/Företagsledningen skulle utv eckla ett intimt samarbete med arbet aren så 
att de med gemensamma krafter formade arbetet enligt de arbetsmetoder 
som utarbetats i stället för att lämna problemlösningen åt varje enskild 
arbetare (a a:58). 

Arbetstidstudierna utfördes av experte r och förvaltades av arbetsledningen 
som ensamt utarbetade, via tabeller, tids planer för hur arbetaren skulle nå 
högsta möjliga effektivitet (a a:21). Målsättningen var att minimera 
förbrukningen av arbetskraft, av naturtill gångar, av råvaror, av maskiner, 
av byggnader, osv. Det vill säga minska input och öka output genom 
effektivare arbetsmetoder. En målsättning som Taylor trodde skulle leda till 
hejdlös ekonomisk tillväxt (a a:9). 

Taylors sociologiska uppfa ttning om mänsklig motivation och beteende 
var dock lite väl mekanisk. För Taylor gällde det att degradera, specialisera 
och flytta ans varet för arbetsuppgiften från arbetaren, eftersom arbetaren i 
grund och botten var passiv och omotiverad. Företagsledningen hade det 
totala ansvare t att stimulera honom till arbete. Det social a systemet skulle 
underordnas det tekniskt-ekonomiska syste met och det skulle framför allt 
ske på företagsledningens initiativ. Det är ocks å påfallande hur väl Taylors 
organisationssyn korresponderade och understöddes av den franske 
gruvdirektören Fayols syn på företagsledningens uppgifter (Emery och 
Thorsrud 1969:25-26): 
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1/att förutse och planera 
2/ att organisera användningen av teknik, arbetskraft och råvaror 

3/ att kommendera, fä de underställda att lyda order 
4/ att koordinera, binda samman all aktivitet inom organisationen och 

5/ att kontrollera arbetet så att de utfördes enligt skrivna angivelser (Pugh m 
fl 1986:64). "Fayol was quite clear that each man should have only one 
boss with no other conflicting lines of command "(a a:66). 

2.3.2 Human-Relation 
Problemet var dock att Taylors och Fayols mekaniska synsätt utgjord e en 
misstolkning av den industriella verkligheten. Forskare inom den s.k 
Human-relationskolan fann att varje industr iell verksamhet bestod av två 
samverkande system; ett tekniskt och ett socialt system. Undertryckandet av 
det sociala systemet ledde oundvikligen till organi satoriska problem som i 
sin tur ledde till ineffektivt arbete, sjunkande produktivitet och 
misstämningar i företaget. Det sociala system ets reaktioner (bildandet av 
informella norme r för vad som ansåg s som normal arbetstakt osv) var en 
misstänksamhetens reaktion från arbetarnas sida mot de t tekniska systemet, 
till vilket det gick åt rätt mycket energi att endera upprätthålla från 
arbetarnas sida eller bryta ned från företagets sida . Denna energi borde i 
stället användas så att den kom företaget till godo (Roethlisberger och 
Dickson 1947). Man fann även att människan stimulerades och motiverades 
av rent immateriella faktorer, som beröm, bejakande och upplyftande av 
arbetsinsatser (a a:kap.25). Forskarna inom Human relationsskolan 
kritiserade Taylor för hans ekonomiska uppdelning av människan som 
arbetskraft (produktionsfaktor) och människan som arbetare (existentiell 
psykisk och fysisk varelse). Taylor, liksom ledande industriföreträdare, var 
enbart intresserad av människan som arbetskraft. Problemet var naturligtvis 
att männi skan som arbetare påve rkade henne som arbe tskraft (bl.a genom 
motivationen). Av det skälet kom ock så större industriföretag som IBM, 
Detroit Edison Company, Cadillac, osv att intresse ra sig och ta häns yn till 
denna aspekt ur ett rent produktivitetsbefrämjande syfte (Friedmann 
1961:55, se även Barbash 1967:72 vol.l). 
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2.3.3 Socio-teknik 
De engelska industrisociologerna Trist och Bamforth (1951) kunde, i deras 
studie över brittiska kolgruvearbetare, bekräfta riktigheten i Human 
relationsskolans ansats. Den individuella otillfredställelsen vid teknisk 
förändring (byte av brytningsmetod och introducerande av tayloristiska 
metodprinciper) förklarade ensamt den sjunkande produktiviteten i gruvorna 
(a a:5). Deras slutsats var att det tekniska och det soci ala systemet var så 
djupt integrerade med varandra, att en förändring av det tekniska systemet 
ständigt mäste samordnas med en förändring av det sociala systemet (a a:5). 
Enligt Trist begränsade det tekniska sys temet valet av arbetsorganisation, 
men att det var möjligt att etable ra olika arbe tsorganisationer inom ramen 
för samma tekniska system (Emery och Trist 1969:286, Pugh m.fl 
1986:85). Det var oc kså denna infallsvinkel som socio-teknikev antog som 
sitt studieobjekt. I socio-tekniken betraktas det tekniska systemet som en 
konstant och oberoende faktor gentemot det sociala systemet. Enligt socio-
tekniken betingas teknisk förändring av strukturella krafter som tränger sig 
på och utöva r ett tryck gentemot den enskil de arbetaren. Detta tryck anta s 
skapa sociala effekter, som kan avläsas på arbetsmoralen i form av 
konflikter, frustration och annat socialt otyg. Denna utgångspunkt utgjorde 
också grund för den inriktning mot alienationsstudier som kännetecknar 
1960-talets industrissociologi (Touraine 1965, Blauner 1964, Friedmann 
1961, Emery och Thorsru d 1969). En inriktning som även kännetecknar 
Svensk arbets- och industrisociologi under samma tidsperiod (Dahlström 
m.fl 1966, Bolinder 1966). Gemensamt för dessa studier är att den enskilde 
arbetaren placeras i centrum (Gunnarsson 1980:72) och det omgivande 
tekniska systemet betrak tas som en ob eroende variabeluppsättning. Att det 
var frågan om utfallsstudier av den enskilde arbetarens positiva eller 
negativa reaktioner på t.ex teknisk förändring råder det ingen tvekan om 
(Gunnarsson 1980:47-50, Dahlstr öm m.fl 1966:20 ,125, Israel 1958:76-78, 
för en internationell jämförelse se Touraine 1965). 

2.4 Kritik av den traditionella industrisociologins teknologisyn 

Trots att tekniken spelar en relativt stor roll när det gäller arbetskraftens 
trivsel och produktivitet är det påfallande lite reflektioner som den 

3 "Begrcpet sosio-tekmk betyr at det vi fornir ved produktjon av varer, tjentter og informaajon 
foruUetter et samspil mellom to uavhengige systemer, hvor henholdsvis arbeidsorganig&sjon og 
teknologi er *koplet'eller 'korreleit'mot det feiles mål." (Engelstad, m.fl 1970:22) 
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traditionella industrisociologin gjort av teknik en och tek nikens drivkrafter. 
Det finns inte några klart ut tryckta teoretiska ställningstaganden redovisade 
när det gäller synen på teknikens drivkrafter. Men via det metodologiska 
förfarandet (utfallsstudier av den enskilde arbetarens reaktioner vid bl.a 
teknisk förändring) kan man karaktärisera den traditionella 
industrisociologin som anhängare till teknologisk determinism. Det tekniska 
systemet betraktas som en konstant bakgrundsdeterminant för det sociala 
systemet. Enligt Gunnarsson (1980) kännetecknas Svensk industrisociologi 
under 60-talet av brist på att särskåda industriella tekniska förändringar som 
en effekt av kollektiva hand lingar (a a:72). En kritik som för övrigt Paul 
Blumberg (1971) riktade mot Huma n relationsskolans naiva konse nsusidé 
och fördöljande av makt- och kontrollstrukturer i företaget ( a a:53). Enligt 
Kumar (1978) präglades dessutom Human relationsskolans företrädare av en 
utopisk tilltro till den helautomatiserade fabriken. Det gav, speciellt i teorin 
om den s.k U-kurvan, dvs sambandet mellan mekaniseringsnivå och 
arbetstillfredställelse, en tilltro till processteknik och systemövervakning 
som framtidens industriteknik (Blauner 1964, Blackburn m.fl 1985:104). 

Den teknologiska determinismen hos traditionell industrisociologi har 
kritiserats. Den mest kände företrädaren för denna kritik har amerikanen 
Harry Braverman (1977) varit. Utifrån sin marxistiska ansats menade 
Braverman att teknologin inte var något fristående från det sociala. De 
alienationsresultat som forskare inom Human relation och socio-teknik fann 
var inte, enligt Braverman, ett resultat av det tekniska systemets egen 
självgenererande kontrollstruktur.« Alienationen var i själva verket grundad 
i den sociala kontrollstruktur som förborgas i kapitalförhållandet. Enligt 
Braverman var kapitalistens primära drivkraft till teknisk förändring att 
bevara den kapitalistiska kontrollstrukturen i företaget, att kontrollera 
arbetarna för sakens egen skull. Denna kontrollsträvan ledde till att arbet et 
urholkades alltmer på sitt innehåll genom kapit alets tayloristiska ansa ts att 
1) förbilliga arbetskraften genom arbetsrationalisering, 2) minska det 
tekniska systemets beroende av arbetskraften, och 3) göra arbetskraften mer 
utbytbar på varje enskild arbetsuppg ift.' Kontrollen över arbetet ledde till 

4 Se t.ex Blauner (1964) och Thorsnid och Emery (1969:18) som utfick från ett lidant synsätt. 
3 Den franske socio-teknikem Georges Fried mann (1961) drev en liknande degraderingstes som 
Braverman. Friedmann, som va r mer durkhemianak i sin ansats, menade att det i grunden var den 
samhälleliga arbetsdelningen som ledde till arbetets degradering. Arbetsdelningen samverkade historiskt 
med kapitalismen, så att arbetarna i allt mindre utsträcknin g arbetade direkt med arbetsföremåle t och i 
allt större utsträckning med arbetsmedel. Samtidigt bidrog arbetsrationaliseringaraa till 
yrkesspecialisering och monotona arbetsuppgifter (a a:7). Denna utvecklingstendens från naturligt 
hantverksarbete till uppstyckade arbetsuppgifter, riskerade att skapa anomiska samhällstillstånd (a 
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en succesiv degradering av arbetets innehåll, vilket var orsaken till 
alienationen. 

Den diskussion som därefter följde på Bravermans studie gav till en 
början stöd för dennes tes om arbetets degradering. (Mendner 1976, Littler 
1982, Robins och Webster 1985, Thom pson 1985). Men under 1980-talet 
har Bravermans degraderingstes nagelfarits och fått motstå en hel del kritik. 
Han har bl.a kritiserats för att reservat ionslöst framhålla hantverksarbetet 
som det mest ultima arbetet när det gäller kvalifikation, frihet och icke-
alienerat arbete (Helgeson 1986:41). Han har också kritiserats för att 
ensidigt betona kapitalet som den enda drivkraften bakom teknisk 
förändring (a a:46-47). Och han har fått motstå kritik för att övertolka 
taylorismens genomslag odi utbredning inom kap italistiska företag (Littler 
1982:kap.5). Kritik har även riktats mot hans användning av begreppet 
'klassintresse', som alltför homogent, dogmatiskt och "objektivistiskt" 
(Burawoy 1985:32), vilket lett till onyanserade empir iska uttalanden om 
degraderingstesens framtida genomslag och utbredning (Åberg 1983, 
Thompson 1985:109). Slutligen har kritik rikta ts mot B ravermans betoning 
att kapitalisten enbart skulle vara intresserad av att upprätthålla 
produktionen för kontrollens egen skull (Burawoy 1985:26, Littler 
1982:28, Thompson 1985). 

2.5 Arbetsprocessanalys 

Trots denna kritik måste vi ändå, enligt Thompson (1985), ge Braverman en 
elogé för hans teoretiska förtjänst att vitalisera den marxistiska 
arbetsprocessanalysen. En ny och mer empiriskt fruktbärande kritisk 
industrisociologisk forskning väcktes till liv. Denna kritiska industri
sociologi riktade främst kritik mot den traditionella industrisociologins 
neutrala hållning till teknologi samt negligerande att studera arbetsprocessen 
som en historisk process. Med historisk process avses hur arbetskraft, 
arbetsmedel och arbetsföremål« ändrar utseende och inrik tning beroende på 
det styrkeförhållande som råder mellan arbete och kapital. Det vill säga, hur 
företagsledning och arbetarkollektiv konfronteras i form av kollektiva 
handlingar på arbetsplatsen när t.ex ny teknik införs. "Even the best 

a:70). Men detta kunde åtgärdas om större koordination och balans mellan det tekniska och sociala 
systemet upprättades på arbetsplatserna (a a:24-25). 
6 "Arbetsprocessens enkla beståndsdelar är: 1) den ändamålsenliga verksamheten eller själva arbetet, 2) 
det föremål som den påverkar och 3) det medel varmed den verkar." (Marx 1981:154) 
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concepts from traditio nal industr ial socio logy do not grasp the interact ion 
between social relations and technical organization within the labour 
process as a whole." Denna brist gällde speciellt 195 0-talets socio-teknik, 
som helt negligerade "...the effects of the social relations of ownership and 
control on technology..." (Thompson 1985:21, se även Blackburn m.fl 
1985:99). 

Utgångsantagandet för den marxistiska arbetsprocessanalysen är att 
teknologin designmässigt utformas till, att i görligaste måw passa de 
produktions- och ägarint ressen som är dominerande i samhället och före
taget. "Production technology will thus be designed with a wiew to 
ensuring succesfiil valori zation, and valor ization will typically not simply 
be a matter of 'profit maximizing' but wil l involve the creat ion and mai n
tenance of desired soci al relations." (Mac Kenzie 1984:501, se även Marx 
1981:375-376). Av detta följer att arbetsprocessen i det kapitalistiska 
produktionssättet inte, i första hand, är till för att hantera sociala behov 
eller män sklig överlevnad, utan i första hand är till för att kontroll era att 
arbetarna tillfreds täller och försäkrar mervärdet för kapitalet (Thompson 
1985, Burawoy 1985:39). Det sätt som arbetet organiseras på, dvs den 
teknologiska designen (Noble 1984), påverkar på ett effektfullt sätt 
arbetsorganisation, arbetsvillkor, val av maskin- och materialteknik samt 
användning och prioritering av vetenskapliga ämnesområden, som 
möjliggör förbättrad teknikanvändning eller utvinning av nya råvaror.» 

Om vi då återgår till min tidigare diskussion över teserna om teknologisk 
förändring, är det påfallande hur väl den marxistiska arbetsprocessanalysen 
korresponderar till tesen om teknologi som social konstruktion. 
Arbetsprocessanalysen rör sig inom ramen för ett ekonomiskt system, i 
vilket valet av teknik, i en fortgående produktionsprocess, betin gas av de 
ekonomiska, och till viss del även politis ka, referen sramar som aktörerna 
intar till vad som anses vara bra teknik (nyttig, rationell) versus mindre bra 
teknik. Vad som anses vara rimligt kontra orimligt att satsa på. Enligt 
Blackburn m.fl (1985) motiveras oftast företagsledningen till teknisk 
förändring av två huvudskäl: Dels konventionella överväganden om att 
minimera produktionskostnaderna, dels det relativa maktförhållandet mellan 
arbetarpart och förtagspart, att utöva kontroll över arbetsprocessen (a a:3). 

7 Naturligtvis är detta avhängigt teknologins aktuella utbudsnivi när det gäller uppfinningar och in-
novationer. 
8 Se här t.ex Yoxen (1981) som visar hur molekylärbiologin integrerats veten skapligt och ekonomi skt 
med läkemedelsföretag, se även Rosenberg 1976b :64. 
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Dessa två huvudskäl till teknisk förändring understöds även av ekon om
historikerna N Rosenbergs, C Edquists odi J Elsters kritik av den tek nolo
giska determinismen, "...it is clear that threats to an established positio n 
have often served as powerful inducements to technical change." Dessa hot 
kan naturligtvis grunda sig på flera faktorer, men def initivt inte på ett hot 
från någon öd esmättad "ongoing technological development" utan allt som 
oftast "in the expectation of profit. This is the underlying unity. The indu
cement mechanism is the prospect of making extra-high profit." (Rosenberg 
1976:124-125). Rosenberg framhäver också med emfas den teknikhistoriska 
förtjänst som Marx påvisat i hur veten skap använts för att frigöra den tek
niska utvecklingen från människans arbetskraft odi yrkesskicklighet i bear
betandet av arbetsföremålet; hur vetens kapen bidrag it med en energi- och 
maskinutveckling som varit okänd i tidigare samhällssystem; hur vetenska
pen bidragit med ku nskap om arb etsföremålets struktur och utv inningskar
aktär samt med en viss förutsägelseinsikt i materialbearbetningen och 
exploateringen av arbetskraft, vilket succesivt minimerat fördomar, osäker
het och rena speku lationer (a a: 131-132). Den vetenskapligt baserade tek
nologin innehar, enligt Rosenberg, en viss aut onomitet, även om denna au
tonomitet står i växelverkan med det ekonomiska system som omgärdar tek
nologin. Teknologin spelar en historisk roll i det att den utve cklar och ut
vecklas genom de sociala relationernas struktur, främst genom klasskampen 
(a a:60). Även om klasskampen i sin tur är avhän gig den teknologiska för
ändringen i form av ändrade lönenivåer, löneformer, arbetsorganisation och 
arbetsvillkor (Edquist 1977:68) så måste vi ändå "...reminde...that innova
tions have to be embodied in tools, mach inery and fa ctory design, and that 
the latter in form may shape and influence working-class consciousness and 
combativity" (Elster 1983:170). 

Det gemensamma för tesen om teknologi som social konstruktion, den 
marxistiska arbetsprocessanalysen och de senare kritikern as sociologiska 
synsätt, är att se teknisk förändring som ett socialt kraftfält avhängig 
ekonomiska och politiska intresseriktningar. Den slutsats vi kan dra ur 
dessa senare argument är enkel. Teknisk förändring betingas av 
maktförhållandet mellan arbete och kapital, i vilket den tekniska föränd
ringen är i det närmaste helt konst ruerad för att uppfy lla en bestä md parts 
intresse. Det betyder m.a.o att teknisk förändring per se borde vara 
konfliktgenererande eftersom denna gynnar ett visst partsintresse och 
missgynnar andra partsintressen. Frågan är då om denna teoretiskt härledda 
tankegång äger något stöd i den forskning som stu derat sambandet mellan 
industriella konkflikter och teknisk förändring. 
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2.6 Tidigare forskning över industriella konflikter 

Flertalet historiska, ekonomi-historiska och industrisociologiska studier 
visar med all tydligh et att industriella konfl ikter domineras av lönefrågor ; 
speciellt frågor om lönens storlek odi lönenivåns förhällande till andra 
lönegrupper. Eftersom lönefrågor inte är direkt kopplade till teknisk 
förändring som sådan, utan kan ha andra bevekelsegrunder, så är inte heller 
alltid industriella konflikter relaterade till teknisk förändring. Men det finns 
naturligtvis indirekta kopplingar mellan lönefrågor och ny teknik. Det 
gäller speciellt arbetarnas upplevelse av rättvis lönesättning i förhållande till 
utförd produktion. Det vill säga produktionsvolymens storlek, som till stora 
delar är beroende av mekan iseringsutvecklingen, och dess förhållande till 
arbetstakt och -längd. Detta förhållande kan upplevas som orättvist p.g.a att 
mekaniseringsutvecklingen ger en relativt lägre lönenivå i takt med ökad 
maskinkapacitet (Brandell 1990:47, Lorentzon 1984:20-28). 

Generellt är det dock svårt att visa på ett klart samb and mell an teknisk 
förändring, som via ändra de lönenivåer genererar någon typ av industri ell 
konflikt. Det är då betydligt lättare att se de effekter som den tekniska 
förändringen direkt orsakar på arbetsorganisationen. Enligt Ehn (1983) 
utgör teknisk förändring ett hot mot att yrkeskunskaper urholkas, att 
arbetarna tappar kontrollen över arbetet och att sysselsättningsstrukturen 
hotas (a a:23). Var och en av dessa incitament kan för sig eller sammantaget 
generera konflikter på arbetsplatsen. Detta visar t.ex Lars Ekdahl i två 
studier (1983, 1988) över den väst-europeiska grafikerbranchen under 
1900-talet. Vid slutet av 1800-talet var grafikerna i Sverige beredd på att gå 
ut i öppen konflikt om de inte fick kontroll över den tidens nya 
sättningsteknik (1983:187). Den nya sättningstekniken innebar, ifall den 
infördes på tidningsägarnas villkor, ett hot mot grafikernas yrkesinriktning, 
-kunskaper och sysselsättningsnivå (1988:28-29). Liknande spänningar och 
direkt öppna konflikter förekom i England vid 1900-talets början, i USA 
1962, i Sverige 1983 och 1986 och i Englan d 1978 och 1986. I Danmark 
lockoutade tidningsägarna 1981 grafikerna för att de inte godtog ett 
teknikavtal som gynnade tidningsbranchen (a a:66,73,88,98). I brittisk 
varvsindustri bidrog en arbetsrationaliserande teknikutveckling under 1950-
talet till en ojämn och osäker syss elsättningsnivå, till lönefluktationer och 
till dekvalificerande arbetsuppgifter som gen ererade flera öppn a konflik ter 
(Evans och Creigh 1977:139-140). Inom svensk hamnindustri förekom 
1985 en liknande konfliktsituation när en självlastande kolbåt 
introducerades, som i ett slag friställde 20 stuveriarbetare och 3 kranförare. 
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Stuveriförbundet insåg att de riskerade att förlora hundratals arbeten och 
uppmanade till blockad av självlastande fartyg. Konflikten bilades dock när 
stuveriarbetarna fick överta en del av transportarbetarnas arbetsuppgifter 
(Björklund 1988:73-74). Liknande exempel på direkta konflikter genererade 
ur teknisk förändring skedde bl.a i amerikansk skoindustri 1933 (Eldrid ge 
1968:59) och i italiensk bilindustri 1968 (Lorentzon 1984:16). 

Trots dessa exempel är det dock påfallande hur fä direkt öppna konflikter 
som förekommit p.g.a tekniska förändringar. En huvudanledning till detta 
skulle kunna vara att de teknis ka förändringarna rätt sällan sker i en totalt 
omvälvande form: "...tvister orsakad av tekniska...ändringar blir inte så 
spektakulär (beroende) på...förändringarnas utdragenhet i (tid) och att de 
sker punktvis; det är sällsynt att...alla gamla maskiner (byts) ut mot nya på 
en gång." (Nilsson och Sandberg 1988:83). Denna tidsutdragenhet leder till 
att flera övergångsfaser införs så att arbetarna succesivt anpassar sig till den 
nya tekniken (Evans och Creigh 1977:153, Björklund 1988:42-43, 
Lundqvist 1988:28). Allt för häftiga uppbrott från en invand arb etsorgani
sation generera r dock otryggh et och otillfredställelse vilket kan leda till 
öppen konflikt (Eldridge 1968:96). Det gäller speciellt när arbetarna inte 
känner till konsekvensen av teknikinvesteringarna och tappar kontrollen 
över arbete t (Sandberg 1985:3 5). Exempel på sådana konfl ikter var den i 
Munktells verkstad i början av 1900-talet, då arbetare och arbetsledare 
protesterade mot förändrade yrkesroller och förändrat arbetsinnehåll 
(Magnusson 1987:197), samt 1915 i Olofströms stålpressningsfabrik, då fa
briksledningen lockoutade arbetarna i 3 månader för att de vägra t godta ett 
allt för hastigt införande av en tayloristisk arbetsorganisation (Johansson 
1990:105). Men i normala fall lyckas ofta st företagsledningen förklara de 
skäl som ligger till grund för den nya tekniken och vilka effekter den 
kommer att fä för arbetarna, då godtas också i regel den nya tekniken av ar
betarna. 

Sandberg m.fl (1985) men ar att den låga konfl iktfrekvensen i samband 
med teknikförändringar beror på att den svenska arbetarrörelsen under 
efterkrigsperioden haft en överm äktig tilltro till ny teknik, vilket ofta lett 
till samförståndsverkande tekniklösningar med arbets givaren på det lokala 
företagsplanet. Dessutom kännetecknas svensk arbetarrörelse av en övergri
pande tilltro till arbetsmarknadspolitiska lösningar och solidarisk lönepolitik 
för att utjämna de nega tiva effekterna av de tekniska förändringarna. Den 
svenska arbetarrörelsens förhållningssätt till ny teknik och till statlig utjäm
ningspolitik skiljer sig väsentligt från amerikansk och dåtida västtysk 
arbetarrörelse (a a: 111-112). En annan tänkbar orsak till den låga ko nflikt
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frekvensen i samband med teknikförändringar är enligt Shorter och Tilly 
(1974) att de väst-europeiska lände rna efter l:a världskriget gick in i en 
rigid industrialiseringsperiod. Industrialiseringen innebar höjd mekaniser
ingsnivå, vilket gjorde att den tidigare hantverksperiodens stridbarhet på lo
kal nivå föll undan. Arbetsdelningen tilltog, yrkeskompetensen specialisera
des och lönerna ökade generellt (a a: 105). Den lokala fackliga kampen fick 
allt mindre betydelse i takt med att den enskilde industriarbetaren blev 
lättare att ersätta än den enskilde hantve rkaren (a a:348). Parallellt med 
detta bildades större och fastare centr ala fackl iga organ isationer vilka tog 
och fick ett större samhällspolitiskt ansvar, samtidigt som arbetarnas arbets
rättsliga ställning förbättrades gentemot arbetsgivarna (a a: 187, se även 
Cronin 1979). Under hantverksperioden hade flera fackliga frågor sin 
tyngdpunkt knuten till makten över arbetsprocessen, men denna tyngdpunkt 
försköts under massproduktionsperioden till rena fördelningsfrågor över det 
samlade produktionsresultatet. Enligt Shorter och Tilly har dock teknikre -
laterade frågor åter blivit aktuella under 1960-talet (1974:68). 

Den slutsats vi kan dra så här långt är att den låga konf liktfrekvensen i 
samband med teknikförändringar tyder på en succesiv anpassning av 
arbetarnas krav och på att de i grunden haft tilltro till ny teknik. Denna 
slutsats ligger i linje med tese n om teknol ogisk deter minism och talar för 
Human-relationskolans ansats att teknologin determinerar de sociala 
relationerna på arbetsplatsen (se t.ex Blauner 1964). Den tekniska 
förändringen inger hot mot arbetsvillkor, men också löfte om förbättrade 
och underlättade arbetsuppgifter. Därutöver är det en fråga för 
arbetsgivaren att övertyga arbetarna om nödvändigheten och kon
sekvenserna av att anta den nya tekniken . Om dessut om de fackliga or
ganisationerna delar samma tillväxtfilosofi som det nationella kapitalet 
underlättas tilltron och ödesbundenheten till teknikutvecklingen. 

Men detta stöd för den teknologiska determinismen bygger på förut
sättningen att arbetarna är helt passi va till arbetsgivarens och de centrala 
fackliga organ isationernas inställ ning till ny teknik. Arbetarnas passivitet 
kan dock ändras till en mer offen siv inställ ning om de börjar agera mer 
självständigt i teknikrelaterade frågor (Eldridge 1968:121). Ett exem pel på 
ett sådant självständigt agerande skedde vid Svenska Dagbladet 1976. 
"Företagsledningen...presenterade först en utredning om en helhetslösning, 
men efter fackliga krav på denna övergick man till 'maskinvisa 
installationer'" (Ehn 1983:119). Svenska Dagbladets företagsledning 
hoppades därigenom kunna utnyttja de tillvänjningsfaser som etablera des 
när ny teknik infördes succesivt. Men Sv Ds grafìkerfack protesterade mot 
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denna taktik och svarade med att knyta till sig kunskapsresurser av olika 
slag för att de skulle kunna granska teknikinvesteringarna mer insiktsfullt (a 
a:93-94). Grafikerfacket föregrep därigenom de tekniska förändringarna pä 
projekteringsstadiet innan de stod inför fullbordat faktum (a a: 111-112). 

Ovanstående exempel på fackligt agerande visar att tek nikutveckling inte 
med nödvändighet är en fråga om de terminism och ödesbundenhet. Exem
plet visar att teknikrelaterade frågor är intressefrågor mellan olika parter. 
Men citatet andas också en misstanke om att arbetare i allmänhet under ef
terkrigstiden godtagit tekniska förändringar oreflekterat p.g.a bristande 
kunskaper om teknik. Att arbe tarnas tilltro till ny tekni k egentligen utgjort 
en övermäktig tilltro till att ansvariga teknologer, företagsledare och politi
ker handla t rätt. Om denna tankeg ång är riktig skulle i så fall arbetarn as 
passiva inställning till ny teknik vara ett utslag av en grundläggande politisk 
konsensus-värdering mell an aktörerna, trots de intressemotsättningar som 
borde finnas mellan dem. Denna samförståndssituation mellan parterna kan 
vara ett utslag av "...'antagonistic co-operation' - a phrase which impl ies 
that identity of intere sts on some things and conflicts of inter ests on others 
necessarily co-exist between management and labour." (Eldridge 1968:259-
260). Detta "dubbelspel" mellan samverkande och motverkande intressen är 
inte helt missvisande för den svenska arbet smarknaden. Den samförstånd
sanda som kunggjordes i 1938 års saltsjöbadsavtal mellan arbete och kapital 
prioriterade en gemensam syn på teknikutveckling.» Den tekniska utveckling 
och inriktning mot strukturomvandling och koncentration till större 
företagsenheter under 1950- o ch 1960-talen, "...möjliggjord es inte bara av 
företag och tekniker utan också av den hå llning till teknik och ration alise
ring som kännetecknat svensk fackföreningsrörelse. Som exempel kan näm
nas de avtal som LO hade med arbetsgivarna om rationalisering, utnyttjande 
av MTM-system och liknande. LO önskade också främst av alla att ackords
volymen i industri n skulle ökas osv." (Gardell 1978:151). Ifall detta reso
nemang är riktigt så blir en avgörande aspekt i arbetarnas förhållande till ny 
teknik betingad av vilka politiska perspektiv och värderingar som arbetarna 
bär med sig till arbetsplatsen (Gallie 1978:23, Korpi 1980:18 5). Sandberg 
m fl (1985) tror också att teknikfrågor kommer att bli mer konfliktladdade i 
framtiden i takt med att de fackliga organisationerna bygger upp en tekn ik
kompetens, som gör facket mer sjä lvständigt till ny tek nik (a a:35, se även 
Björklund 1988:14). Denna självständighet betingas av att arbets-

9 Den svenska samförstånd undan kan jämföras med arbetsmarkn adssituationen i England, som under 
hela efterkrigstiden kännetecknats av svaga fackliga centrala organisationer med påföljd att fler 
konflikter genererats ur teknikrelaterade frågor (Ekdahl 1988:70). 
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marknadens parter "...under läng tid vetat mycket om oönskade kon
sekvenser av meka nisering och rationalisering men denna kunskap har inte 
förmätt tränga igenom därför att den inneburit ett ifrågasättande av till-
växtmäl, inflytande-strukturer och värderingar i samhället." (Gardell 
1978:153). Ifall dess a aspekter ifrågasätts, kan också synen på tekn isk för
ändring bli mer olik mellan arbetsmarknadens parter. 

Låt mig avrunda denna genomgång av tidigare forskning över industriella 
konflikter och återknyta till den fråga jag ställde inledningsvis för detta 
avsnitt: I vilken utsträckning teknisk förändring är konfliktgenererande eller 
samförståndsskapande? Svaret blir både-och. Teknisk förändring måste 
betecknas som samförståndsskapande därför att konfliktfrekvensen inte 
proportionellt följer den tekniska utvecklingen, och därför att de kon flikter 
som förelegat myck et sällan varit betinga de av teknisk förändring. Vidare 
tycks den folkliga tilltron till ny teknik i Sverige varit stor genom att 
samstämmighet rådit över klassgränserna om ny t eknik (Evans och Creigh, 
Cronin, Shorter och Tilly, Sandberg m.fl). Men jag kan också svara att 
teknisk förändri ng bär på en potentiell konfliktgrund, som fördunklas av 
den samstämmighet som tycks ha rått om ny teknik mellan 
arbetsmarknadens parter vilka delat samma tillväxtmål. Att den folkliga 
tilltron till ny teknik egentligen varit en auktoritetstro till ledande 
teknologer, ekonomer, politiker och och centrala fack liga organ isationers 
inställning till teknik, kombinerat me d att den fackliga teknikkompetensen 
på lokal nivå varit mycket låg. Men i takt med ökad tek nikkompetens och 
minskad auktori tetstro antas intre ssemotsättningarna öka i teknikrelaterade 
frågor (Ehn m.fl, Gardell, Gallie, Korpi, Björklund, Sandberg m.fl). 

Vi kan således inte dra någon bestämd och allmängiltig slutsats om 
tekniska förändrin gar är konfliktgenererande eller samförståndsskapande. 
Frågeställningen måste istället betraktas som en öppen fråga, vilken är 
avhängig speciella faktorer som konjunkturkänslighet, konkurrenstryck, 
oförklarliga teknikinvesteringar, facklig medvetenhet, fackliga 
kamptraditioner, organisationsgrad m.m (Cronin 1979:187, Evans och 
Creigh 1977, Eldridge 1968:96, Ekdahl 1988, Shorter och Tilly 1974:193). 
Dessa faktorer påverkar då de maktbetingelser som råder mellan två 
aktörer, och som kan tänkas leda till uppkomsten av en manifest konlikt. 

Med denna ge nomgång av tidigare f orskning över industriella konflikter 
och dessas eventuella samb and med ny teknik har jag dels försökt visa 
aktualiteten i min egen frågeställning, dels försökt visa på svårighe ter att 
klart ange huruvida teknisk utveckling är konfliktgenererande. Utifrån 
sociologisk utgångspunkt visar min genom gång att frågan om ny teknik 
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innefattar flera centrala sociala och politiska aspekter som pä ett eller annat 
sätt kan vara konfliktgenererande och därför mäste övervinnas om ny teknik 
ska kunna intro duceras. Dessa soc iala och politiska aspekter (t.ex invanda 
yrkesroller, kvalifi kationsgrad, anstä llningstrygghet, värde gemenskap över 
tillväxtmål och -takt, m.m) bestä ms i flera sty ckat av det maktfö rhållande 
som räder pä arbetsplatserna mellan arbete och kapital. Det är utifrån 
maktförhållandet som ett eventuellt konfliktbeteende kring ny teknik har sin 
utgångspunkt. Mot denna bak grund anser jag att tesen om teknologi som 
social konstruktion utgör en naturlig utgångspunkt för en sociologisk studie 
över teknisk förändring. Motivet är att tesen om teknologi som social 
konstruktion belyser teknologin som ett socialt kraftfält av olika 
intresseriktningar. Därigenom kommer studiet av makt i centrum. 
Teknologin blir då betraktad som en fråga om att tillfi redställa må l mellan 
olika gruppintressen och sedd som en samhällsfaktor vilken interagerar med 
övriga samhällsfaktorer - i motsats till t. ex William Ogburns tes att se 
teknologin som fristående från övriga samhä llsfaktorer. Relaterat till min 
frågeställning är det därför av vikt att redovisa och diskute ra lite av den 
begreppsliga synen på makt förhållandet och vilk en begreppsansats som jag 
anser vara tillbörlig för avhandlingens syfte. Vi ska därför sondera 
terrängen lite när det gäller begreppet 'makt' och vilken ansats som är 
tillbörlig för att empiriskt studera maktförhållandet mellan LKABs 
verkställande företagsledning och den lokala fackliga ledningen. 

2.7 Begreppet makt 

Makt är ett svårtillgängligt begrepp vilket ett flertal författare genom histo
rien tvingats inse. Den norske sociologen Mathiesen har karakteriserat 
maktbegreppet lika "glatt" "som en tvål som håller på att kana nerför en 
blankpolerad badkarskant" (Mathiesen 1982:31, se även Källtorp 1987). 
Trots detta har det gjorts ihärdiga försök att defìnera makt. Enligt Max 
Weber ska makt uppfattas som en relation, mellan två eller flera aktörer, 
inte som en egenskap hos en aktör. Weber definerar makt som 
"sannolikheten att fä igenom sin egen vilja i en social relation trots mot
stånd oavsett varpå denna sannolikhet beror" (Weber 1983:37). För Weber 
är makt både ett relationeilt och intentioneilt begrepp. Denna be greppsliga 
utgångspunkt präglar också statsvetaren R Dahls maktdefinition. 
"Influence...is a relation - among individuals, groups, associations, organi
zations, states. We can use a convenient bit of jargon and say that influence 
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is a relation among actors in which one induces other actors to act in so me 
way they would not otherwise act." (Dahl 1963:50).«» 

Dahl betonar att makt för det första utövas, att makt för det andra är 
obeserverbar och att makt för det tredje är kausal. Aktörernas handlande är 
det centrala och aktörerna define rar själva maktutövandets villkor. Dahls 
ambition, att strikt avgrä nsa maktutövandet till en rums ligt och t idsmässigt 
observerbar fysisk relation, kritiserades dock omgående av statsvetarna 
Bachrach och Baratz. Dessa hävdade att maktutövning egentligen avgjordes 
längt före den formel la beslu tssituationen, redan vid förslagsställandet och 
förslagsutformningen. Där vissa förslag fördes upp till dagordningen och 
andra avvisades som irrelevanta. Proceduren att godkänna eller avvisa 
förslag hade sin grund i dominerande samhällsvärderingar, politiska myter, 
ritualer eller institut ionellt bruk som gynnade en aktör framfö r en annan 
(Bachrach och Baratz 1972). 

En senare kritiker, sociologen S Lukes, hävdade att Bachrach och Baratz 
hade flera förtjänster, men att de liksom Dahl bar på ett grundläggande fel i 
det att de koncentrerade sin maktdefinition till utövandet, vilket var en 
begränsad maktsfär. Maktbegreppet skulle istället vidgas till att gälla sfären 
för aktörernas intentioner (Lukes 1974:21-23). En sfär bestående av 
ideologi, symboler, ritualer, institu tionaliserat beteende, etc. Det vill säga 
den sociala struktur som beti ngar aktörers atti tyder och handlin gssätt efter 
vissa mönster. 

Enligt min meni ng ligger det myck et i Bachrach och Bara tz och Lukes 
tankegångar men de bär på ett stort problem, nämligen svårigheten att 
empiriskt ange och analysera det som inte är observerbart. Det vill säga, 
hos Bachrach och Bara tz svårig heten att studera maktu tövning genom s.k 
icke-beslut och hos Lukes svårigheten att stude ra strukturell maktutövning 
genom klass intressen. Dahls makt definition passar då bättre. Dahl betonar 
just studiet av aktörernas beteende, att aktörerna är suveräna i 
maktutövandet och hans strävan är att utforma ett maktbegrepp med hög 
operationaliserbarhet. Detta betyder i och för sig inte att Dahls 
maktdefinition är oproblematisk. Ett problem är den ensidiga betoningen på 
att makt enbart ska studeras vid beslutssituationer som rör nyckelfrågor. 
Det exkluderar beslutskontinuitet hos en verksamhet. Ett annat problem 
med Dahls definition är att den inte beaktar aktörernas intentioner och 
förmåga att handla strategiskt. Jag tror dock att dessa två invändningar kan 

10 Dahl väljer h är att tala om inflytande istället för mak t. Det är ingen tvekan om att denna inflytan-
dcdcfintion i flera stycken kan härledas ur Webers maktdefinition som ett relationeilt begrepp vilket 
också kännetecknar modern samhällsvetenskaplig maktdiskussion. 
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finna sin lösning i den maktskillnadsmodell som Walter Korpi (1985, 1987) 
föreslagit. 

Korpi menar att makt i första hand ska studeras som en resurs där 
maktens final a relation» beton as och i andra hand som ett utövande, där 
maktens kausala relation beton as. "Eftersom makt är ett relationsbegrepp 
blir aktörernas egenskaper maktresurser endast bland två (eller fler) 
ömsesidigt beroende aktörer vilka har åtminstone något intresse för den 
andre aktörens attribut." (Korpi 1985:65). Maktresurser defineras som 
egenskaper (attribut) hos aktören att belöna och bestraffa andra aktörer. "En 
interaktion där parterna bestraffar varandra utgör en öppen konflikt, medan 
en interaktion som innebär en ömsesidig användning av belöningar 
traditionellt kallas för byte...Genom sin tendens att koppla maktutövning till 
öppna konflikter är det svårt att gen om handlingsansatsen (Dahl, Ba chrach 
och Baratz , m.p) analysera maktens roll i byte och i andra situationer där 
konflikterna inte framträder öppet." (Korpi 1987:97). 

Korpis teoretiska förslag är att man tänke r sig att öppna konflikter är 
störst när parterna har ungefär likvärdiga maktresurser. Konfliktbenä
genheten blir mindre när skillnaden i maktresurser ökar. "En rationell 
aktör...väntas beakta skillnaden i maktresurser...innan han försöker be
straffa den andre ak tören...sannolikheten (P) för att en aktör skal l aktivera 
påtryckningsresurser är en multiplikativ funktion av aktörens uppfattade 
sannolikhet för framg ång och av hans motiv ation eller subjek tiva nytta av 
att nå målet: 

P (aktivering) = P (Framgång) x Motivation 
...det krävs både motivation och förväntan om framgång för att en part 

skall handla." (a a:98, 1985:68). I annat fall riskerar han att bestraf fas än 
hårdare. 

Maktresurser finns i flera existen sformer. Det rör sig om tvångsresurser 
(fysiska bestraffningar), betalningsresurser (kontroll över materiella 
belöningar) och normativa maktresurser (förde lning eller manipulation av 
symboliska belöningar och försakelser) (Korpi 1985:65-66). Resursernas 
storlek och omfattning kan variera ifråga om knapphet, centralitet, 
lagringspotential och koncentrationspotential. Vissa maktresurser är mer 
grundläggande än andra; i västvärlden har traditionellt våldsmedel, 

" Final nattrelation: A innebar en vin bestämd milüttning, uppfattning och bedömning (taktik) av 
situationen. A:s handlande är rationellt och målinrikta t mot B (Korpi 1987:86). Kausal maktrelation: A 
påverkar B att handla på ett sitt som står i strid med B:s vilja vilket leder till motstånd från B:s sida. 
Kontrafaktiskt: Om A inte hade handlat så, så hade inte heller B handlat motståndsmäss igt. Tillämpar 
endast vid öppen konflikt (a a:84). 
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egendom och arbetskraft (yrkesskicklighet, utbildning) utgjort de mest 
grundläggande maktresurserna (a a:66, 1987:95). 

Korpi's maktskillnadsmodell passar väl för mina syften. För det första 
betonar Korpi att makt utöv as av rationella strategiska aktörer som, innan 
de skrider till handling, läser av sina egna och motpar tens maktres urser. 
Det vill säga ak tör A överv äger först kontemplativt sin egen och Bs styrka 
innan han utför en handling mot aktör B. Genom detta incitament begränsas 
inte analysen till enbart faktiskt konfliktbeteende, utan ink luderar också de 
strategiska överläggningar som föregår ett eventuellt konfliktbeteende eller 
avstyrande av en konflikt. För det andra skiljer Korpi på begreppet 
'maktresurs' och begreppet 'makt' i det att 'maktresurser' är mer em piriskt 
påtaglig eftersom dessa är reellt existerande fenom en som parterna kan 
mobilisera för att just utöva makt.v 

Begreppet 'maktresurs' utgör en specificering av de faktorer, som gör att 
en aktör kan inneha och utöva makt. I denna mening defineras maktresurser 
som en betingelse för maktinnehav; en betingelse som är avhängig 
aktörsrelationen där relationen är avhängig den historiska situation som 
föreligger och omgärdar relationen. Aktören äger inte makt, men kan 
inneha makt beroende på den relationskaraktär han är invo lverad i. Genom 
denna definition ges maktresurserna status av att till vissa delar vara 
"instrument", vilka är oberoe nde av de egen skaper som defìnerar aktören, 
men där det ändå råd er ett starkt sa mband mellan aktörens egenskaper och 
resurser (Pettersson 1987). 

Låt mig ge två exempel på maktresurser som påvisar innebörden och 
relevansen i ovanstående definition. I relationen arbete-kapital utgör, för 
arbetets del, organisationsgraden inom fackföreningarna; för kapita lets del, 
ägandet av produktionsmedlen två mycket centrala maktresurser. Här råder 
ett direkt samba nd mell an aktör segenskap och resurs. Men dessa resurser 
ska inte uppfattas som statiska egen skaper vilka har en given styrkenivå . 
Dessa resurser intar, liksom alla andra maktresurser, olika styrkenivåer 
beroende på vilken situation som föreligger för partsrelationen.» Under 
vissa tider kan t. ex ägandet av produktionsmedlen vara av mindre 
betydelse, under andra tider av större betydelse. Det finns även 
maktresurser, i mitt fall kunskapsresurser, som ha r en mer "instrumente!!" 

12 Jämför här Källtoip (1987) som menar att begreppet makt är ett renodlat analytiskt begrepp utan 
någon empirisk förankring. Däremot kan detta begrepp brytas ned i ett antal konkreta egenskaper som 
indikerar dess empiriska giltighet, varav begreppet maktresurs utgör en sådan empirisk nedbrytning. 
13 Egenskapen finns dar oavsett tidpunkt och situation och utgör därigenom ett kategoriskt begrepp. 
Medan resursen i högsta grad är avhängig tidpunkt och situation och blir därigenom ett variabelt be
grepp, se Lenski (1969). 
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karaktär än t. ex ägandet av produktionsmedlen. Dessa maktresurser är 
formellt lika tillgängliga för bägge parter och utgör inte en egenskap hos 
aktören utan just vad den lexikala defin itionen anger, ett hjälpmedel, en 
tillgäng, en utväg (Bonniers Lexikon), som aktören kan tillägna sig." Att ge 
en mer preciserad teoretisk defini tion av begreppet maktres urs är mycket 
svårt eftersom maktresurserna är avhängig partsrelationen och den 
historiska situationen (Åma rk 1986, Sund 1987). Begre ppsinnebörden blir 
snarare föremål för en empirisk avgränsning, där partsrelationens karaktär 
anger de resurser som kan tänkas föreligga för de parter som studeras. 

Det faktum att det är svårt att defînera en maktresurs i form av ett väl 
avgränsat ämnesobjekt gör det också svårt att mäta dess storlek och be
tydelse i kvantitativ mening. Beroende på att varje makt resurs är avhängig 
relationens finala karaktär (Korpi 1985, 1987); resursens betydelse för aktör 
A beror på hur denna resurs up pfattas av aktör B. Resursen existerar inte 
som ett objektivt ting, som en egenskap vars betydelse kan mätas i absoluta 
termer oberoende av tid och rum. Frågan är då naturligtvis om en 
maktresurs överhuvudtaget kan mät as? (B lalock 1967). Enligt min menin g 
är inte detta möjligt, men det borde vara möjligt att illustrativt ange 
maktrelationerna beroende på det strate giska faktum att aktöre rna värderar 
och anger betydelsen av motpartens maktresurser, oavsett om vi av 
vetenskapliga skäl anser det vara möjligt att mäta eller inte. Detta 
strategiska faktum borde utgöra en utgångspunkt att utföra vissa 
"nominella" och kvalitativa bestämningar av maktresursernas styrka och 
betydelse (Sköldberg 1987). Hur pass reliabla dessa bestämningar sedan blir 
kan diskuteras. 

Empiriskt är det lättast att utläsa styrkan hos maktresursema om och när 
öppna konflikter uppstår. Men efter som öppna konf likter förekommer rätt 
sällan så kvarstår problemet. Det finns dessuto m ytterligare ett problem; 
likställda maktresurser behöver inte alltid innebära stridigheter mellan 
parterna. Aktörerna kan värderings- och attitydmässigt vara överens om 
inriktningen när det gäller t. ex teknisk utveckling, vilket inte leder till 
konflikt. Denna aspekt kommer jag att diskutera närmare i 
diskussionskapitlet. 

Frågan är då hur maktresurser i mitt fall skall bestämmas ? 
Min strategi är att försöka kvalitativt ange styrk an hos respektive parts 

maktresurser genom att illustrera parternas förhållningssätt till varandra 

14 Jervas (1972:111) antyder att det ikuUe rida skillnad mellan medel, initiument och re sun. Men han 
diskuterar inte hur betydelsefull denna skillnad ir, dvs om den ir av begreppslig att eller om den 
enbart ir av termonologisk ait. Mycket tyder på det senare. 
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genom tre sociologiska infallsvinklar: 1) Resursmobilisering och 
måluppfyllelse, 2) "Slutna" och "öppna" social a relationer, och 3) Effek
tivitet. 

Den första infallsvinkeln syftar till att diskutera partsrelationen utifrån de 
mål som respektive aktör anser vara vik tig att uppfy lla, och kring v ilka de 
utför resursmobilisering. Genom denna infallsvinkel hoppas jag kunna ange 
ifall de tekniska förändringarna innebar måluppfyllelse för bägge aktörer 
eller om de tekniska förändringarna kom i motsättning till någondera aktörs 
målsättningar och hur detta i så fall kom att tackl as av denna aktör. Med 
den andra infallsvinkeln försöker jag diskute ra om de två aktörern a hade 
lika stora möjligheter att påverka inriktningen av de tekniska 
förändringarna; eller om nå gon aktör uteslöts systematiskt från principiella 
teknikrelaterade frågor och i så fall vilka syften som låg bakom detta. 
Genom den tredje infallsvinkeln diskuterar jag ifall formellt likställda 
maktresurser, i själva verket är ett utslag av ineffektivt maktu tövande av 
den maktutövande aktören vilket gett den andra aktören möjlighet att 
framföra och få gehör för sina krav. Jag kommer att presentera dessa 
infallsvinklar utförligare i det avslutande diskussionskapitlet. 

Mitt förslag till maktresursstudie över partsrelationen i LKAB 1946-1987 
utgår analytiskt från K Åmarks (1986) och B Sunds (1987) diskussion över 
hur maktr elationer på arbetsmarknaden kan avgrä nsas och stu deras utifrån 
fyra huvudnivåer. Dessa är: 
1) Mellan arbetsgivare och arbetare på arbetsplats och på central nivå. 
2) På central nivå mellan fackförbund och LO. 
3) På lokal nivå inom respektive förbund, mellan förbundsledning och 
lokalavdelning/medlem. 

4) På central nivå mellan arbetsmarknadens parter och staten (1986:14, 
1987:5). 
Utifrån avhandlingens problemställning och källmaterial har jag i huv udsak 
avgränsat min maktresursanalys till nivå 1, men delvis tagit med 
relationsförhållanden tillhörande nivå 3 (se speciellt upptakten till gruv
strejken) som haft betydelse för den fortsatta analysen på nivå 1. 
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Med detta som bakgrund är mitt förslag till maktresursstudie följande: 

Tablå 1: Maktresurser 

Företagsledning 

a) Ägande och kontroll 
över produktionsmedlen 
b) Paragraf 32, 
MBL (dämpande av konflikt) 
b) Lockoutmöjlighet 
c) Homogen målstyrning 
(lönsamhet) 
d) Sammansatt liten grupp 
e) Lagar och centrala 
avtal 
f) Externa och interna 
kunskapsresurser 

Tairai facklig ledning 

a) Organisationsgrad 

b) Strejkmöjlighet 
c) Medlemsaktivitet 

d) Strejkkassa (storlek) 
e) Lagar och centrala 
avtal, MBL (sakinformation) 
f) Externa och interna kunskapsresurser 

Situationsbundna resurser 

g) Enkel och ej exklusiv 
arbetskraft 
Rekryteringsöverskott 
God utbildningsrekrytering 
Dåliga ekonomiska konjunkt. 
Homogena och enkla arbets
moment 

g) Exklusiv arbetskraft 

Rekryteringsunderskott 
Primärt utbild.behov 
Goda ekonomiska konjunkt. 
Flexibla och komplicerade 
arbetsmoment 

Tablån anger ett antal betydelsefulla maktres urser, som jag menar är av 
betydelse för en analys av teknisk förändring vid LKAB. 

Utgångspunkten för tablån är uppehållandet av produktionen. Tradi
tionellt utgör för företagsledningens del ett av de viktigare ma ktresurserna 
det formella ägandet och kontrollen över produktionsmedlen; för den 
fackliga ledningens del organisationsgraden, som avgör möjligheten att 
mobilisera till strejk vilket leder till att produktionsprocessen avstannar och 
utsugningen av arbetskraft upphör för en tid (Perrone 1983). 
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Andra viktiga maktresurser för företagsledningens del är paragraf 32 och 
MBL, beroende på dess a lagparagrafers instrumentella värde att uppeh ålla 
produktionen. När det gäl ler paragraf 32 var detta syfte o diskutabelt. Där
emot kan MBL till vissa de lar uppfa ttas som ett stärkan de av den fackli ga 
ledningens intressen genom den informationsskyldighet som företagsled
ningen tvingas ge (Olivercrona 1988:17) och på de t sättet kan en bä ttre in
stitutionell maktbalans skapas mellan parterna (Abrahamsson 1986:121). 
Forskning har dock visat att MBL inte inne burit någon radik al förändring 
av maktfördelningen inom företagen (Aspling och Sjöstrand 1982:54). I 
själva verket har den fungera t konservativt genom att binda upp facklig a 
företrädare vid ingågna avtal (Lundh 1986:76-77, Olivercrona 1988:17). 

När det gäller lockou tmöjligheten kan det kanske tyckas förvånande att 
jag utifrån tablåns utgångspunkt räknar med det, eftersom det leder till att 
produktionsprocessen upphör för en tid. Min tanke är dock att hot om 
lockout är något som företagsledningen tvingas ta till i en extrem situation 
när ett strejkhot s.a.s hänger i luften. Syftet skulle då vara att oskadliggöra 
den eventuella strejkkassa som den fackliga ledningen kan ha och 
demobilisera strejkaktiviteten. Genom lockoutmöjligheten kan 
företagsledningen förekomma och mer ak tivt kontrollera under hur lång tid 
konflikten ska verk a relaterat till två faktorer: Att fö retagets likviditet inte 
skadas nämnvärt, att arbetarmotståndet bryts ned och stämningar av 
återgång ger sig till känna. Ett motvärn mot lockoutmöjligheten utgör, 
enligt min mening, den fackliga organisationsgraden och 
medlemsaktiviteten. Den lokala fackliga ledningens främsta organisatoriska 
resurs består just av att mobilisera medlemmarna vid ett ev entuellt lockout
hot för att ingjuta mod oc h kontra m ed egna aktioner. Dessutom indikerar 
nivån på organisationsgrad och medlemsaktivitet solidaritetsgraden hos 
arbetarparten. 

Under punkt (e) återfinns de lagar (arbetsrätt, arbetsmiljö, förtroen-
demannalagen, osv) och avtal (företagsnämndsavtal, pensionsuppgörelser, 
semesterreform, osv) som utgör direkt eller indirekt teknikrelaterade 
strukturella ramar, för bägge aktörer. Under punkt (f) finns en av de största 
strategiska resurserna, när det gäller komplicerade teknikfrågor. 
Kunskapsresurserna är formellt lika tillgängliga för bägge aktörer men kan 
också knytas upp av en aktör. Slu tligen punkt (g) vilket bes tår av ett antal 
situationsbundna faktorer, som avgörs vid förhandlingsbordet där de 
starkaste sakargumenten fäller avgörandet mellan aktörerna. Detta 
förutsätter dock att aktörerna i övrigt är relativt jämnställda. 



45 

Min maktresurstablå består till stora delar av ett nollsummespel, dvs ökat 
inflytande för ena aktören innebär minskat inflytande för den andra (Lundh 
1987:95). Tillexempel räder det inte ett mellanting mellan 
rekryteringsöverskott eller rekryteringsunderskott utan ett antingen-eller. 
Men det finns också exem pel på geme nsamma intressen inom företaget, i 
huvudsak gäller det frågor om företagets överlevnad och tillväxt. Denna 
symbiotiska intressekonstellation (Lundh 1987:21) kan medföra att en 
resurs som är anlitad av företagsledningen, t.ex en ergonomiexpert, kan 
bidra till att stärka arbetarkollektivets intresse för radikala ar
betsmiljöåtgärder. Detta kan bidra till intressemotsättningar, men behöv er 
inte heller göra det. Därutöver tillkommer, framför allt för den lokala 
fackliga ledningen, en mer svårhanterlig maktresurs i det centrala 
samförståndet mellan LO-SAP. Denna centrala samförståndsanda kan 
underlätta genomdrivandet av ett fackligt krav lagstiftningsvägen, ifall 
kravet avvisats avtalsvägen. Men LO-SAP samarbetet kan också leda till att 
vissa krav från arbetarsidan hålls tillbaka, vilket i praktiken innebär att 
arbetarkollektivet får två motståndare; dels företagsledningen, dels LO-
SAP. Det senare var speciellt framträdande i samband med gruvkonflikten i 
LKAB (Thunberg 1970, Kronlund 1973). 

Efter denna genom gång av teser, teorier och resultat kring industriella 
konflikter är det då dags att vända uppmärksamheten mot de mer empiriska 
avsnitten. I strävan att ta et t pedagogiskt grepp över de empiriska avsnitten 
har jag spa ltat upp dessa i två dist inkta kapitel (kap.3 och 4). Kap itel 3 be
handlar den faktiska mekaniseringsutvecklingen i LKAB. Den utgör en bild 
av den materiella verkligheten, som i det närmaste är helt oberoende av ak
törernas åsikter och förhåll ningssätt till denna verkligh et. Kapitel 4 utgör 
däremot en bild av den sociala verkl igheten, den berör aktörerna s attityd-
och värderingsgrunder till den nya teknik en. Syftet med den na kapi telupp
delning är att förmedla två bilder över mekaniseringsutvecklingen, vari
genom läsaren kan relater a sig dels till den faktiska mek aniseringsutveck
lingen, dels till de två aktörer nas förhållningssätt till denna m ekaniserings
utveckling. 









3 
Mekaniseringsutvecklingen i LKAB 1950-
1987 

Borrare Lahtinen kom van drande uppfor ortgängen, lallande på den känd a 
melodin "Violer till mor", när han plötsligt hörde stöna nden och kvävda 
uttrop: "Skjut, skjut, skjut ....". Lahtinen förstod att laddare Olsson låg vid 
den centrala avfyrningsstationen och hallucinerade om nattens 
salvavskjutning. Lahtinen visste att detta var ett normalt inslag och gick 
vidare. Medan s han gick funderad e han dock på Olssons halluc inationer; 
Lahtinen gav sig till minnes att Olsson tidigare uppvisat en mer social sida, 
att någon ting hade hänt efter det att laddningen frigjorts från borrning en. 
Lahtinen kände på sig att Olssons hallucinationer aldrig uppstått om inte 
laddningen frigjorts som eget fristå ende yrke från borrn ingen. Borrningen 
hade, i så fall, vägt upp laddningsmomentets spänningsmoment och avlett 
Olssons hallucinationer till hans privatli v. Men, tänkte Lahtinen, "vad vet 
jag om sàn't" och fortsat te sin vandring , nynnande på den kända melo din 
"Hälsa dom där hemma". 

I detta kapite l redovisas mekaniseringsutvecklingen i LKABs två största 
gruvförvaltningar, tidsperioden 1950- 1987. Redovisningen sker i form av 
en dokumentation som utgår från tre dimensioner: funktionsklassificering 
av varje arbetsmoment (se Bilaga 1), arbetarnumerärens skiftningar över tid 
på enskilda arbe tsmoment och förändringar inom arbetsdelningsstrukturen. 
Det dokumenterade materialet diskuteras därefter från tre aspekter, 1) 
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gruvbrytandets anpassning till förändrade marknadskrav, 2) gruvbrytandets 
avhängighet av nya och effe ktivare arbetsmedel och, 3) gruvbrytandets av-
hängighet av nya och effek tivare brytningsmetoder. Dessa tre aspekter an
vänds som utgångspunkt för en diskussion av eff ekter pä arbets organisatio
nen som den teknisk a utveck lingen medför t, tillexempel fördjupad arbets
specialisering, förändrad sysselsättningsstruktur och förändrade kvalifika
tionskrav. 

Undersökningsobjektet i föreliggande kapitel utgör den faktiska me
kaniseringsutvecklingen i LKAB. Undersökningsenheterna är de enskilda 
arbetsmomenten och de förändringar som följer i takt med ny teknik och 
arbetsorganisatoriska förändringar inom dessa. De variabler jag i huvudsak 
använder är en kvantitativ variab el (arbetarnumerärens fördelning över tid 
pä enskilda arbetsmoment), och tvä kv alitativa variabler (arbetsfunktionella 
förändringar inom enskilda arbetsmoment, och arbetsmomentens 
förändringar inom arbetsdelningen). Av des sa variabler är de två första av 
ordinalskaletyp, bägge variablerna utgår från en rangordnad 
mekaniseringsgrad men där intervallerna mellan mekaniseringsgraderna inte 
är angivna. Den tredje variabeln utgör en illustration över arbetsmomentens 
utvidgning kontra specialisering inom arbetsdelningsstrukturen. 

3.1 Empiriskt material 

Det empiriska materialet består huvudsakligen av primärkällor. I första 
hand av LKABs egna personalrapporter där arbetarbemanningens storlek på 
enskilda arbetsmoment angivits med varierande precision. I andra hand av 
kompletterande bandintervjuer (9 st) och telefonintervjuer (116 st) vilka gav 
större precision av arbetarbemanningens storle k vid de olika tidpunkterna 
och även mer preciserade beskrivningar av olika arbetsmoment. Urvalet av 
intervjupersoner skedde utifr ån att de hade haft en arbetsl edande ställn ing 
vid de aktuella tidpunkterna och de valdes huvudsakligen ut av två 
tjänstemän och LKAB-veteraner, Benny Ringvall (Malmberget) och Lars 
Ringvall (Kiruna). Samtliga intervjupersoner ställde upp för intervju. Jag 
har även använt mig av sekundärkällor, t.ex "Gruvavdelningarnas 
årsberättelser" och "Arbetsstudierapporter" på olika maskintyper från slutet 
av 1950-talet. 

Det empiriska materialet sträcker sig över tidsperioden 1950-1987. 
Observationerna avser tidpunkterna 1950, 1960, 1970, 1980 och 1987. 
Genom tidsindelningen kan man lättare illustrera reella förändringar i varje 
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enskilt arbetsmoment utan att tappa bort sig i detaljer. Beskrivningen är vid 
varje tidpunkt koncentrerad till de arbetsmoment som står i direkt 
förbindelse med malmflödet. Det betyder att arbetsmoment av mer service-
och underhällskaraktär, t.ex reparationsarbete stationerad till servicedepåer, 
gruvbyggnad, stigortsdrivning, skyddsskrotning o.l inte är upptagna till 
klassificering. 

3.2 Mekaniseringsutvecklingen 

Nedanstående resultat utgör en sammanställning av de förändringar i 
arbetsinnehåll och arb etskraftens funktionsställning, som varit fallet i 37 st 
arbetsmoment i den direkta gruvbry tningen, tidsperioden 1950-19 87. För 
den intresserade läsaren finns det ta material redovisat i bilaga 1. Jag ska i 
detta kapitel sammanställa resultaten och med detta som underlag diskutera 
mekaniseringsutvecklingen i LKAB. 

Men innan resultaten redovisas ska jag först presentera det arbets
funktionsschema som jag använ t mig av för att kunna ange den faktiska 
mekaniseringsutvecklingen. Arbetsfunktionsschemat utgör en deskriptiv 
klassificeringsmodell som syftar till att fånga de förändringar i arbetsin
nehåll som blivit följden a v att en viss typ av materi al- och mask inteknik 
introducerats." Arbetsfunktionsschemat består av fyra funktionskategorier: 
1) Huvudfunktion 
2) Sidofunktion 
3) Förberedelsefunktion 
4) Kontroll- och korrigeringsfunktion 

Begreppet arbetsfunktion utgår från arbetskraftens funktionställning i ett 
arbetsmoment.i« Allmänt sett innefattar varje arbetsmoment samtliga 

15 J Mendner: 1976. Hauen, Jemen, Serin: 1982. Helgeson, Johansson: 1979. 
16 Arbetsmoment: Utgör ett praktiskt vil avgränsat område bestående av en rad arbetsuppgifter vilka 
sammantaget utgör ett arbetsmoment. 
Principiellt exempel: Drillborrning. 
Arbetsuppgift 1: Köra till och iordningsställa drillmaskin på plats. 
Arbetsuppgift 2: Mäta ut ortens flukthöjd med hjälp av ett enkelt lodmått. 
Arbetsuppgift 3: Eventuellt grava manuellt fram "liggarna" för borrning. 
Arbetsuppgift 4 : Borra, se över borrschema och styra via spakreglage borraggregaten (riktning och 
lutningsgrad) till hålslag och samtidigt se upp för gamla borrhål där dolor kan gömma sig. 
Arbetsuppgift 5: Skarva borrstänger (tidig maskintyp). 
Arbetsuppgift 6: Koppla ifrån el- vatten- och luftslangar samt eventuellt fylla på borrolja, hydraul- och 
motorolja samt diesel. 
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funktionskategorier, eller åtminstone huvudparten av dem. Konkret sett år 
dock i regel varje arbetsmoment dominerad av en funktionskategori. Denna 
dominerande funktionskategori anger arbetarens funktionsställning inom 
arbetsmomentet. Arbetsfunktionsschemat har just till syfte att ange dessa 
förändringar av den dominerande funktionställningen; 
funktionsförändringar som betingas t. ex av företagets ekonomiska 
förutsättningar, nya tekniska innovationer etc. 

Definitioner av de fyra funktionskategorierna: 

Huvudfunktion: Utgör det direkta produktskapande arbetet (Hansen m.fl 
1982:149). Arbetaren står i direkt förbindelse (fysiskt handgemäng och 
närvaro) med arbetsföremålet, endera som hantverk eller någon typ av 
enkelt maskinarbete. Vid huvudfunktionelit arbete utför arbetaren 
huvudparten av arbetsmomentets processvariabler (Mendner 1976:105). För 
gruvarbetets del mena r jag att man kan tala om följande pro cessvariabler: 
Hastighet, rörelseriktning, tryck, inmatning, utdragning, verktygs-
/aggregatplacering, fasthållning av verktyg/aggregat, verktygs-
/aggregatslyft vs -sänkning samt verktygsskarvning. 

I takt med att mekaniseringsnivån stiger så inkorporerar maskinen alltfler 
av de processvariabler som utgör arbetsmomentets huvudfunktion. 
Maskinen intar arb etsmomentets huvudfunktion och arbet aren får en anna n 
funktionsställning (Helg eson m.fl 1979:72 ). Denna kan då vara någon av 
nedanstående funktioner. 

Sidofunktion: Innefattar handhavande av arbetsföremålet via ett 
maskinsystem, t.ex fram- och borttransport av arbetsföremål; sättande, 
borttagande och eventuell fastsä ttning samt inställning av arbetsföremålet 
(Mendner 1976:105-106). Flertalet processvariäbler utförs av maskinen 
men med hjälp av en permanent manbesättning, som tar aktiv del i 
maskinens arbetsoperativa utförande via maskinens reglagesystem. 
Arbetaren måste för det första befinn a sig i maskinen vid körning och för 
det andra köra den (starta, styra och stoppa). Den väsentliga skillnaden 
gentemot huvudfunktionen är att maskinen står med drivkraften till 
reglagesystemet och utför det direkt operationella arbetet med arbetsför e
målet. I det sistnämnda avseendet utför arbeta ren ett indirekt ope rationellt 
arbete med arbetsföremålet via maskinen. 

Förberedelsefunktion: Innefattar, rudimentärt sett, varje typ av förbe
redande arbeten som föregår arbetsmomentets huvud- och sidofunktion, t.ex 

Dessa sex arbetsuppgifter utgör sammantaget ett arbetsmoment, d ir arbetsuppgift 4 utgör den hu
vudsakliga arbetsuppgiften som aibetaren ägnar sig åt. 
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att se över och rätta till verktyg, redskap, material och maskiner samt 
eventuellt förbereda arbetsföremålet för utvinning. Denna typ av 
funktionsarbeten förbereder en maskin eller processor för arbete. Arbetaren 
påverkar inte ma skinens eller processorns arbetsgång i övrigt. Exempel på 
sådant arbete är montage-, reparations- och underhållsarbete, bäst 
exemplifierad vid malmbehandlingsverken. 

Kontroll- och korrigeringsfunktion: Innefattar all typ a v övervakning och 
möjlighet till korrigerin g av ett felaktig t arbetsutförande av ma skinen eller 
processorn. Arbetaren kan direkt gå in och stoppa ett produktionsflöde, 
korrigera felaktigheten och därefter köra igång igen. I motsats till 
sidofunktionen så befinner sig inte arb etaren i maskinen utan vid sidan om 
den. Dessutom behöver inte arbetaren permanent befinna sig vid mas kinen 
utan kan till och från lämna den eftersom mas kinen arbetar processuellt. 
Bästa exemplet på detta är maskinövervakning i malmbehandlingsverken 
och systemövervakning via kontrollpanel. 

3.2.1 Arbetsfunktionernas fördelning 
Räknar vi samman de fyra arbetsfunktionernas fördelning på enskilda ar
betsmoment och fördelar dem med ett tidsnedslag på ungefär 10 års mellan
rum, dvs 1950,1960, 1970, 1980 och 1987 får vi följande fördelning: 

Tabell 1: Förändring av ar betsfunktions fördelningen i Kiruna 1950-
1987, a) Antalet funktioner av varje typ, b) Andelen arbetare for varje 
funktionstyp. 

1950 1962 1970 1980 1987 
Kolumn: a b a b a b a b a b 

Huvudfunkt. 7 53,3 5 32,2 4 12,1 3 9,3 2 5,6 
Sidofunkt. 6 19,9 8 34,4 7 30,6 6 30,5 5 21,4 
Förb. funkt. 1 23,0 2 21,1 3 25,6 3 38,1 3 50,7 
Kont/Korr.f 3 3,8 4 12,3 7 31,7 8 22,2 8 22,2 
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Tabell 2: Förändring av arbetsfunktions fordelningen i Malmberget 
1950-1987, a) Antalet funktioner av varje typ, b) Andelen arbetare för 
varje funktionstyp. 

1950 1960 1970 1980 1987 
Kolumn: ab ab ab ab ab 

Huvudfunkt. 10 34,7 13 32,7 4 14,2 3 7,3 2 6,4 
Sidofunkt. 7 29,0 7 27,1 8 38,6 5 33,8 6 43,5 
Förb. funkt. 1 16,4 2 22,7 3 21,1 3 35,3 1 24,8 
Kont/Korr.f 3 19,9 5 17,4 6 26,5 4 24,0 4 25,3 

Kommentar: Varje siffra i kolumn a står for antalet arbetsmomen t och dessas dominerande arbets
funktion vid en bestämd tidpunkt.17 

Som framgår av tabell erna 1 och 2 så har det skett en kraftig nedg ång av 
huvudfunktionella arbeten, vilka huvudsakligen övergått till sidofunk
tionella arbeten under 1950- och 1960-talet i Kiruna och 1960-talet i 
Malmberget. För det andra har det skett en succesiv uppgång av förbe
redelse- och kontrollfunktionella arbetsmoment till följd av en omfördelning 
av sidofunktionellt betonade arbeten och en stegrad andel nyuppkomna 
arbetsmoment, som hade sin grund i den maskin- och processtekniska 
utveckling som skedde under 1950-, 1960- och 1970-talen i bergtransporten 
och malmbehandlingsverken. 

Av tabellerna framgår också att arbetarnumerären minskat kraftigt på 
huvudfunktionella arbeten samtidigt som arbetarnumerären på sido
funktionella arbeten stigit; i Kiruna steg arbetarnumerären på sidofunk
tionella arbeten rela tivt kraftigt fram til l 1962, stabiliserade sig över 1970 
och 1980 för att fram till 1987 sjunka drastiskt. I Malmberget steg de 
sidofunktionella arbetena under 1960-, 1970- och 1980-talen, vilket 
sammanhängde med byte av brytningsmetod. Andelen förberedelse-
funktionellt betonade arbeten, som i stort är det samma som reparatörs- och 
elektricitetsarbeten, har för Kirunas del stadigt vuxit under 1970- och 1980-
talen, medan samm a arbetsfunktion i Malmberget uppvisar en instabilare 
tillväxt. Anledningen till att förberedelsefunktionella arbeten stadigt vuxit i 
Kiruna beror till viss del på att flera av bergbrytningens och 
bergtransportens maskiner drivs elektriskt, vilket leder till fler elektriker (L 

17 Andelen arbeten vid respektive tidpunkt ir huvuduldigen hämtad från LKAB:« personalstatistik; 
delvis muntligt kompletterad for Kininas del 1962 och 1970 och för Malmbergets del 1950, 1970, 1980 
och 1987. 
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Ringvall). Men till största delen beror dock tillväxten av 
förberedelsefunktionella arbeten pi en organisatorisk missräkning. Vid de 
omfattande permitteringarna åren 1982-83 drabbades framför allt yngre 
personal, som för det mesta bemannade maskinkörningsarbeten, medan den 
äldre personalen bemannade reparatörs- och elektrikerarbeten. Följden blev 
att andelen maskinkörare sjönk drastiskt odi en tillfällig statistisk 
överbemanning skedde på reparatörssidan. LKAB försökte då omplacera så 
att bättre balans uppstod, men hade inte lyckats med detta fram till 1987 (L 
Ringvall). I Malmberget hade man däremot lyckats sprida 
permitteringseffekterna på ett bättre sätt beroende på att man på denna 
punkt varit mer förutseende samt att åldersfördelningen varit jämnare 
fördelad på sido- och förberedelsefunktionellt betonade arbeten. 

När det gäller andelen kontroll- odi korrigeringsfunktionella arbeten, 
skedde en rätt stor nedgång i Kiruna under 1970-talet. Denna nedgång 
berodde på att man fram till 1970 (egentligen 1974) hade mycket stor 
avsättning av malm, vilket drev upp manbesättningen på samtliga pro
duktionsmoment. Till exempel ökade ma nbesättningen från 105 män 1962 
till 305 män 1970 (ca 75 proce nts ökning). Men från mitte n av 1970- talet 
minskade malmavsättningen avsevärt samtidigt som en rad 
rationaliseringsåtgärder genomfördes vilket reducerade personalstyrkan från 
223 män 1980 till 126 män 1987 (minskning på ca 28 procent). Det var 
framför allt driftspersonalen på malmbehandlingsverken som stod för denna 
minskning, (se kap 4:112, om de strukturella faktorerna till denna 
minskning i LKABs byte av ledningsstrategi). 

Sammanfattning: Det v i kan se ur tabell 1 och 2 är en mekaniserings
utveckling; en förskjutning från huvudfunktionella arbeten till i första hand 
sidofunktionella arbeten och i andra hand till kontroll- och korri
geringsfunktionella arbeten. 

Genom den arbets funktionella klas sificeringen har vi fätt en bild av att 
gruvarbetet i de flesta arbetsmoment genom gått en teknikförändring som 
inneburit ett fysiskt underlättat arbete. Maskinköming och/eller mer 
stillasittande kontroll- och korrigeringsarbete präglar numera gruvarbetet. 

3.2.2 Fördelning av arbetare på olika arbetstyper 
Ovanstående bild av mek aniseringsutvecklingen visar med övertydlighet att 
arbetsinnehållet i de olika arbet smomenten geno mgått stora förändringar. 
Man kan naturligtvis fråga sig om denna mekaniseringsutveckling även 
gäller för manbesättningens fördelning på olika arbetsty per. Det vill säga 
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följer arbetarnumerärens fördelning på olika arbetstyer samma 
utvecklingsbild som arbetsskraftens förändrade funktionsställning eller finns 
det en skillnad? 

Jag kompletterar därför arbetsfunktionsindelningen med tabeller över 
arbetarnumerrâreûs fördelning på samma arbetsmoment, men efter en lite 
annan indelningsprincip. « 

Tabell 3: Arbetare fördelade efter typ av arbete i Kiruna 1950-1987. 
1950 1962 1970 1980 1987 

Hantverk 72,6 44,2 23,3 25,7 18,8 
Maskinkörning 22,5 41,9 45,8 49,4 43,2 
Maskinpassning 4,8 13,9 26,7 20,6 21,6 
Systemövervakning 0 0 4,2 4,3 16,4 

Det vi kan se ur tabellen är en succes iv nedtra ppning av hantv erksarbeten 
från 1950, då nästa n 75 procent av arbetarstyrkan hade sådana arbeten, till 
ca 25 procent 1980 och 18,8 procent 1987. Under samm a tidsper iod steg 
andelen maskinkörande personal från 22,5 procent 1950 till ca 45-50 
procent årtioendena efter. Även maskinpassnings- och system
övervakningsarbeten uppvisar en stegrad utvecklingsbild, vilken har sin 

18 J*g g°r denna indelning utifrån olika mekaniierings akillnader, som jag benämner som 'aibetatyp'. 
Dessa är fyra till antalet: Tvpoloei: Låg - Hög mekaniseringsgrad 

Hantverk. Processvariablerna domineras av arbetarens direkta fysiska ingripande i arbetsprocessen. 
Maskinkörning. Processvariablerna domineras av arbetarens indirekta fysiska ingripande via spakar, 
reglage eller enkelaggregat tillhörig maskinen i arbetsprocessen. 
Maskinpassning. Processvariablerna domineras av att arbetaren övervakar arbetsforloppet. Han kan 
genom ett aktivt ingripande bryta arbetsförloppets utveckling vid tillbud. F ör det mesta består hans 
arbetsuppgift i att övervaka att arbetsforloppet sker som det ska ske. 
Svstemövervakning. Processvariablerna domineras av att arbetaren övervakar ett helt system, e tt flöde 
mellan olika arbetsmoment. Han kontrollerar, styr och reglerar aktivt via datorprogrammering och 
indikeringspanel flödesförloppet i ett bestämt system. 
Med arbetstyp avses i stort sett samma arbeten som i arbetsfunktionsindelningen. Men arbetstypin-
delningen skiljer sig i två avseenden från arbetsfunktionsindelningen. För det första åtskiljs maskin-
passningsarbetena, som ir ritt enkla och monotona, från systemstyrn ingsarbeten som ir ritt komplexa 
och intellektuella arbeten. I arbetsfunktionsindelningen sammanförs dessa två under kontroll- och 
korrigeringsbetonade arbeten. För det andra tar jag inte med reparatörs- och elektrikerarbeten i 
mekaniseringsindelningen p.g.a att dessa arbeten egentligen ir hantverksarbeten. Ifall man tar med 
dessa arbeten drivs numeriren för hantverksarbeten upp på ett så felaktigt si tt att en rittvis mekani
seringsutveckling inte ir möjlig att illustrera. Diremot kan reparatörs- och elektrikerarbeten tagna för 
sig (tabell 1 och 2, kolumn b) grovt illustrera en mekaniseringsutveckling; eftersom andelen reparatörer 
ir en följd av hur stor och komplicerad maskin- och materialuppsittning ett företag har. I och med att 
jag utesluter reparatörs- och elektrikerarbeten undkommer jag också på ett smidigt sitt den 
organisatoriska missrikning som Kiruna haft under 1980-talet. 
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grund i den maskin- och processtekniska utveckling som skett under 
efterkrigstiden. Andelen arbetare i maskinpassning steg frän 5 procent 1950 
till 26 procent 1970, denna bemanningsökning skedde främst i provtagning 
och malmbehandlingsverk. Den ökade andelen arbetare i 
systemövervakning är en naturlig följd av den fortgående processtekniska 
utvecklingen; till exempel har processoperatörs- och kontrollrumsarbete, 
som 1950 och 1960 huvudsakligen utfördes av driftsingenjörer överförts på 
kollektivanställda. Dessutom har fjäntappningen tillkommit vilket drivit 
upp bemanningen nägot. 

Om tabell 3 jämförs o kulärt med tab ell 1 kan vi kons tatera att det ràder 
en relativt kraftig sams tämmighet mella n förändrad funktionskaraktär och 
arbetarbemanningens fördelning på olika arbetstyp er. Den enda påtagliga 
skillnaden mellan de två tabelle rna är att andel en maskinarbeten hela tiden 
ökat bemanningsmässigt. Enligt tabell 1 borde denna andel varit störst 1962 
för att sedan sjun ka och stabil isera sig. Anled ningen till denn a diskrepans 
beror på att det absoluta antalet maskinkörningsarbeten bortra tionaliserats, 
men att andelen maskinkörare samtidigt stigit på de kvarvarande 
maskinkörningsarbetena, i t.ex drill- och rasborrning, maskintappning, 
laddning/skjutning, maskinlastning osv. 

Tabell 4: Arbetare fördelade efter typ av arbete i Malmberget 1950-
1987.1» 

1950 1960 1970 1980 1987 

Hantverk 46,2 47,0 19,5 11,4 8,6 
Maskinkörning 31,0 31,4 48,2 51,5 57,8 
Maskinpassning 22,8 21,4 28,5 34,0 29,2 
Systemövervakning 0 0,2 3,8 3,1 4,4 

Även utvecklingen i Malmberget uppvisar en succesiv nedtrappning av 
hantverksarbetare från ca 47 procent 1950-1960 till knappt 9 procent 1987. 
Förklaringen står att finna i en succesiv övergång av hantve rksarbeten till 
maskinkörning och arbetsrationalisering inom de kvarvarande 
hantverksarbetena. Andelen arbetare i maskinkörning representeras 
huvudsakligen av arbetsmoment inom bergbrytning och truckkörning. 
Anledningen till att be manningen på maskinkörningsarbeten hela tiden ökar 

" Hänvisning till fotnot 18 
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beror pâ begränsade mekaniseringsmöjligheter av bergbrytning och 
bergtransport. Maskinpassningsarbeten representeras huvudsakligen av 
arbetare inom malmbehandlingsverken, som flukturerat lite i takt med vissa 
konjunktursvägningar. Arbetarbemanningen på systemövervakningsarbeten 
steg fram till 1970 i samband med CTC-systemets introduktion och 
minskade något under 1970-talet när systemet övergavs. Bema nningen på 
systemövervakninsarbeten har därefter stigit beroende på att 
personalstyrkan inom övriga arbets typer minskat. 

Utvecklingsbilden för Malmberget är i stort sett densamma som för 
Kiruna. Om vi okulärt jämför tabell 2 med tabell 4 finner vi en relativt 
kraftig samstämmighet mellan förändrad funktionskaraktär och fördelning 
av arbetarbemanning på olika arbetstyper. 

Det finns dock två skillnader mellan de två gruvförvaltningarna som bör 
kommenteras. Den första skillnaden gäller den i Malmberget relativt "låga" 
arbetarbemanningen på hantverksarbeten 1950 visavi hantverksarbeten i 
Kiruna. I Malmberget hade LKAB redan 1943 övergått till under jordsbryt
ning, därigenom hann man fram till 1950 bygga upp en relativt mekaniserad 
produktionsprocess underjord. Kiruna kom i detta avseende ungefär 10 år 
efter innan samma storleksnivå uppnåddes. Den andra skillnaden gäller an
delen arbetare på maskinpassning, även denna skilln ad är avhängig den i 
Malmberget tidigare övergången till underjordsbrytning. Underjordsbryt
ning medför nämligen automatiskt högre inb landning av gråberg (man ka n 
inte direkt skilja åt bergmineralerna på samma kontrollerade sätt som i dag
brott). Det leder till att det utbrut na berget måste so vras i större utsträck
ning vid underjordsbrytning än vid ovanjordsbrytning samt att sovringsver
kets kapa citet måste anpas sas till bergbrytningens kapacitetsnivå. Det ger 
direkta effekter på arbetarbemanningens storlek i malmbehandlingen. Dess
utom hade Malmberget under 1950-talet anrikningsverk vilket ytterligare 
drev upp arbetarbemanningen på maskinpassningsarbeten. 

3.2.3 Diskussion 
Av samtliga tabeller (1-4) kan konstateras att det skett en mekanise
ringsutveckling, som inneburit förändringar i arbetsinnehåll och manbe
sättning. Den mekaniseringsutveckling som företogs under 1950- och 1960-
talen i Kiruna och 1960-talet i Malmberget var omvälvande i det att den 
berörde i stort sett samtliga arbetsmoment i malmflödet. Under 1970- och 
1980-talen har däremo t mekaniseringsutvecklingen stagnerat något i bägge 
gruvförvaltningarna. Huvudorsaken till denna diskontinuitet i 
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mekaniseringsutvecklingen beror i stor utsträckning pä övergången frän 
magasinsbrytning till skivrasbrytning.® Skivrasbrytningen medförde 
automatiskt en högre mekaniseringsnivå, som fram tUl 1970-talet stadigt 
optimerades både kvalitativt (arbetsdelningsmässigt) och kvantitativt (allt 
fler arbetare blev maskinkörare eller -passare) tills taket nåddes för 
skivrasbrytningens mekaniseringsnivå med den mas kin- och materia lteknik 
som var känd under 1970-talet. (se kap 4: om företagsledningens diskussion 
över denna problematik, s 93, 99) 

Ett annat framträ dande drag i tabell 3 och 4 är den relativt höga arbe-
tarbemanning som förekommer på maskinkörningsarbeten i bergbrytningen 
under 1970- och 1980-talen. Till stor del beror den på att den m askin- och 
materialteknik som provats under 1970- och 1980-talen för det mesta brustit 
i drifttillförlitlighet. Ett exempel på detta är helautomatisk drillborrnin g: 
Aggregatet programmeras till att slå ett hål på en bestämd punkt i gaveln, 
ifall borren inte gör inslaget på rätt ställe p.g.a slagigt berg stannar den upp 
processen tills borraren kommer och slår hålet via reglagestyrning.21 Det 
leder till att det måste finnas ständig bemanning. Detta 
mekaniseringsproblem hänger samm an med att malmstocken som sådan är 
ojämn vilket gör det svårt att 'automatisera' borrningen. Samtidigt är denna 
mekaniseringsbegränsning också ett uttryck för skivrasbrytningens 
"småskalighet" (även om den är betydligt storskaligare än 
magasinsbrytningen). De ramar inom vilka maskintekniker konstruerar 
automatiserad maskinutrustning är volymmässigt för små, vilket påverkar 
drifttillförlitligheten. Den automatiserade utrustn ingen blir därigenom inte 
tillräckligt konkurrensduglig gentemot arbeta rbemannad maskinutrustning. 
Stordriftsfördelarna blir därigen om svår att uppnå med skivra sbrytningen. 
Ett byte av brytningsmetod, med s torskalighet som mål, skulle kunna driva 
på en mekaniseringsutveckling igen. 

Jag har genom tabell erna 1-4 visat på en klar och otvety dig mekan ise
ringsutveckling, som periodvis utvecklats med olika intensitet. Samman
taget initierar denna utvecklingsbild flera olika sociologiska frågeställ
ningar. Det är uppenbart att mekaniseringen bidragit till en omfattande 
arbetsrationalisering av förlegade arbetsmoment, men också till uppkomsten 
av nya arbetsmoment. En intressant frågeställning är då hur arbetsdelningen 
utvecklats ifråga om arbetsspecialisering eller arbetsutvidgning. 

30 Om brytningtmetoder ae Bilaga 2. 
21 Muntlig information av P-O Lundmark LKAB Kiruna. 
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3.3 Arbetsdelning 

I detta kapitel presenteras på ett kortfattat och summariskt sätt arbets
delningen under tidsperioden 1950-1987 uppdelade pä brytningsmoment 
och bergtransport. Tanken är att illustrera vilka arbeten som "avpolleterats" 
och vilka arbeten som "skapats" under efterkrigstiden. Nedanstående 
summering av arbetsdelningen sammanfattas mer i detalj i ett antal 
arbetsdelningsscheman som den intresserade läsaren kan ta del av i sin 
helhet i bilaga 3. 

Ett exempel på hur dessa arbetsdelningsscheman är konstruerade utgör 
följande figur: 

Kiruna 

Figur 3: Jobbstruktur i magasins- och skivrasbrytning, Kiruna 1950-
19872 

1950 1962 ~197Ö 1980 1987 

J14 
J1 

-O «0- •o-

J13o 
J2 o- J6 o 

J10 o 
J9o-

J l l o  o •o-
J12 o o o 

Under 1950-talet ökade anta let arbet smoment väsentl igt. I bergbrytningen 
(ras och tillredning) tilltog en kraft ig arbetsspecialisering genom en ökning 
från tre till sju arbets moment (inom a nläggningen från fyra till sex); detta 
till följd av att 1950 års borrningsarbete delades upp i fyra fristående 

22 Om yrkenas typbeteckning «e Bilaga 3, fotnot 5. 
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arbetsmoment. Bergtransportens arbetsdelning var redan 1950 ytterst 
specialiserad och som sådan till stora delar intakt under hela 1950-talet även 
om det i ett fåtal arbetsmoment fanns en tendens till arbetsutvidgning. 
Under 1960-talet fortsatte andelen arbetsmoment att öka i bergbrytningen. 
Fältreparatörer tillkom till följd av ökad mekanisering inom samtliga 
brytningsmoment och provtagningen tillkom till följd av ökade kvalitetskrav 
frän stålverken. Bergbrytningen motoriserades och effektiviserades med 
maskintyper som utförde mer än en arbetsoperation. I bergtransporten rådde 
däremot en mer uttalad tendens till arbetsutvidgning där ett flertal äldre 
arbetsmoment endera sammanfördes till ett helt nytt arbetsmoment eller 
integrerades under ett annat äldre arbetsmoment. 

Under 1970-talet broms ades arbetss pecialiseringen i bergbryt ningen upp 
och en viss arbetsutvidgning började ske i det att joylastning och 
truckkörning uppgick i skopmobilslastning. I övrigt skedde inte några 
omfattande förändringar i arbetsdelningen. I bergtransporten skedde endast 
smärre förändringar, vilka samtlig a ledde till arbetsutvidgning. Den mest 
intakta perioden under hela efte rkrigstiden har 1980 -talet varit. I stort sett 
inträffade inte någon förändring i vare sig bergbrytning eller bergtransport. 
Det är endast truckk örning i liten skal a på 775 meters transpo rtnivå som 
tillkommit, men i övrigt har arbetsdelningen kvarstått från 1980. 

Malmberget 

Arbetsdelningen var redan år 1950 mycket långt driven i både bergbrytning 
och bergtransport, och tendensen av fortsatt arbetsspecialisering fortsatte 
till en mindre grad under 1950-talet i både bergbrytning och bergtransport. 

Under 1960-talet inträffade en mer dramatisk arbetsdelning i berg
brytningen. I takt med att magasinsbrytningen succesivt upphörde och 
skivrasbrytning introd ucerades, skedde å ena sidan en arbetsspecialisering 
av vissa gamla arb etsmoment som tillhörd e magasingsbrytningen; å andra 
sidan bromsades arbetsspecialiseringen upp genom att nya arbetsmoment 
skapades, vilka integrerade gamla arbetsmoment under sig. I 
bergtransporten skedde under samma tid en mer markerad tendens till 
arbetsutvidgning. 

Under 1970-talet genomfördes i bergbrytningen endast en marginell 
förändring; en viss knämatarborrning återupptogs i mindre skala, men 
återgick under 1980-talet i drillborrning. Därutöver var arbetsdelningen 
stabil. I bergtransporten fortsatte den från 1960-talet pågående tendensen till 
arbetsutvidgning i det att allt fler arbetsmoment avpo lleterades genom att 
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integreras med nya eller äldre arbetsmoment; bl.a halverades yrkesdelen 
frän 11 till S fristående arbeten. Under 198 0-talet skedde ingen förändring 
av arbetsdelningen inom bergbrytning eller bergtransport. 

3.3.1 Sammanställning och diskussion 
Om vi försöker sammanfatta detta avs nitt i form av ett par illustrativa ta
beller som visar hur mänga arbeten som "skapats" respektive 
"avpolleterats" under den aktuella tidsperioden fär vi följande bild: 

Tabell 5: Antal skapade och avpolleterade arbeten, bergbrytning och 
bergtransport Kiruna 1950-87 

1950 1962 1970 1980 1987 

Ant.&rb 15 19 16 13 13 
Skapade 0 12 4 1 2 
Avpolleterade 0 8 7 4 2 

Tabell 6: Antal skapade och avpolleterade arbeten, bergbrytning och 
bergtransport, Malmberget 1950-87 

1950 1960 1970 1980 1987 

Ant.arb 20 25 17 12 10 
Skapade 0 5 5 3 0 
Avpolleterade 0 0 13 8 2 

Det vi kan se är en uppgång av antalet arbeten under 1950-talet. 
Arbetsdelningen var störst 19 60 i Malmberget och 1962 i Kirun a. Därefter 
inträffade en succesiv nedgång av antalet arbeten i Kiruna och en mer 
dramatisk sådan i Malmberget. Man kan t.o.m säga att arbets
specialiseringen minskade utöver arbetsdelningen till följd av de kombi
nerade arbeten som uppstod under 1960- och 1970-talen, t.ex lokkör-
ning+tappning och tappning+fjäntappning i Kiruna och drillborr
ning+fältreperation i Malmberget. 

Det intressanta med de två tabellerna är att de illustrerar den tekniska 
förändring som sammanhänger med bytet av brytningsmetod som 
bergbrytning och bergtransport genomgick under 1950-talet i Kiruna och 
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1960-talet i Malmb erget. I Kiruna (tabell 5) avpolle terades, fram ti ll 1962, 
8 arbeten och 12 skapades. Av de 8 avpolleterade var 6 av ren 
hantverkskaraktär, s.k huvud funktionella arbeten; resterande 2 arbeten var 
maskinkörningsarbeten. Näst an samtliga arbeten, förutom 2, var avhängiga 
magasinsbrytningen som brytningsmetod; hit räknar jag även de 2 
maskinkörningsarbetena. Av de 12 skapade arbetena utgjorde 5 rena 
maskinkörningsarbeten och i princip var alla knu tna till sk ivrasbrytningens 
mekaniseringsnivå samt arbetsmomentet fältreperation, som var knuten till 
den stegrade mekaniseringsnivän. Av de rester ande 6 skapade arbetena var 
4 ett resultat av arbetsspecialisering avhäng ig de maskinkörningsarbeten 
som samtidigt introducerades, dvs 1-armad rasborrning var en nödlösning i 
väntan på flerarmade borraggregat, laddning/skjutning hade överförts på 
speciella laddare och skrotningen hade till stora delar överförts på speciella 
skrotare. Det klassiska knämatarborrandet var fortfarande nödv ändigt vid 
anläggnings- och tillredningsbrytning vid svårtillgängliga inslag. Resterande 
2 av de 6 skapade arbete na var provtagning och lok-, kross-, tapp- och 
vagnsreparation som utgjorde en utvidgning av reparationsarbetena på 
huvudtransportnivåerna. 

Under 1960-talet konstituerades skivrasbrytningen som bry tningsmetod i 
Kiruna. Då anpassades bergtransportens kapacitetsnivå till bergbry tningen, 
vilket innebar en högre mekaniseringsnivå. Av 7 avpolleterade arbeten 1970 
tillhörde inte mindre 6 bergtransporten (tappning, lokkörning, spårväxling, 
tippning, vägning och spelstyrning). Dessa ersattes av 3 skapade arbeten 
(tappning+lokkörning, skutborrning/-skjutning och CTC-övervakning). 
Det resterande avpolleterade arbetet (1-armad rasborrning) var en 
nödlösning. 1970-talet kännetecknades av att äldre arbetsmoment inte
grerades med etablerade arbetsmoment. Tillexempel övertog skopmo-
bilslastning helt joylastning och skyttelvagnskörning. CTC-övervakningen 
övertog tappning+lokkörning. Dessutom överfördes skutborrning/-
skjutning på det skap ade arbetet tappning+ijäntappning. Under 19 80-talet 
skedde inte några större förändringar mer än att den stationerade tappningen 
integrerades helt med fj ärrtappningen, att knämatarborrningen i det 
närmaste hade upphört 1987 och att en mindr e del truckkörning förekom i 
bergtransporten. 

I Malmberget (tabell 6) utfördes bergbry tningen under 1950-talet med 
minst tre olika brytningsmetoder varav magasinsbrytningen var den 
dominerande. Den stora arbetsdelning som rådde u nder 1950-talet berodde 
till stor del på arbetsspecialisering. Tillexempel uppdelades arbetsmomentet 
knämatarborrning+laddning/skjutning+skrotning på två fristående arbeten 
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knämatarborrning och laddning/skjutning. Resterande 3 skapade arbeten var 
skutborrning/-skjutning, fåltreperation och provtagning. Av dessa 5 arbeten 
var de 2 förstnämnda ett försök att inom magasinsbrytningens ramar 
effektivisera brytningsarbetet. Maskinkörningsarbetena joylastning, 
skyttelvagnskörning och fältreparation tillämpades inte inom 
magasinsbrytningen utan i de gruvområden där skivrasbrytning eller 
liknande brytningsmetod tillämpades. 

Det var framför allt unde r 1960-talet som ett flertal ä ldersstigna arbeten 
föll ifrån. Av 13 avpolleterade arbeten var 7 knutna till magasins
brytningen, resterande arbeten utgjorde nödlösningar i väntan på högre 
maskin- och materialteknik. Av de 5 skapade arbetena var 4 st rena 
maskinkörningsarbeten och CTC-övervakning. Dessa arbetsmoment var 
knutna till skivrasbrytningens mekaniseringsnivå. 1970-talet känneteck
nades, liksom i Kiruna decenniet tidigare, av att skivrasbrytningen kon
stituerades som brytningsmetod. Av 8 avpolleterade arbeten tillhörde 7 
bergtransporten. Hit kan även räknas provtag ning som för det mesta ut
fördes på huvudtransportnivåerna. Resterande avpolleterat arbete var 
drillborrning vilken omorganiserades till drillborrning+fältreperation. 
Under 1980-talet inträffade endast smärre förändringar. Knämatarborr-
ningen och fältreparationen avskaffades. 

Det vi kan se ur tabellerna 5 och 6 är förändringar i den arbetsorgani
sation som följer malmflödet. Tabellerna visar hur en organisationsstruktur 
anpassas eller betin gas av de arbe tsmedel som introd uceras, vilka i sin tur 
introduceras därför att man byter brytningsmetod. 

Varför byter man då brytningsmetod? Orsakerna till dett a ska kartläggas 
härnäst. 

3.4 Orsaker till byte av brytningsmetod odi dess effekter på 
arbetsdelningen 

Huvudorsaken till att man byter brytningsmetod är för det mesta eko
nomiskt grundad. När LKAB i Kiruna gick över från dagbrottsbrytning till 
underjordsbrytning var en av de viktigare orsakerna den fortgående 
avsänkningen av Kiru navaara dagbrott. Inom LK AB var man klar över att 
dagbrottsbrytningen skulle nå en avsänkningsnivå där kostnader och 
maskinanvändning skulle bli större för gråb ergsbrytning än malm brytning. 
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Den enda lösning som fanns var en succesiv övergäng till under
jordsbrytning.» 

En annan viktig orsak var de extremt gynnsamma marknadsförutsätt
ningar som kom att räda pä malm marknaden direkt efter 2:a världskriget. 
Efterfrågan på järnmalm var mycket hög» och eftersom LKABs ställning på 
den europeiska malmmarknaden var stark, krävde olika marknadsintressen
ter att LKAB o mgående ökade sin malm produktion. Ifall detta inte kunde 
ske skulle man tvingas öppna de malmfyndigheter som var kända i bl.a 
Brasilien och Liberia. Me n detta var troligen int e något tilltalande projekt. 
Att nystarta en gruva kräver rätt stora anläggningskostnader i form av 
prospektering, maskin- och anläggningsinvesteringar samt arbetskraftsut
bildning. Dessutom spelade troligen tidsfaktorn en viss roll. Det skulle ta 
för lång tid att fä en nyanlagd gruva att fungera både tekniskt och organisa
toriskt och än längre tid att förränta sig. 

Problembilden för LKABs företagsledning var således relativt klar. Man 
måste övergå till underjordsbrytning för att minska gråbergskostnaderna 
och samtidigt var det nödvändigt att öka malmproduktionen av 
marknadsmässiga skäl. * I ett första skede tycks också dessa två orsaks
faktorer sammanfalla, dvs kunde man minska den personal- och maskin
användning som gick åt till gråbergsbrytning så kunde automatiskt fler 
personal- och maskinresurser föras över till malmbrytning. I så måtto var 
det inte heller några problem. Problemen uppenbarade sig när man insåg att 
övergången till underjordsbrytning medförde en väsentlig pro
duktivitetsminskning per arbetare. Underjordsbrytningens maskin- och 
materialtekniska nivå var nämligen betydligt lägre än ovanjordsbryt
ningens.» All maskinteknik vid underjordsbrytning följde principen "en 

23 Johansson 1986:99. 
24 "Efter andra världskriget* slut kom uppbyggnadsarbetet igång ute i världen snabbare än vad eko-
nomer räknat med. Istället för den allmänt förutspådda depressionen och krisen kom en synnerligen 
kraftig högkonjunktur. Detta medförde ett ökat behov av järnmalm och d i framför allt önskemålet att 
få köpa Kirunamalm ." LKAB information 1964:43, del 3. 
25 Jan Johansson a a:247. 
26 Tabell: Komparativa genomsnittsvärden för u.j och o.j-maskiner i bergbrytning: 

Lastning, malm 
1950 Kastmaskinslastning ca 76 ton/skift*,** 

Skrapspelslastning ca 118 
Joy- och Skyttelv.last. ca 600 (provmaskin) 
Skoplastning ca 1900 

1960 Joy- och Skyttelv.last. ca 790 

När det gäller värdena för borrning tviqgas vi räkna om dessa från borrmeter/s kift till berglossning ton 
berg/borrmeter, beroende på att skärdiameterna varierade högst betänkligt på maskinerna. 
Linborrning: 7,6 m/skift med 225 mm:s borrkrona 



64 

man-en maskin". Dessutom fanns en rad arbetsmoment där maskiner knappt 
förekom. Dessa förutsättningar innebar på kort sikt att en volymökning 
endast var möjli g genom utökad personalstyrka på driftssidan», vilket i sin 
tur ledde till stora maskin- och lönekostnader. Det var m.a.o risk för att de 
ökade produktionskostnaderna skulle "äta upp" intäkte rna av de välvilliga 
marknadsvillkor som för tillfallet rådde. Ifall en produktionsökning inte 
kom till stånd riskerade LKAB att tappa marknadsandelar i framtiden. 

"Mot denna bakgrund (var) det rimligt att arbeta efter två strategier, dels 
att försöka minimera produktionskostnaderna... (i underjordsbryt
ningen)...och dels att försöka realisera den marknadspotential som förelåg" 
(Johansson 1986:247).» Att försöka minimera produktionskostnaderna låter 
sig sägas. Frågan var hur detta skulle förverkligas. Det första LKABs 
företagsledning hade att överv äga var vilken bry tningsmetod som var bäst 
anpassad till de krav och måls ättningar som framtidens gruvbrytning förde 
med sig. Magasinsbrytningen ansågs som hopplöst föråldrad. Problemen 
med den var att flertalet arbetsmoment i bergbrytningen var helt avhäng ig 
arbetskraften, både kvalitativt och kvantitativt. Det kvalitativa 
beroendeskapet bestod av att varje arbetsmoment i bergbrytningen krävde 
vissa fysiska förutsättningar för att kunna utföras, och att det i vissa 
arbetsmoment t.ex borrningsarbete krävdes en kompetensnivå med rätt lång 
inskolningstid. Det kvantitativa beroendeskapet bestod av att d et rådde en i 
det närmaste proportionell fördelning mellan antalet bergarbetare och 

Magasinsborrning (ordinar knämatare): 66 m/skift med 22 mm:s borrkrona 
Skivrasbrytning (stigortsmatare): 55 m/skift med 25 mm:s borrkrona. 
1950 Linborrniqg ca 109 lon berg/borrmeter* 

Magasinsborrning 4,1 ** 
Skivrasbrytning 3,0 * 

1960 Buk 21K, 45 mm 11,4 •••• 
* Gruvavdelningens årsberättelse för Kiruna 1/10 1949-30/9 1950 
*+ Gruvavdelningens årsberättelse för Malmbeiget 1/10 1949-30/9 

1950 
++* LKAB internredovisning: Joylastning, produktionsgrupper i 

rasberg. Sammandrag av år 1960, Kiruna 
++++ Verksamhetsberättelsen för gruvavd. Kiruna 1960:4 
27 Vilket också skedde under 1950-talet. 
Tabell: Antal nyickryterade till LKAB Kiruna, absoluta tal 

1950 334 
1952 794 
1954 847 
1956 1294 
Källa: Arne Henriksson, Ingemar Erixon 1966:5. 
28 Eftersom jag inte har för avsikt att problematise ra hur LKAB försökte lösa denna situation via olika 
marknadsekonomiska överväganden, utan enbart ser till den produktionstekniska problembilden så 
utesluter jag strategi två och hänvisar läsaren till Jan Johanssons analys a a:247-250. 
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mängden tonproduktion. Dvs ville LKAB öka tonproduktionen så tvingades 
man anställa fler bergarbetare.» 

I Kiruna med dess homogena malmkropp och större förutsättningar för en 
storskaligare brytningsmetod var man fr amför allt intresserad av att skaffa 
spärlös motoriserad maskinutrustning. Detta av två skäl: För det första 
skulle storskaligheten, flexibiliteten och snabb heten öka med motori serade 
aggregatbestyckade maskintyper. Därigenom hoppades man undvika allt 
ineffektivt bärande, dragande och byggande av arbetsställningar vid 
brytningsarbetet. För det andra kunde principen "en man-flera maskin er" 
förverkligas vilket skulle medföra högre effektgräns per maskin än vid 
principen "en man-en maskin".» Dessa två skäl kunde inte förverkligas 
inom ramen för magasinsbrytningen. Dessutom brottades LKAB vid denna 
tid med ett relativt stort arbetarmotstånd mot underjordsbrytning, och då 
speciellt mot magas insbrytning i vilket man fick käns lan av instängdhet i 
berget.^ 

I ljuset av denna problemställning tedde sig skivrasbrytningen som en 
bättre brytningsmetod för Kiruna än magasinbrytningen och för de 
marknadsförhållanden som generell t gällde för LKAB. Den maskin- och 
materialtekniska utrustni ng som krävdes för skivrasbrytning var också till 
stora delar förverkligad. Bland annat kastlastmaskiner, skyttelvagnar, 
truckar, maskintappar, krossar, lok, vagnar, trolleysystem anpassade till 
underjordsdrift. Dessutom befann sig flera maskin- och materialtyper under 
stark utveckling under 1950-talet, t.ex 2-armade ras- och drillaggregat, 
spindelkrossar m m. 

Det var framför allt tre maskin- och materialtekniska nyheter som gjorde 
skivrasbrytningen fullt möjl ig som bry tningsmetod. Rent brytnin gstekniskt 
skulle lastningsmomentet skapa de största flödesproblemen i takt med att 
flerarmade borraggregat och effektivare sprängmedel kom till anv ändning i 
bergbrytningen. Att bedriva kast maskinslastning (med LM-ty per) sida vid 
sida med rasborrning och AN-aptering var poänglöst. Stilleståndstiderna för 
borrning och laddning/skjutning riskerade att bli alltför stora.» LKAB 

29 Magasimbrytningenf Mora fördel ligger i att det ir en uniakalig brytningimetod aom ir bra vid 
brytning av små heterogena malmkroppar dir det inte krivs någon högre selektivitet i utbrytningen. 
Det var också skalet till att man i Malmberget bibehöll magasinsbrytningen som dominerande bryt
ningsmetod långt in på 1960-talet. 
30 LKAB information 1964:36-37, del 3. "Samtal om förändringar" 1968:83, se iven planeringsingen-
iör Valter Harr 1965:435-437. 

Diskussionsinlägg av Arne S Lundbeig. Meddelanden från Svenska gruvföreningen nr 167, 
1985:83. 
32 Den genomsnittliga lastningseffekte n mitt i ton/timme låg för kastlastmaskinerna Atlas LM 3 0 och 
Eimco 6 30 på 11 ton (Årsberättelse för Malmbeigets gruvor 1960, tabell 1) samtidigt presterade i 
genomsnitt rasaggregate t Buk 21K, 45 mm ca 12,5 borrmeter/timme med en beiglossningseffekt på 
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provade därför olika lastningssystem och lyckades bäst med joysystemet 
vilket man satsade på. Joysystemets kapac itetsnivå ansåg s som tillräck ligt 
för att skapa effektivitet i lastningsmomentet och var under 1950-talet en 
nödvändig förutsättning för att skivras brytning skulle kunn a förverkligas. 
Under 1960-talet nädde dock borrproduktiviteten en sädan kapacitetsnivå att 
effektgränsen för joysystemet överskreds. I samband med det började 
LKAB prova skopmobilslastning. 

Den andra tekniska nydaningen var av materialtekniskt slag. En ny typ av 
borrkrona introducerades, försedd med hårdm etallskär som på ett fåtal år 
slog ut den trad itonella stålborren. Hårdmetallborren var slitstarkare, bibe
höll skärpan under läng re tid och tålde ett hårdare m atartryck. Därig enom 
blev borrningen effektivare sett till slagen hållängd och minskad spilltid vid 
borrbyte. Detta gynnade främst rasborrningen och långhålsborrningen med 
sina avsevärda hållängder.331 början av 1960- talet ersattes de ssutom hård-
metallborrar av 33 mm:s mejse lskärtyp med hård metallborrar av 41 mm:s 
fyrskärtyp s.k "kryss-skär". Det medförde en stabilare borrning, där borr
kronan inte drog sig så lätt efter berge ts slagigheter eller körde fast sig i 
berget.« 

Den tredje tekniska nyheten var AN-apteringen som bidrog till lägre 
sprängkostnader« och möjli ggjorde, med den elektri fierade avskjutningen, 
mer kontrollerade sprägningar vid stora hållängder jämfört med de 
traditionella dynamitladdningarna. 

11,4 ton/borrmeter (Verksamhetsberättelse för gnivavd. i Kiruna, 1960:4). Efter följande uträkning fir 
vi: 
11,4x12,5 « 142,5:11 • 12,95 
Det innebar grovt sett att det gick nästan 13 it kastlastmaikiner på 1 Buk 21K. 
Detta ska jämföras med joy-loa dern som låg på 43,7 ton/timme (Årsberättels e för Malmbergets gruvor 
1960, tabell 1). 
Dvs: 11,4x12,5 = 142,5:43,7 = 3,2. En avsevärd skillnad! 

Jag reserverar mig dock för det beräkningsunderlag som gruvavdelningarna haft för att räkna fram den 
genomsnittliga toneffekten, som jag anser ir låg. Detta påverkar dock inte den stora differens som 
rådde mellan de två maskintyperna. 
33 JKA nr 131, 1947 och JKA nr 133, 1949. 
34 Enligt fön« gruvfogden i Kiiuna, Elit 
Lundström, bandintervju, feb.-88. 
35 Tabell: Kostnadsjämförelse 

AN Dynamit 

Arbetslön (10:-/tim) 90:- 180:-
Sprängämne 410:- 1000:-
Summa 500:- 1180:-

Källa: Arbetsrapport: Nr 585. Reg nr 172, okt 1960, LKAB 
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Satsningen på skivrasbrytning ledde till en betydande mekaniserings-
höjning, som i sin tur ledde till att varje arbetsmoment blev alltme r tek-
nifierad. Arbets organisationen och arbet svillkoren förändrades, i vissa fall 
pä ett betydande sätt. Det var t.ex nödvändigt att arbetskraften lärde sig 
hantera de skiftande maskintyper som introducerades, speciellt 
maskinkörningsarbetena (se kap 4:80). Det var nödvändigt att arbets
momenten avgränsades till färre och mer koncentrerade arbetsuppgifter. Det 
var t.ex ineffektivt att magasinsborr aren bibehöll 
laddning/skjutningsmomentet som sin arbetsuppgift, enbart material-
utrustningen omöjliggjorde en sådan arbetssammansättning. Det var svårare 
att ta med sig AN-tank, mitexladdningar, tändpatroner och -kabel och 
koppla färdig laddade salvor till central skjuts tation än vad fallet var med 
dynamitgubbar, stubinträd och tändst ickor och skjut a av på stället. Sam ma 
sak gällde för övriga arbets moment som att sätta samm an t.ex borrning
lastning. 

Genom den fortgående teknifieringen kunde arbetsmomenten också 
koncentreras till arbetsuppgifter som s .a.s följde en naturlig arbetsrytm, 
t.ex att borraren enbart ägnade sig åt borrningens direkta arbetsuppgifter 
vilket gjorde att man fick bort spilltidseffekter som inte hade något med 
borrning att skaffa . Exempelvis gällde de t spilltid som au tomatiskt gick åt 
vid byte av arbetsmoment och den spilltid som gick åt om borraren 
tvingades vänta in sprängmaterial efter färdigborrad salva. Genom 
teknifieringen kunde en rad ineffektiva arbetsorganisatoriska inslag 
bortrationaliseras och de enskilda arbetena blev satta i ett 
arbetsorganisatoriskt system som blev lättare att övervaka (se kap 4:94, om 
KGD-data). 

I takt med att bergbrytningens kapacitetsnivå stegrades, steg också 
bergtransportens kapacitetsnivå. Det var framför allt CTC-övervakningen 
som bidrog till denna höjning. CTC-systemet inrymde kontroll och styrning 
av malm- och kvalitetstillgång i varje enskild tappgrupp och krossficka. 
Genom det kunde man planer a vilka tappa r som skulle tappa, med vilka 
tågset och vilken väg tågse ten skulle ta tUl och från tapp och krosstati on. 
Systemet möjliggjorde snabb om programmering av tappning, färdväg och 
krosstömning. På det sättet kunde ett stabilar e och tidsmä ssigt effektiva re 
flöde upprätthållas vilket gav positiva effekter till sovringsverk och 
bergbrytning. Dessutom tillkom succesiva materialtekniska förbättringar 
under 1960- och 1970-talen, såsom bättre räls vilket möjligjorde tyngre 
transporter till lägre underhållskostnader. Kraftigare lok och vagnar, där 
vagnarna utvecklades från sidotömmande till bottentömmande på "bana" 
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vilket gjorde tömningen snabbare eftersom den kunde ske fortlöpande under 
rörelse. Spindelkrossar introducerades vilket gav malmen bättre styckfallhet 
som i sin tur underlä ttade påmatning, skipuppfrakt och sovring (Jo hansson 
och Pettersson 1984:09). 

3.5 Kvalifikationsdiskussion 

Mekaniseringen medförde också rätt stora förändringar av arbetskvali-
fikationen. Nästan allt brytningsarbete (borrning, lastning, 
laddning/skjutning, osv) förändrades frän i princip hant verksmässig nivå -
vilket ställde krav pä god fysik och bergkunskap - till en mer meka niserad 
nivå, främst maskinkörning - vilket huvudsakligen ställde kr av på maskin-
och materialkunskap. 

Den förändrade arbetsdelning som blev följden av mekaniseringen ledde 
förvisso till enklare men inte till mer repetetiva arbetsmoment. De blev 
enklare i betydelsen av koncentrerad till ett fåtal arbetsuppgifter, men intg i 
betydelsen av enklare rörels eschema. De blev inte heller mer repetetiva i 
den tayloristiska meningen att arbetskunskapen fördes över till en 
ledningsstab och kvar blev en dast ett enkelt rörelseschema som inte krävde 
någon större eftertanke och arbetsstrategi hos arbetaren. 

Mekaniseringsutvecklingen innebar huvudsakligen en kraftig omkvali-
fìcering av kunskapsinnehållet och till vissa delar även fördjupade ar-
betskunskaper. Som e xempel kan nämnas övergången från handlastning till 
skopmobilslastning. Att lasta med fyllhammare och fat ställde inte några 
större krav på arbetaren, mer än att han lärde sig rätt lyftteknik. I övrigt be
stod arbetet av enkelt verkty gsarbete. Att skyffla malm med fyllhammare 
och ralla vagnar är egentligen lika enkelt som att spika spik med hammare. 
Men att lära sig rätt in grävningsteknik med skopmobil är en betydligt svår
are uppgift. Lastar en måste ve ta i vilket läge skop an befinner sig, avväga 
motorpådrag mot ortsula, motverka hjulspinn men samtidigt ha ett tillräck
ligt pådrag så att han kommer in i salvan och, avväga bomlyft och skoplyft 
mot varandra och mot drivnin g. Att därefter köra mask inen är lika enkelt 
som att köra en moped. 

Både handlastningen och skopmobilslastningen är repetetiva såtillvida att 
lastaren gör samma rörelseschema timme efter timme. Men vid 
skopmobilslastning går inte detta rörelseschema att göra utan eftertanke. 
Lastaren måste veta i vilket läge skopan befinner sig, hur ortsulan ser 
ut/"känns" odi hur salvans styckfallhet är. Detta är en högst påtaglig 
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kvalitetsskillnad. Skopmobilslastningen är dessutom mer avancerad än 
kastmaskinlastningen. 1950-talets kastlastare kunde inte i lika stor ut
sträckning variera sin ingrävningsteknik än den sentida skopmobilslastaren. 
För detta hade kastlastmaskinen alltfö r klen motorsty rka. Den kastlastare 
som körde LM-maskiner behövde inte heller ta hänsyn till ortsulans struktur 
eftersom maskinen var rälsgående. 

Liknande omkvalificering av arbetskunskapen finns också i borrningen. 
Det gäller t.ex vid övergängen frän drillborrning till knämatarborrning. Att 
hälla kontroll över flera aggregat ställer högre krav pä snabbhet och 
koncentration. Däremot är det inte lika nödvändigt att utnyttja bergets 
naturliga häligheter och sprickor vid drillborrning som vid 
knämatarborning. Men det är också ett relativt ovidkommande problem 
eftersom man vid drillborrning har ett kraftigare matartryck än vid 
knämatarborrning. I laddning/skjutning ställer hanteringen av AN-pulver, 
mitexladdningar och tändpatroner ett något högre kunska pskrav än vanlig 
dynamitaptering. 

På transportsidan överfördes vid slutet av 1940-talet en rad arbeten 
(tippning, krosskötande och vägning) från ovanjord till undeijordsbrytning. 
Dessa var redan i sig enkla (sammanfattade till ett fätal rörelser och 
koncentrerade till en enda uppgift) och repetetiva. Arbetsmoment som 
(spårväxling, rälsläggning och insätt are-mottagare) var även de enkla och 
repetetiva, med ett visst frågetecken för rälsläggningen, övriga arbeten 
(tappning, lokkörning och lok-, kross-, tapp - och vagnsreperation) krävde i 
stigande grad en rätt hög arbets kunskap. 

Det var framför allt under 1960- och 1970-talen som de verkligt stora 
arbetskvalitativa förändringarna inträffade. Då trädde ett renodlat in
tellektuellt arbete, CTC-övervakningen, in på scen och införlivade succesivt 
en rad enkla och repetetiva arbeten under sig. I Kiruna införlivades 
spårväxling, tippning, vägning, spelstyrning och spårväxlingen från 
tappningen samt, under 1970-talet, all lokkörning med CTC-övervakningen. 
I Malmberget införlivades tippning, vägning, delvis spårväxling, och 
insättning-mottagning under CTC-övervakningen. Detta införlivande av 
enkla och repetetiva arbeten ledde till att CTC-övervakningen blev 
komplext och krävande vilke t ledde till dess uppkvalifîcering. Dessutom 
blev ^ärrtappningen mer uppkvalificerat i takt med CTC-systemets tillväxt. 
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3.6 Sammanfattande slutord 

I detta kapitel har mekaniseringsutvecklingen i LKAB for tidsperioden 
1950-1987 redovis ats. Jag har konstaterat att en klar och entydig mekan 
iseringsutveckling varit närvarande under hela tidsperioden. Mekani
seringsutvecklingen har dock uppvisat en diskontinuerlig progressivitet som 
tidsmässigt sammanfallit med byte av brytningsmetod, under 1950- och 60-
talet i Kiruna och 1960-talet i Malmberget. Till en början skedde 
mekaniseringsutvecklingen i stort sett inom samtliga arbetsmoment och med 
en hastighet som var relativt intensiv. Men frän och med 1970 har 
mekaniseringsutvecklingen i flera stycken stagnerat, vilket jag visat gen om 
arbetarnumerärens storlek pä typiska maskinkörningsarbeten och 
oförändrad arbetsdelning under 1970- och 1980-talen i de tvä gruvför-
valtningarna. Jag har i diskussionerna om mekaniseringsutvecklingen pekat 
pä det starka sam bandet mellan val av brytningsmetod och val av maskin-
och materialteknik som orsak till förändringar av sysselsättningsstruktur 
och kvalifik ationsgrad. När det gäller de arbetsorganisatoriska aspekterna 
har jag konstaterat en omfattande omkvalifikation av arbetsinnehållet i 
bergbrytningsarbeten, medan en del arbets moment i bergtransporten blivit 
uppkvalificerade. Generellt har jag konstaterat att mekaniseringutvecklingen 
inneburit förändringar av arbetsorganisation och arbetsvillkor, som tidvis 
varit bäde omfattande och omvälvande. Dessa förändringar initierar då 
frågan hur företagsledningen och den fackliga ledningen reagerade och 
relaterade sig till dessa förändringar. 

I avhandlingens teoretiska kapitelavsnitt 2.6 redovisas två olika ar-
betsociologiska ståndpunkter över tekniska förändringars konflikt- eller 
samförståndsskapande potential. Den första ständpunkten (Blauner m fl) 
hävdar att arbetsmarknadens parter generellt omfattar en gemensam 
värdering om att teknis ka förändringar är av godo, att ny teknik leder till 
förbättrade arbetsförhållanden och att teknisk förändring som sådan är 
närmast ödesbunden. Den enda oroshärden är ifall tekniska förändringar 
introduceras alltför hastigt då kan ri sken för arbetskonflikter öka. Men om 
företagsledningen först presenterar syftet med teknikförändringen och sedan 
introducerar den succesivt, då bör inte konflikter uppstå. Den andra 
ståndpunkten (Sandberg m fl) hävdar att teknisk förändring i kapitalistiska 
företag ständigt innehåller ett poten tiellt konflikttillstånd mella n arbete och 
kapital, eftersom den tekniska förändringen syftar till att höja företagets 
profit genom ökad exploatering av arbe tskraften. Detta leder po tentiellt till 
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en politisk konflikthärd mellan arbete och kapital där motsatta partsintressen 
kan komma till uttryck. 

Jag har i detta kapit el visat att de tekniska förändringarna på ett direkt 
sätt berört arbetsorganisation odi arbetsvillkor, och att de tekniska 
förändringarna skett under skiftande former och med skiftande intensit et. 
Frågan är då om detta upp fattats som naturli gt (ödesbundet) och/eller om 
det uppfat tats som en allvarlig störnin g av arbetsvillkoren. Det är frågor 
som jag mer ingående ska penetrera i nästkommande kapitel. 





IV 





4 
Företagsledningens och den fackliga 
ledningens förhållningssätt till 
mekaniseringsutvecklingen 

I detta kapitel redovisar jag företagsledningens odi den fackliga ledningens 
olika utgångspunkter och handlingsförfaranden kring de tekniska 
förändringar som genomdrivits i LKAB under efterkrigsperioden 1946-
1987. 

Teknisk förändring ska här ses som en proc ess i vilket de tvä aktörer na 
intog olika företagsek onomiska, politiska och fackliga ställningstaganden 
till den nya teknike n. Jag är inte ute efter att ange om d e två aktörerna 
diskuterat och handlat rationellt eller irrationellt. Det enda jag vil l fä fram 
är aktörernas respektive bevekelsegrunder till den nya tekniken och i vilken 
utsträckning detta var konfliktgenererande eller samförståndsskapande. 
Undersökningsenheterna består i huvudsak av LKABs företagsledning och -
styrelse respektive facklig lokal ledning och förbundsstyrelse. De variabler 
(egenskaper hos aktörerna) som jag valt att studera är samtliga direkt 
teknikrelaterade (t. ex inställningen till maskin- eller materialteknik) eller 
mer eller mindre teknikrelaterade (t. ex inställningen till nya 
produktionssystem, arbetsmiljö, osv). Jag har uteslutande använt mig av 
kvalitativa variabler i undersökningen. 
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Den analytiska ramen för denna spegling av parternas förhållningssätt till 
ny teknik har jag häm tat frän ekonom-historikerna P Hansen och G Serins 
(1979) diskussion av begreppet teknisk utveckling under kapitalistiska 
produktionsförhållanden. Hansen och Serins diskussion anknyter teore tiskt 
till de ovan refererade arbetsprocessanalytikernas sätt att se tekniken som ett 
instrument för kapitalistiska ägar- och kontrollintressen över arbetarna (Om 
arbetsprocessanalys, se ovan:29). 

Enligt Hansen och Serin är teknik lika med hur arbetsprocessens tre delar 
- arbetsföremål, arbetsmedel och arbetskraft - är sammansatta vid givna 
tidpunkter. Teknisk utveckling innebär förändring i det sätt pä vilke t dessa 
tre delar kombineras sä att arbetsprocessen i sin helhet svarar upp mot 
kraven pä ekonomisk rationalitet och effektivitet (a a:23- 24). Min tolk ning 
av detta resonemang är att teknisk utveckling initieras när nägon av 
arbetsprocessens tre delar anses höja eff ektiviteten ifall den förändras. Då 
krävs också som rege l att de två andra dela rna i arbetsprocessen anpassas 
funktionellt till den del som förändringen initieras kring. 

Jag illustrerar detta resonemang genom ett exempel: Vi har en ordinär 
lastmaskin (CAT 980B), som var dominerande i LKAB under 1970- och 
1980-talen. Denna lastmaskin innehar en motorkapacitet på 265 hkr, 3,5 
skopvolym, 8 tons lastkapacitet, och i övrigt rätt goda mas kintekniska re
surser med få svaga punkter. Vilka var då förutsättningarna för att introdu
cera denna lastmaskin i gruvdrift? För det första måste maskinens last- och 
transportförmåga vara god jämför t med andra lastm askiner. För det andra 
bör maskinen ha goda köregenskaper vilket gör den lätt framkomlig i skift
ande miljöer. Ifall maskinen inte kan uppfylla dessa villkor kan den inte 
antas eftersom den då inte utgör en teknikförbättring. Men om den uppfyller 
dessa villkor och dessut om uppvi sar högre lastkapacitetspotential, så kan 
bearbetningen av bergm aterialet genom andra arb etsmedel och arbetsmeto
der (sprängmedel, -tekniker , borrmetoder, osv) anpa ssas mer optimalt till 
lastmaskinen. För det tredje måst e arbetskraften utbildas annars kan natur
ligtvis inte maskinen utnyttjas. I regel är inte detta något stort problem, men 
maskinen bör utgöra en a rbetsförbättring för den enskilde arbetare i dennes 
arbetsutförande. Om inte detta sker kan man tänka sig ett eller annat slag av 
arbetarmotstånd, t.ex maskning, maskinsabotage, sjukdomsproblem, osv. 
Dessutom får inte maskinen medföra sänkt eller stagnerad lön vilket kan 
leda till arbetarmotstånd. 

Exemplet visar att ifall en förändring sker i en av arbetsprocessens tre 
delar, så är det inte en förändring som enbart berör den själv. I själva 
verket ger förändringen konsekvenser på de två övriga delarna och för
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utsätter ett samsp el mellan ar betsprocessens tre delar för att maskinen ska 
kunna introdu ceras i drift. Den tekniska förändringen medelst CAT 980B 
påverkar och påverkas av bergmaterialets sammansättning, arbetsföremålets 
utbrytningsdesign (ortkonstruktioner o.l), den övriga maskin- och 
materialtekniken, arbetsmetoder, utbildningsnivå och upplevelsen av 
arbetsmiljöförbättring. Den tekniska förändringen initieras när före
tagsledningen anser att lastmaskinen uppfyller ovanstående villkor och antas 
ge högre produktivitet i malmbrytningen. Min tolkning av detta, utifrån 
Hansen/Serins diskussion över begreppet teknisk utveckling, är att LKABs 
företagsledning fokuserar sitt ekonomiska intresse kring lastmaskinen för att 
utvinna högre lönsam het. Genom att satsa på lastmaskinen ger det högre 
produktivitet i alla andra led i malmbrytningen. Vi kan här tala om att 
LKABs företagsledning fokuserar sitt ekonomiska intresse runt en av 
arbetsprocessens tre delar för att utvinna mer värde ur produktionen. Enligt 
Sandberg m.fl (1985) är det övergrip-ande målet för ett kapitalistiskt företag 
att öka lönsamheten. Det finns då tre dominerande strategier som en 
företagsledning kan ta till för att förverk liga detta mål: 1) Sänka företagets 
produktionskostnader, 2) Öka företagets intäkter, och 3) öka företagets 
ledningskontroll över olika inre och yttre intressentgrupper. Av dessa 
strategiinriktningar är, för mitt vidkommande, den första av stort intresse 
eftersom denna strategiinriktning berör områden som är direkt 
teknikrelaterade, t.ex ökat utnyttjande av arbetskraften genom förändrad 
skiftgång, specialiserad arbetsfördelning, effektivare arbetsledning, 
anpassning av arbetskraften till maskinstyrt produktionsflöde, osv. Även 
den 3:e strategiinriktningen är av intresse för mitt vidkommande. Det gäller 
för företagsledningen att minska produktionens arbetskraftsberoende, 
bibehålla företagsledningens övertag i fråga om teknisk kompetens och 
informationsutbyte samt införa företagsvänliga samverkansformer på 
företagsledningens initiativ. Däremot är den andra strategiinriktningen av 
mindre intresse efte rsom den berör frågor som gäller marknadsföring och 
dylikt (a a:92-93). 

Mitt empiriska material följer en relativt väl avgränsad tematisering som i 
mycket sammanfaller med företagsledningens fokuseringar på ar
betsprocessens tre delar vid olika tidpunkter. Dessa tidpunkter är indelade i 
fyra tidsperioder. Den första tidsperioden (1946-1956) kännetecknas av 
fokusering på arbetskraften som produk tivitetsproblem, p.g.a gruvarbetets 
arbetsintensiva karaktär och låga tekniknivå. Den andra tidsperioden (1957-
1965) kännetecknas av inriktning mot arbetsmedlen i ett försök att höja 
gruvarbetets produktivitetsnivå och minska gruvarbetets arbetsintensiva 
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karaktär. Den tredje tidsperioden (1966-1980) kännetecknas av en 
fokusering pä arbe tsföremålet i syfte att utf orma en bättre brytn ingsmetod. 
Den fjärde tidsperioden (1981-1987) kännetecknas av en kombinerad 
fokusering pä arbetsmedel-arbetsföremål i syfte att arbetsrationalisera och 
sänka företagets produktionskostnader. 

Ovanstående periodindelning utgör också grundval för min rubriksättning 
av det empiriska materia let, i vilket jag i huvudsak använ der beskriv ande 
rubriker. Dessa beskrivande rubriker är dock tematiskt relaterade till de 
teoretiska utgångspunkterna för detta kapitel. 

4.1 Empiriskt material 

Materialet består huvudsakligen av sekundärkällor i form av branchan-
knutna tidsskrifter och till en mindre del primärkällor i form av intern
statistik, internt utredningsmaterial och intervjuer. När det gäller se
kundärkällorna består dessa för företagsledningens del av två tidsskrifte r: 
"Jernkontorets annaler" 1946-1987 (refere ras i resultatredovisningen som 
ex.v JKA 145/1961 , den första siffran anger tidsskriftsnr och den andra 
årtal) och "Meddelanden från Svenska gruvföreningen" 1946-1987 
(refereras som ex.v 108/1962). "Jernkontorets annaler" kännetecknas av en 
huvudsaklig inriktning mot maskin- och materialteknik, medan 
"Meddelanden från Svenska gruvföreningen" består av di skussionsföredrag 
och en bredare ämnesinriktning, allt från kliniska kemiexperiment till 
gruvbrytningens utbildningsbehov. Primärkällorna består av interna 
utrednings- och utvärderingsrapporter av olika slag samt intervjuer som 
beskriver olika arbetsorganisatoriska sakförhållanden i början av 1960-talet. 

För den fackliga ledningens del består sekundärkällorna av förbunds
tidningen "Gruvarbetaren" 1947-1987 (refereras som ex.v GrIA/GrA 6/56, 
efter samma princip som ovan) och kongressprotokoll 1951-1987, inalles 10 
st (refereras som ex.v Prt/1955) och verksamhetsberättelser 1947-1970 från 
respektive gruvavdelning, avd 4 (Malmberget) och avd 12 (Kiruna) 
(refereras som ex.v Vb avd 4, 1968). Primärkällan består av intern 
medlemsstatistik från respektive avdelning. 
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4.2 Perioden 1946-1956 

Svensk gruvindustri stod vid krigsslutet inför ett stort strategiskt ratio
nalitets- och effektivitetsproblem. Den svenska gruvindustrin hade vid 
denna tid problem m ed en alltför läg var uproduktion och läg produ ktivitet 
som i takt med ökade omvärldsbehov krävde att en radikal produkt
ivitetshöjning kom till stånd. Bergsingenjör Anestad menade 1946 att en 
produktivtetshöjning kunde uppnä s genom att en ny brytningsmetod, den 
s.k skivrasbrytningen, infördes. Den visade i jämförelse med andra 
brytningsmetoder en betydligt högre rationaliseringspotential. Produkti
viteten var 2-3 gånger högre v id skivrasbrytning än vid ma gasinsbrytning, 
som då användes i stor utsträckning i svensk gruvindustri (JKA 
130/1946:332). Dessutom erbjöd skivrasbrytningen en rigorösare bryt-
ningsplanering, dvs koncentrerad brytning till ett fätal driftsplatser vilket 
gjorde det lättare att övervaka brytnin gen, uppnå ett högre maskin utnyt
tjande, fördjupad arbetsdelning samt höjning av yrkeskvalifikationerna (a 
a:345). 

Denna långsiktiga brytningsstrategi försvarades också av den fackliga 
ledningen: "Som en direkt följd av den forcerade rationaliseringen och 
moderniseringen av gruvdri ften kan man konstatera en märk bar minskning 
av olycksfallsriskerna i arbetet...En ur arbetars ynpunkt synnerligen lycklig 
utveckling...Tekniska förbättringar och modi fieringar av brytningsmetoder 
och schakt- och ortdrivningssätt är det viktigaste i arbetet för ökat 
arbetarskydd i gruvorna..." (GrlA 6/48:27-28)-* 

Men att på kort sikt ändra brytningsmetod lät sig inte göras i en 
handvändning. Anestad visste, liksom andra företrädare för svensk gruv
industri, att en omedelbar omställning till skivrasbrytning var ett tids
krävande projekt vid påbörjade underjordsgruvor." Trots detta var en 
omedelbar mekaniseringsutveckling nödvändig för att möta omvärldens 
stigande järnmalmsbehov. En sådan mekaniseringsutveckling företogs 
också, men den omgärdades hela tiden av det centrala produktionspro
blemet, att svensk gruvindustri i allt för hög utsträckning var arbets
kraftsberoende.» En ökning av produk tionsvolymen föregicks alltid av ett 

36 Samma tankegångar framföra iven i GrlA 12/52:1. 
37 Gruvbrytningen i Kiruna befann sig vid denna tid i den lyckliga omatändighe ten att man ju*t pro-
jekterade undeijordsdrift och att man av det akilet direkt kunde vilja att anlägga undeijordsbrytning 
efter akivrasmodell. 
38 Se kap 3.2 
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stigande arbetskraftsbehov. » Detta var en faktor som defin itivt stärkte den 
fackliga ledningens position. 

4.2.1 Arbetskraften som produktivitetsproblem 
Arbetskraftsproblemet bestod nu inte enbart av brist på arbetskraft utan 
också i ett utbrett arbetsmotstånd mot underjordsarbete, och i en klar 
"förgubbningstendens" inom svensk gruvindustri (130/1946:332).« Inte 
mindre än 20,5 % av gru varbetarna i järnmalm var över 50 år mot 15,2 % 
av totala antalet arbetare i malmbrytning och metallindustri (36/1946). 
Dessutom ställde gruvföretagen högre fysiska och psykiska krav på den 
personal som rekryterades till underjordsarbete (38/1946). 

Gruvföretagen hade dittills försökt minska arbetsmotståndet genom hög 
lönesättning (38/1946:24) en strategi som arbetarsidan ansåg otillräcklig 
eftersom arbetsmotståndet i grund och botten var ett attrakti vitetsproblem 
och därför borde behandlas som ett sådant. Den fackliga ledningen krävde, 
utöver bibehållande av den höga lönenivån, att 40-timmarsvecka för 
underjordsarbete infördes, att mekaniseringsutvecklingen fortgick i syfte att 
eliminera de fysiskt tunga och olycksfallsdrabbade arbetena samt att 
lärlingsutbildning påbörjades i företagens regi för att höja 
yrkeskvalifikationerna till övrig industri (GrlA 9/48:17-19 ).« Därigenom 
skulle även "förgubbningstendensen" kunna stoppas. Från 
företagsledningens sida hyste man dock ett visst motstånd mot 40-
timmarsveckan eftersom den inte ansågs leda till ökad eller bibehållen 
produktivitet vilket var det centrala målet (36/1946:20-22). Men 
företagsledningen tvingades vika för den facklig a ledningens krav vid de 
förhandlingar som följde (GrlA 9/48:17-19, Prt/1951:31). 

4.2.2 Försöken att teknifiera bort arbetskraftsproblemet 
Samtidigt som dessa förhandlingar pågick försökte företagsledningen 
motverka arbetskraftsproblemet genom att införa större och effektivare 
maskin- och mate rialteknik. Problem et, som var mest akut i Malmberget, 
gick ut på att anpassa maskintekniken till det rekryteringsunderlag som 
fanns på arbetsmarknaden (JKA 131/1947). Ett lovande instrument för detta 
tycktes hårdmetallborren vara. Hårdmetallborren sänkte omkostnaderna för 
borrsmide, bidrog till färre arbetsavbrott och gav de mindre borrmaskinerna 

39 Se kap 3:64-65. 
40 Se även Disponent J H G Weslins diskussionsinlägg 38/1946:24. 
41 Förbundet upplevde mekaniseringsnivin alltför lig med dittili alltför låg yrkesstttus. 
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lika hög indrift som de kraftigare maskinerna. Sammantaget gav 
härdmetallborren högre produktivitet än stålborren (JKA 131/1947:392) och 
bidrog till teknikgenerering pä andra arbetsmoment.« Även andra 
maskintekniska lösningar provades som t. ex kastlastare, större 
maskintappar och krossar samt snabbare bottentömmande vagnsystem i 
Malmberget, odi i Kiruna skrapspel (lastaggregat) samt en rad olika 
lastmaskiner (JKA 130/1946,136/1952). 

Denna mekaniseringsinriktning stöddes också tillfullo av den fackliga 
ledningen. Frän den facklig a ledningens sida menade man att ifall arbe
tarskyddet kunde förbättras via ökad mekanisering skulle man inte stå hin
drande i vägen. Man fick också stöd för sin uppfattning i det att färre borr
brott, borrslintningar och skador vid borrutdragning tycktes bli fallet genom 
ökad användning av härdmetallborren (GrIA 4/48:13). Detta gällde även 
vid långhälsborraing, eftersom borraren då inte behövde vistas kontinuerligt 
under berg som uppborrades samt att den stationära borrplatsen kunde göras 
tryggare än vid magasinsborrning (GrIA 9/49:21). 

Företagsledningen försökte även introducera en modifierad typ av 
magasinsbrytning i Malmberget. Denna brytningsmetod bestod i att helt 
eliminera storpela rdrivningen och istället driva kraftigare småpelare vilka 
skulle bära upp taket. Därefter skulle dessa småpelare slås ut genom 
långhålsborrning. Genom att t illämpa ett kraf tigare sprängmedel hyste man 
vissa förhoppningar att kunna förverkliga denna brytningsstrategi (JKA 
136/1952:205). 

Men försöket med den modifierade magasinsbrytningen misslyckades. 
Det visade sig att de utdrivna småpelarna blev för Idena och man hade haft 
problem med borrskarvningen vilket gav stora energiförluster vid 
skarvöverföringen.« Det visade sig även att det sprängmedel med kort-
tidsintervalltändning (salvan tändes från dynamitgubbe till dynamitgubbe 
efter en viss tidsfrekvens) fungerade dåligt efters om stubin tråden ideligen 
slets av varigenom dolb ildningen ökade och det blev direkt livsfar ligt att 
borra i "bommat" berg (JKA 138/19 54:434-444). Detta brytnin gstekniska 
misslyckande förvärrades också av en tilltagande olycksfallsutveckling. 
Redan 1949 konstaterades att antalet olycksfall ökade och då speciellt bland 
nyrekryterad personal. Är 1950 ökade ol ycksfallsfrekvensen med ca 50 % 
mot 1948, detta kunde till viss del förklaras genom en ny 

42 Är 1952 hade hirdmetallborren helt slagit igenom. "D e ökade borrningspreiutionerna per man och 
skift ha i allmänhet utnyttjats för att uppnå djupare salvor, vilket också för mekaniseringen av 
lastningen varit en fördel." Indriften ökade från 1 till 2 meter (JKA 136/1952:50). 
43 Provstudier 1948 hade visat på 80 procentiga förluster, enligt bergsingenjör Serning JKA 133/1949. 
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sjukersättningsreform och sänkt karenstid frän 3 till 2 dagar (GrIA 
5/50:15). Men Bergmästarämbetet, som kontinuerligt företog egna 
undersökningar, konstaterade 1949 att t.ex 18,6 % av olycksfallen 
orsakades vid kastmaskinslastning (GrIA 8-9/50:30-31). Den fackliga 
ledningen undvek att kritisera och förordade istället mer skyddspropaganda 
och bättre yrkesinstruktioner (GrIA 9/49:21) och konstaterade generellt att: 
"Inom gruvindustrin inträffar alltjämnt en stor del av olyckorna under 
tappning, lastning och utfrakt... Detta förhällande bör...päskynda 
övergängen till maskintappning och...förbättra de gamla handtapparna sä 
längt det är möjligt." (GrIA 3/51:6). Är 1952 til ltog olycksfallen och 1953 
fördubblades dödsolyckorna mot 1952 (GrIA 2/54:1). Under denna 
tidsperiod utfördes inte nägon kritik mot maskinutrustningen eller mot 
ackordsformen (se t.ex Vb avd 12, 1953:3). Trots att man pä den senare 
punkten uppmuntrades av bergmästare Eklund att ackord och 
rationaliseringstakt troligen ledde till ökad hets pä arbetsplatserna vilket 
försämrade säkerhetsarbetet (GrIA 11/49:8-9). 

4.2.3 Fackliga krav 
Den fackliga ledningen kritiserade inte produktionsmetoderna och ar
betsförhållandena utan försökte istället stävja den negativa olycksfalls
utvecklingen genom gemensamma skyddskonferenser med företagsled
ningen. De vädjade om bättre skyddsinstruktioner för nyrekryterade och 
krävde speciella kompensationer för underjordsarbete, t.ex 4-veckors 
semester (Prt/1951:138), sänkt pensionsålder till 60-63 är vid minst 20 ärs 
underjordsarbete (Prt/1951:101, GrIA 12/52:6-7, 1/56:1) samt att det 
ohämmade övertidsuttaget skulle stävjas sä att 40-timmarsveckan blev en 
realitet (Prt/1951:96, Prt/1955:lll, GrIA 10/54:31, Vb avd 12, 1954:4-5). 

4.2.4 Utbildningsbehov 
Mekaniseringsutvecklingen grundlade dock ett stort utbildningsbehov, 
vilket erkändes av bägge parter. "Varje man som handhar en maskin, mäste 
utbildas till en specialist på denna..." (63/1952:13). "Mekaniskt sinnad och 
ansvarskännande personal är ett absolut villkor för låga un
derhällskostnader." (Teknisk Tidsskrift 1952:328). Det var inte endast 
yrkeskvalifikationerna som borde höjas, även arbetsspecialiseringen borde 
fördjupas.«« 

M Skälen till detu, K kap 3:67. 
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Malmbergets praktiska ungd omsskola startade 1953 i syfte att fä fram 
mekaniskt sinnad arbetskraft. Skolan var 2-årig med 85 procentig inriktning 
mot gruvarbete. I Kiruna bedrevs frän 1952 en liknande ungdomsskola med 
4-ärig utbildningstid (73/1954). 

4.2.5 Maktresurser 
Krigsslutet innebar en växande malmmarknad med god varuavsättning, god 
prisbildning och minimalt konkurrenstryck. Denna marknadssituation i 
kombination med läg mekaniseringsnivå ledde till att produktionsökning 
endast kunde ske genom att öka arbetsst yrkan. Företagsledningen fick dä 
problem med rekrytering av arbetskraft. Den fackliga ledningen hade ä sin 
sida stora fördelar i den goda konjunk turen, rekryteringsunderskottet och 
bristen pä exklusiv arbetskraft. Man kunde bygga upp ett relativt högt 
löneläge via konflikthot: "Nya kollektivavtal har träffats för LKABs 
arbetsplatser...efter segslitna förhandlingar...och sedan strejkvarsel 
utfärdats...Uppgörelsen innebär höjning av grundtimlönerna med 20 öre..." 
sä att förtjänsten höjdes med 35 öre/tim me, samt att kristil lägget utökades 
med 10 öre (GrIA 6/48:3). Dessa aktioner understöddes ocksä av en stadigt 
stigande organisationsanslutning (GrIA 3/48:26, 3-4/49:34, 2/50:14-16, 
4/51:21, 4/52:32). Men den fa ckliga ledningen hämmades väsentligt i sina 
löneanspråk av LOs s amtida uppmaning till förbunden att prolongera 1947 
års löneavtal för 1948 och 1949 (Vb avd 12, 1949:5). Förbundet, som häri 
tvingades agera mellanhand, lyckades också driva igenom Prolongationen 
för malmfälten trots att malmfältsmedlemmarna avslagit denna. Detta ledde 
till ett utbrett missnöje i malmfältsavdelningarna (GrIA 7-8/48:5, 3-4/49, 
2/50:14-16). I viss män kom LOs prolongation att gagna LKA B i det att 
lönekostnaderna inte sköt i höjden. Men att inte ha möjli ghet att ge (eller 
tvingas till) löneh öjningar innebar nu inte bara fördelar; nackd elen bestod 
främst i att det yttersta motivationsinstrumentet för rekrytering och 
arbetstakt togs bort (se 36/1946 oc h 38/1946) . Det inneb ar att förbundets 
argument för 3-veckorssemester och 40-timmarsvecka blev en betydande 
maktresurs just för att stimulera rekryteringstillgången till gruvindustrin 
(GrIA 9/48:17-19). På denna pu nkt tvingades också LKAB vika sig. Trots 
att man från företagets sida menade att gruvarbete var mekaniseringsmässigt 
likställd med övrigt industriarbete, talade rekryteringssvårigheterna och 
olycksfallsutvecklingen för motsatsen. 

Den fackliga ledningen hade vid denna tid en starkare ställning än fö
retagsledningen. Det visar sig inte m inst i den fack liga ledningens uttalade 
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användning av en av sina starkaste maktresurser (strejkmöjlighet). Samtidigt 
som rekryteringunderskottet, bristen pä exklus iv arbetskr aft och den goda 
medlemsanslutningen bidrog till att stärka de fackli ga krav som förbundet 
förde fram. Den fackliga ledningen försvagades dock av LOs uppm aning 
och förbundets utverkande att prolongera 1947 års löne avtal för 1948 och 
1949, varigenom den fackliga solidariteten fick sig en knäck. 

När det gäller den stegrade mekaniseringsutvecklingen sä godtog den 
fackliga ledningen denna av två skäl: Dels underlättades arbetet vilket sam
tidigt höjde gruvarbetets industriella status, dels tycktes till en börja n anta
let olycksfall sjunka. Det första skälet är inte svårförståeligt; gruvarbe tet 
bestod till stor del av tungt kropps arbete i vilket handlastningen framstod 
som det mes t krävande. Att förbät tra sädana arbeten var natu rligtvis önsk
värt (GrIA 9/48:17-19, Prt/1951:58-61). Däremot visade sig det andra skä
let mer oh ållbart; redan 1948 började olycksfallskurvan peka i motsatt rikt
ning och kom så att göra de kommande åren. Den fackliga ledningen reage
rade dock inte märk bart på dett a trots att före tagsledningens egna experter 
påvisade ett samband mellan stigande olycksfallsutveckling och mekani ser
ingsutveckling. Tillexempel var andelen kastlastmaskinsolyckor stor liksom 
olyckor i samband med den mod ifierade magasinsbrytningen och sist, men 
inte minst, sambandet mellan olycksfall och ackord. 

Jag tolkar denna inställning hos den fackliga ledning en som ett kom
binerat utslag av bristande kunskapsresurser - man saknade helt berg-
mekanisk och maskin- och materialteknisk expert is - och en oreserverad 
tilltro till mekaniseringsutvecklingen för att överkomma fysisk förslitning 
och genomdriva högre lönesättning. Man krävd e inte att företagsledningen 
ensamt skulle ansvara för olycksfallsutvecklingen (GrIA 10/48:6, 2/49:12-
13, 9/49:28, 8-9/50:30-31, 10/50:5). Istä llet prioriterades samarbete (GrIA 
10/50:5-8, 4/52:24, 6/52:2, 4/53:12-13, 5/53:3, 5/54:16-17, 20) och man 
hoppades att gruvutbildningen skulle leda till större maskinkunnande och 
bättre säkerhetsmedvetande bland gruvarbetarna (GrIA 10/51:8, 1-3/52 :13-
14). Sammantaget gav detta en ytterst positiv attity d till företagsledningen 
och en rent negat iv till gruva rbetarna som anklagades för både non chalans 
och bristan de säkerhetsmedvetande. Dessu tom avvis ades, utan diskussion, 
bergmästare Eklunds unde rsökningsidé att studera de strukturella faktore r 
som kunde tänkas ligga till grund för sådana arbetarattityder, t.ex hög 
arbetstakt p.g.a ackordsformen. 

Företagsledningen befann sig å sin sida i ett underläge . Bristen på ar
betskraft gjorde det lönlöst att hota me d lockout eller på anna t sätt hänvisa 
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till ägandet av produktionsmedlen som maktresurs.« De gick istället den 
fackliga ledningen till mö tes i frågor som gällde extra semester, lärlingsut
bildning, arbetstidsförkortning (utan övertidsgräns, vilket utnyttjades syste
matiskt)« och partsammansatta skyddskonferenser där menin gsmotsättning
arna tonades ned. Deras strategi blev att stimulera en teknisk utveck ling 
som syltade till att sänka arbetskraftsberoendet och höja produktiviteten via 
mekanisering. Detta skulle ske genom en satsning på skivrasbrytning och i 
investeringar av den maski n- och materialtekniska utveckling som bedr evs 
lite varstans i omvärlden. 

Sammanfattning: Perioden kännetecknas av hög eft erfrågan på ma lm och 
goda ekonomiska konjunkturer, vilket företagsledningen försökte ta till vara 
genom att kraftigt öka produ ktionen. Proble met var dock att LKABs pro
duktionsprocess var alltför arbetskraftsberoende och hade en alltför låg tek
nisk nivå för att bli ekono miskt effektiv. Företagsledningen försökte över
komma dessa problem genom att öka arbetsintensiteten och satsa på relativt 
outforskad teknik, varav det senare missly ckades. Man tvingad es därför 
böja sig för den fackliga ledningens krav om hög re lön och kortare arbets
tid. Bägge parter var dock positiv till ny teknik, inte minst den fackliga led
ningen som häri såg en chan s att elimin era fysiskt krävande arbetsmoment 
och generellt öka gruvarbetets industriella status. För företagsledningens 
del blev det den st rategi som under rådande förhållanden bäst utnyttjade de 
goda konjunkturerna. 

4.3 Perioden 1957-1965 

19S7 rådde tydl iga tecken på till tagande omvärldsproblem för LKABs del. 
Gruvföretag världen över ökade sin malmbrytning, samtidigt som 
stålverken initierade övergång till ny smältteknik vilket var till klar na ckdel 
för LKAB. "Det stod... 1957 (klart) att vi inte kunde förvänta oss att få vara 
kvar i samma gynnsamma (pris- och konk urrenssituation som i början av 
1950-talet). Det var uppenbart att vi måste skapa oss ett system som gav 
oss...skärpt kontroll över våra kostnader och underlag för 
rationaliseringar...Vi satte (därför) det unge färliga målet till en produ ktion 
av 23-24 miljoner ton 1967, ett mål som vi idag kan säga var realistiskt 

45 1948 var arbetslösheten obetydlig inom branchen (GrIA 5-6/49:8). 
46 Avd 12 kritiserade 1954 det ohämmade övertidwittaget vilket i praktiken gjorde 40-timmarsveckan 
illusorisk (GrIA 10/54:32). 



84 

eftersom vi i är, elva är senare, kommer att producera omkring 25 miljoner 
ton." (LKAB: Samtal om förändringar, intervju med A S Lundberg:54). 

4.3.1 Satsning på ny brytningsmetod och nya arbetsmedel 
Den satsning pä skivrasbrytning som påbörjats i Kiruna-gruvan i början av 
1950-talet möjliggjorde ett förverkligande av denna strategi. För det första 
kunde en genomgripande mekanisering ske. För det andra kunde brytningen 
projekteras, planeras och följas upp genom månatliga kontroller pä 
divisions-, stabs- och områdesnivå på ett bättre sätt än tidigare. 

Den fackliga lednin gen reagera de märkvärdigt nog mycket måttligt på 
dessa fundam entala planeri ngsförslag. Deras erfarenheter från 1950-talets 
början med stigande rationaliseringstakt och eftersatt säkerhetsarbete bidrog 
dock till att synen pä mekaniseringens välsignelser blivit något mer 
återhållsam. "Säker ligen kommer det produktionsprogram, som lagts upp, 
och med mer kända tekniska hjälpmedel att m edföra en takt, som m åste bli 
hektisk både för arbetarna och den tekniska personalen" (GrIA 10/56:1). 
4.3.1.1 Mekaniseringsutvecklingen 

I Kiruna introducerades hårdmetallborrar av krysskär-modell som ökade 
möjligheterna att borra grövre hå l (med större sp rängkapacitet) och rakare 
hål (mindre hålavvikelse) (JKA 145/1961:309). Flerarmade borragregat 
introducerades både i vertikal och horiso ntell brytning. Nya sprängämnen 
utvecklades med större sprängv erkan och mindre framställningskostnader. 
Pneumatisk laddning via laddtruckar infördes. På lastningssidan satsades det 
på joy-system och dieseldrivna skopmobilar. På transportsidan utformades i 
samarbete med ASEA hela transportsystem allt från ellok, 
signalanordningar till trafikövervakning (CTC) (se Bilaga 1). 

I Malmberget drevs praktiskt taget all magasinsbrytning i 5-meters-
magasin med 5-m eterspelare emellan. För det mesta slog s dessa pelare ut 
med långhål och endast 30% av ma lmen togs ut med ren ma gasinsbrytning 
(JKA 145/1961). Långhålsborrningen medförde större berglossning per 
borrmeter och kg sprängämne och ansågs ge säkrare arbetsförhållanden 
(JKA 145/1961, 108/1962:25-26). 

Den fackliga ledningen reagerade dock relativt hätskt mot de arbets
villkor som följde på mekaniseringen. "Mekaniseringen har medfört dyra 
investeringar med större hets som följd. Det investerade kapitalet måste 
förräntas. Allt skall gå med fart...Förr bestod investeringarna av enkla 
billiga verktyg...När dagens pensum eller beting var slut, gick man hem. 
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Det var den friheten, som var tjusningen, trots det mänskligt härda arbetet. 
Nu är det hets och sekun dkontroll, buller och vattenång or." (GrA 4/57:2, 
se även GrA 2/60:4, 11/60:12-13, 1/64:2, Prt/1963:324, Vb avd 12, 
1957:8, 1961:3). Men det var egentligen inte en reaktion mot 
mekaniseringen som sådan, utan mot de arbetsmiljöeffekter och den ar-
betsorganisatoriska förändring som följde på denna. 
4.3.1.2 Arbetsmiljön 

Vid förhandlingar om bullerproblemet uppmanades avdelningarna påminna 
företagsledningen om olika bullerbekämpande råd samt förmå 
maskintillverkarna att prioritera tillverkning av bullernedsättande mate
rialteknik (GrA 11/58:2). I väntan på att bullernedsättande materialteknik 
introducerades propagerade man intensivt för ökat glasdunsanvändande 
(GrA 5/59:11, 7-8/60:29, 9/60:7-10). Trots bullerskadornas omfattning 
hade man svårt att fä gehör för sina krav (GrA 9/60:7-10). 

Stenfallsproblemet blev också ett allt allvarligare problem i i takt med att 
antalet dödsolyckor steg. Bergmästare Eklund hade här föreslagit en 
totalundersökning som gällde sådant som brytningssätt, -planering, geologi, 
nyanställningar, förhållandet mellan arbetsledning-arbetare, discpli nfrågor, 
sociala frågor, malmkonjunkturernas inverkan, m.m (GrIA 10/56:5). Det 
var frågor som anknöt till den te kniska utvecklingen i hela dess vidd. Men 
någon större notis väckte inte Eklunds förslag. Den fackliga ledningen 
förordade istället ökad skrotning och gav sitt fulla stöd till Svenska 
Gruvföreningens årslånga skrotningskampanj 1957 odi till gemensamma 
skyddskonferenser (GrA 6/60:16, 5/61). Eklund återkom dock 1964 med 
mer polemiska frågor: Vem som helst kan förstå att stenfall beror på 
otillräcklig skrotning. Men vad är anledningen? Det ökade arbetstempot? 
Bristande sakkunskap? Osämja till arbetsledningen? Felaktig 
brytningsmetod? (GrA 6/64:21). Reaktionen uteblev helt. 

4.3.2 Arbetsorgamsatoriska förändringar 
I samband med den fortgåen de mekaniseringsutvecklingen introdu cerades 
också en rigorösare brytningsplanering vilket krävde en hel del om
strukturering av produ ktionsprocessen. En av de första åtg ärderna bestod i 
att effektivisera gruvfogdeområdena. Gruvan hade dittills i magasins
brytning indelats i olika gruvfogdeområden.'" Varje område innehade en 
separat gruvfogde (områdeschef) som under sig hade 10 förmän vilka var 

47 Det gäller även Malmberget. Bandintervju H Pettemon och N Kuogitedt, Malmberget. 
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för sig ansvarade för ett produktionslag på ca 20 man (borrare och 
lastare).« I och med övergängen till skivrasbrytning ersattes dessa 
produktionslag med produktio nsgrupper.« Produktionsgrupperna indela des 
principiellt efter ras- kontr a tillredningsbrytning. Varje grupp bestod av ett 
antal lastare, borr are, laddare, skrotare och fältreparatörer + diverse 
servicearbetare. Den organisatoriska skillnaden bestod i att 
produktionsgruppen indelades och ackordsattes efter grupptillhörighet, 
medan pro duktionslagen indel ades och ackord sattes efter yrkestil lhörighet. 
Inom produktionslagen skiljde sig separata arbetslag it vilka arbetade i stort 
sett efter eget tycke. Produktionen upprät thölls utifrån ett lagackord där 
betalningen skedde efter utfört arbete. Det kunde innebära att om t. ex flera 
lastarlag lasta de i ett och samm a schakt så missgynnade utvärderingen av 
utfört arbete ett eller två lastarlag (Johansson och Pettersso n 1984). Till 
följd av detta br ukade lastarlagen dela på sig och last a där det fanns sten i 
"egna" schakt. Genom liknande oplanerade och okont rollerade hand lingar 
riskerade LKAB att få icke-eftersökta malmkvalitéer och en ojämn 
dragutveckling av salvorna, vilket innebar stort resursslöseri och på sikt 
ekonomiska förluster. I skivrasbrytning uppstod inte denna typ av 
"lönekonkurrens". 

En annan skillna d bestod i arbetsledarens funktion. I produktionslagen 
hade arbetsledaren till uppgift att bistå arbetslagen med material, hjälpa till 
vid repara tioner och utsä ttning och ack ordsförhandla samt utvärdera utfört 
arbete (Johansson och Pettersson 1984:64, 108/62). Någon egentlig 
driftsplanering utfördes inte av arbetsledaren. Med omstruktureringen av 
gruvfogdeområdena förändrades denna funktion till planering och 
förberedelse, allmän övervakning och utvecklandet av goda personliga 
kontakter med arbetarna (JKA 145/1961:57). Dessutom skulle "Gruvans 
arbetsledning...trimmas på att klara förbindelserna uppåt och i sidled för att 
på ett snabbt och effektivt sätt kunna utnyttja företagets serviceorgan, när så 
erfodrades." (108/1962:41). Men den största skillnaden var nog själva 
ackordssättningen. I magasinsbrytning betalades arbetslagen för sig 
mestadels med raka ackord (LAU:43), i skivrasbrytning betalades arbetarna 
efter blanda de gruppa ckord baserade på hur produktionen utföll för hela 
gruppen.» Det låg inom gru ppens intresse att få rätt man på rätt plats där 

48 Band intervju, Bertil Fiånberg, Kiruna. 
49 Produktionigrupper introducerade « 1959 i Kiruna (LAU:43) och 1965 i Malmberget (Vb avd 4, 
1965:4) med gemensamt gnippackord. 
50 "Produktionsflödet blir jämnare vid gruppackoid och den totala produktionsanlâggningen utnyttjas i 
basta fall optimalt. Giuppremielön styr således arbetarnas insatser i en för produktivitetsutvecklingen 
gynnsam riktning." (Kronlund 1973:31). 
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varje man skötte sin uppgift. Den sociala kontrollen via gruppackordet blev 
en av flera effektivitetsinstrument.» 

Företagsledningen medgav också att den företagna mekaniseringsut
vecklingen odi de arbetsorganisatoriska förändringar som följde innebar 
hårdare arbetsdisciplin (134/1971), ändrade ackordsformer, striktare 
ordningsregler och strängare tidspassning (108/1962:45). Dessutom innebar 
förändringarna en omfattande omplaceringspolitik för att fä rätt man på rätt 
plats (Henriksson odi Erixon, 1966:16) samt mindre frihet i arbetet (vilket 
förbundet varnade för 1948, GrIA 9/48:17-19, se även I Erixons 
intervjuundersökningar 108/1962). 

Den kritik som den fackliga ledningen i vissa avseenden riktade mot 
mekaniseringsutvecklingens följder, följdes däremot inte upp av en prin
cipiell kritik av ackordsformen som sådan. Även om denna fråga väcktes då 
och då» ansåg förbundsordförande Isaksson att förutom den relativa friheten 
- gruvarbete var svårt att kontrollera - var en av trivselfaktorerna att vid 
vissa tillfä llen komm a upp i riktiga toppfört jänster» vilket stimulerade en 
positiv löneglidning» och bättre rekryteringsunderlag (GrA 1/57:2, 
11/64:2). Stödet till ackordsformen underb yggdes också av det stöd man 
gav arbetstidsstudierna (GrA 2/59:3, 10/59:22, 4/60:9) och UM S-systemet 
(GrA 7-8/61: 9-10). Även om man inom avd 12 var lite skeptisk till de 
egentliga syftena med UMS -systemet och fram förde kritik mot att det inte 
fungerade som plane ringsinstrument (GrA 2/62:17, Vb avd 12, 1964:11), 
så ansåg man att UMS var bättre än de godtyckliga förmansackorden (GrA 
3/62:19-20). 

Ett huvudskäl till att den fackliga ledningen inte ifrågasatte ackords
formen eller mekaniseringen som sådan bottnade i gruvbranchens utsatta 
konkurrenssituation. Förbundsordförande Isaksson framhöll, i sitt öpp
ningsanförande på 1963 års kongress, att om förbundet valt att ta till öppna 
konflikter hade det inn eburit en ren dödsstöt för branchen (Prt/1963, GrA 
9/63:5) vilket hade hotat sysselsättningen (GrA 12/59:2, 2/63:17). 
Malmberget brottades t.ex vid denna tid med stora likvid itetsproblem och 

51 Ett samband tom antyds av I Erixon 108/62. 1968 klagade förbundaordförande Iaaksaon öppet över 
sambandet mekanisermgsutveckling-gnippackord. Maskinerna, som blivit mer komplicerade att bruka, 
ställde under gnippackordet högre krav på reaktionssnabbhet och snabbt beslutsfattande vilket den 
äldre arbetskraften hade svårt att klara. Det i sin tur var en av flera orsaker till den omfattande 
omplaceringspolitik som kom att bedrivas under 1960-talet (GrA 3-4/68). 
52 Vid 1956 års skyddskonferens diskuterades lämpligheten av ackord på skrotningsarbete som hu
vudfråga. Något konkret förslag lades inte fram (GrIA 3/56:10-14). 
53 I Erixon utförde 1957 en studie av samtliga oitdrivarlag i Kiruna över sambandet trivsel-produkti-
vitet och konstaterade generellt att d e arbetslag som hade högst produktivitet, dv s kom upp i topp-
förtjänster, stod i princip sämst till i trivsel (Erixon 108/1962:40). 
54 Se även GrA 11/61:3. 
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hade i praktiken inför t 1 1/2 års anställningstopp frän 1958 (GrA 5/59:8, 
6/60:26). Denna utgångspunkt betingade onekligen en viss förståelse för de 
organisatoriska omstruktureringar som skedd e i LKAB. Man accepterade, 
till stora delar, nödvändigheten av ökad effektivisering, även om man var 
emot den stegrade arbetshetsen. 

4.3.3 Facklig kompensationsstrategi 
Förbundet försökte istället via förhandlingar kompensera sitt tillmötes
gående genom tre huvudkrav: 1) 4-veckorssemester (GrA 4/57:8, 
Prt/1959:125-130) 2) Sänkt pensionsålder (GrA 2/59:13, 5/61:2) och 3) 
Arbetstidsförkortning till 36-timmarsvecka (GrA 2/60:3). Kravet på 4-
veckorssemester lyckad es man lagstif tningsvägen driva igenom 1962 med 
stöd av SAP (GrA 7-8/62:2) . Kravet på sänkt pens ionsålder till 60 år vid 
minst 20 års underjordsarbete mötte däremot total oförståelse: "Vid 
upprepade avtalsförhandlingar har frågan varit uppe...Förbundsledningen 
har allvarligt övervägt, om det inte borde sättas hårt mot hårt och tillgr ipa 
öppen konflikt för att...klargöra allvaret i kravet." (GrA 1/61:1). Men 
förbundet valde, med tanke på konkurrenssituationen, att stödja SAPs 
motion om pension vid 63 år vid minst 30 års underjordsarbete (GrA 
5/60:8-9). Man ho ppades därigenom lösa pen sionsfrågan temporärt genom 
ATP-reformens bestämmelser om lägre pension för vissa yrkesgrupper 
(GrA 1/61:1). Förtidspensionering vid 63 år tillämpades då i stor 
utsträckning inom LKAB, som i jämförelse med övrig gruvindustri var 
frikostig med pensionsbeloppen (GrA 1/63:6, Prt/1963:58). I 
arbetstidsfrågan var huvudargumentet att en 36-timmarsvecka skulle, genom 
ett bättre fördelat skifts system, öka maskinutnyttjandet totalt och minska 
hetsen individuellt. Förslaget avvisades helt av gruvföretagen (GrA 2/60:8). 

4.3.4 Maktresurser 
1950-talets konjunkturuppgång, prisbildningssituation och minimala 
konkurrensstryck som LKAB levt und er började så smått att avta. På kort 
sikt var konkurrenssituationen inte hotad men de n var tillräckligt allvarlig 
för att man på lång sikt borde se över verksamhetens inriktning och 
ekonomi.* Den satsning på skivrasbrytning som företagsledningen börjat 
företa sig under 1950-talet ledde till en höjning av mekaniseringsnivån 
vilket gav en produktivitetskapacitet med någorlunda storska lig karaktär. 

55 Se här intervjun med LKAB* tekniske direktör C-B Berglund (GrA 3/63:10). 
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Det mest väsentliga var att skivrasbrytningen innebar en rationaliserings-
och effektiviseringspotential med framtida möjligheter for 
produktivitetsförbättringar genom planeringsstyrning och arbetsor-
ganisatoriska förändringar. Det ledde till att företagsledningen började 
bygga upp en betydande kunskapsbas pä ett flertal områden. Fler berg
mekaniker, maskin- och materialtekniker, ergonomer, malmförädlings-
tekniker, kemister, arbetsstudiemän och administratörer anställdes. 
Dessutom konsulterades forskare inom skyddsarbete, geofysik, arbets-
sociologi och arbetsstudier. Denna kunskapsbas utgjorde en väsentlig 
maktresurs för företagsledningens del. Den fackliga ledningen hade inte 
mycket att sätta emot. Ett fätal arbetare utförde förvisso vissa maskin
tekniska vardagsrationaliseringar som hade en positiv inverkan på ar
betsmiljön (GrA 4/58:1, 1/59:32, 3/62:14, 12/62:18). Men man tvi ngades 
alltsom oftast agera utifrån de res ultat som maskinproducenter, LKAB och 
Svenska gruvföreningen tog fram.» 

Visst fanns det materialteknik som minskade buller, oljedimma, vat
tendis, avgas er osv. Problemet var bara att denna teknik medförde sänkt 
produktivitet/maskin och förkastades därför av bägge parter." Den fackliga 
ledningen gav därigenom sitt stöd till den mekaniseringsinriktning som 
företogs och accepterade att arbeta rskyddet borde kunna lös as inom den na 
inriktning. Att den fackliga ledningen godkände denna från 
arbetsmiljösynpunkt svårhanterliga förutsättning tolkar jag som ett 'heligt' 
försvar av ackordsformen. Ackordssättningen, som under 60-talet baserade 
sig på tonproduktion odi pris-per-enhet, skulle troligen, vid anv ändning av 
brukarvänliga maskiner, inneburit sänkt lönenivå. Den sänkta lönenivån 
kunde i sin tur leda till konflikter, vilket inte var tillrådligt ur 
konkurrenssynpunkt (se ovan:87-88). Ett annat skäl till att den fackliga 
ledningen godkände denna mekaniseringsinriktning var att de, av goda skäl, 
invaggades till att tro att det fanns närstående materialtekniska lösningar på 
de arbetsmiljöproblem som uppdagades och den vilja företagsledningen 

56 Se t.ex repre sentanukapeta utlitände över bröiten att värdera och före ill bnilcarväalig maskin- och 
materialteknik (Pit/1963:174-175). 
57 Vid endast ett tillfalle har jag noterat att den fackliga ledningen direkt avvisat en maskinteknisk 
innovation. Innovationen gällde flermaskinsdrift vid rasborrning med maskintypern a RWT 72, RWT 
80, BMP 31. Dessa maskiner ansågs för tunga vilket, i kombin ation med hög arbetstakt, ledde till tidig 
förslitning. Man förordade istället Bask-vagnen (relativt lik Z-bågen, se Bilaga 1:157) vilken hade 
högre effekt, bittre ekonomi och ansågs som mer bnikarvinlig (GrA 3/63:1). Enligt min mening var 
det som att v ilja mellan pest och kolera. Buk 22-aggregatet var i jämförelse med ovanstående mas
kintyper en klar mekaniseringshöjning, vilken också hyllades i det att den gjorde borrningen till ett rent 
maskinistyrke (GrA 7-8/63:22-23). 
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visade att anlita ergonomer, säkerhetsexperter och etablerandet av 
rehabiliteringsverkstäder (GrA 9/61:13-15,11/62:8-12). 

Företagsledningen hade under denna tidsperiod, förutom starka kun
skapsresurser, även en stark ställning i den homogena målstyrningen. 
LKAB skulle drivas unde r samma ek onomiska förutsättningar som privata 
företag.» Konkurrenstrycket bidrog dessutom till förstärkt målstyrning 
eftersom efterfr ågan på malm börjat stagner a i jämförelse med den förra 
perioden. När det gäller sit uationsbundna faktorer rådde från 1957 ett gott 
rekryteringsunderlag. I Malmberget t.o.m ett rekryteringsöverskott från 
1958 i och med anstäl lningsstoppet (GrA 5/61:24). Arbetskrafttillgången 
blev dessutom större med tiden (G rA 11/61:12). Enligt Ingenjör Tollhagen 
hade de två verkstadsskolorna i Kiruna och Malmberget, med inriktning 
mot gruvarbete, bidragit med fler kvalificerade gruvarbetare» vilket 
sammantaget sänkte yrkesexklusiviteten hos arbetarstammen. 
Mekaniseringsutvecklingen bidrog dessutom till att rekryteringskraven på 
fysisk och psykisk uthållighet minskade. 

Den fackliga ledningen försökte motverka företagsledningens maktre
surser genom att kräva att lönenivån borde höjas och att arbetsmiljön 
kanske borde förbättras så att inte gruvindustrin tappade folk (GrA 10/58:2, 
10/59:3). Men man saknade underlag för detta rekryteringsargument. 
Utöver det försvagades man av dålig organisationsanslutning bland 
utlänningar vilket, i samband med free-rider problem, väckte stämningar 
som: "I Sverige är det sed, att man sk all vara fack ligt organiserad." (GrA 
10/57:4, se även: Internstatistik om organisationsförhållandena inom av d 4 
och 12, 1954-57). Det var nödvä ndigt att stärka den fack liga solidariteten 
(GrA 4/59:2) och då speciellt i permitteringstider (GrA 6/58) med den låga 
medlemsaktivitet som rådde (Gr A 10/59:17, 6/60:2, 6/62:16-17) . Efter en 
rad omfattande rekryteringskampanjer sjönk också antalet oorganiserade 
(GrA 6/61:2-3). Och man fick en relativt stark maktresurs i den höga 
organisationsgraden på ca 90% (GrA 4/61:4, 5/63:14-15, 6/64:22). 

Arbetarparten i Kiruna var dock inte svagare än att ma n 1962 kund e ut
mana företagsledningen med ett strejkhot. Strejkhotet gällde en ren 
lönefråga där de ständiga ackordsomräkningarna medfö rt en 4 procentig 

58 Se Finansminister G Sträng, regeringsproposition nr 171 1956. Förbundet tåg inte heller någon 
motsättning i att statliga företag drevs under samma förutsättningar som privatägda (GrA 9/61:2). 
59 Är 1962 ordnades 125 kurser i Kiruna och ett 90-tal i Malmberg et. "Praktiskt taget alla som handhar 
tung och dyrbar material skall fl utbildning...Reparationerna blir dyrbara och för vissa maskiner 
överstiger de vida arbetslönerna.. .cirka 200 oitdrivare har (drillats så att de) numera (har) jämna 
värden...via riktig metodik i arbetet. Arbetsresultate n har blivit jämnare och bomsaW oraa relativt ft." 
(GrA 1/62:18). 
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sänkning av de fasta ackorden. Konflikthotet föregicks av ett utbrett 
missnöje och sänk t produktivitet, vilket f öretagsledningen tolkade som en 
medveten "maskningsaktion" organiserad av facket och hotade att stämm a 
bäde förbund och avd 12 inför AD. Inför det hotet vek sig förbundet och 
avstyrde strejkmöjligheten genom att stäl la sig pä LKA Bs sida. Det väckte 
stor indignation i avd 12 (se diskussionsinläggen av avd.ordf. G Persson 
och ombudsman Badlund, Prt/1963:49-50). Men konflikthotet avvärjdes 
och den fackliga solidariteten fick sig en knäck. Det intre ssanta med denna 
konfliktsituation var att den indikerade existensen av en betydande men 
svårmätbar maktresurs, den höga strejk beredskapen bland medlemmarna, 
som hade sin his toriska grund i ett utbrett misstroende mot företaget« och 
mot företagsnämnder o.l påhitt.« En lika svårtydbar maktresurs var den 
svenska modellens samförstånd mellan LO och SAP. Genom LO-SAP 
kunde avd 4 år 1962 driva igeno m lagsti ftning om 4-veckorssemester för 
gruvarbete trots starka mo targument från förbundets sida (GrA 5/62:7, 7-
8/62:2). Semesterreformen fick inte, enligt förbundet, bidra till någon 
ekonomisk påfrestning för gruvföretagen annars hotades sysselsättningen 
inom gruvnäringen (GrA 7-8/62:2). 

Den fackliga ledningen var alltså på olika nivåer splittrade. Det är inte 
svårt att konstatera att företags ledningen under denna tidspe riod satt med 
starkare maktresurser än arbetarsidan. Företagsledningen kunde hänvisa till 
lönsamhetskravet, expertutsagorna eller till de situationsbundna faktorer 
som verkade för LKAB (re kryteringsöverskott, god utbildningsrekrytering 
och kärvare konkurrenssituation). Men den fackliga ledningen var inte he lt 
slagen. De hade visat på hög strejkberedskap mot reallö nesänkningar och 
rationaliseringstakt baserad på ett historiskt misstroende mot "bolaget" 
(Prt/1963:51, 61). Och de hade ett visst stöd på central nivå (LO-SAP). 
Lagstiftningsvägen uppnådde man resulta t som man inte nått avtalsvägen. 
Men den svenska modellens samförstånd mellan LO och SAP innebar också 

® Disponent C-G Granström: "Jag kan konstatera vilken fantoatiak skillnad det varit mellan den in-
ställning som rådde (mellan Kiruna och Grängesberg).. .Däruppe hette det alltid 'bolaget och bolagets 
intressen'...detta var som en barriär mot den delaktighet som från bolagets sida kunde frivilligt bjudas 
för att upphjälpa just samarbetet mellan företaget och bolaget...I Grängesberg rådde ett motsatt 
förhållande. Där övertog jag en 'good-will'...Där hade således sakkunskap och gedigenhet respektera ts 
utöver alla politiska gränser." (42/1947:22, om misstroendet se även GrA 4/63:18 och Dahlström m.fl 
1971:72-73). 
61 Företagsnämnsdsavtalet från 1946 "... stadgar...ingen rätt för arbetstagarna att deltaga i beslut ang
ående företagets drift och planering. Det stadgar endast rätt för arbetarna att fi reda på vad som skett 
och vad som kommer att ske." (GrA 3/60:2). I praktiken fungerade det som ett renodlat infor
mationsforum för företagsledningen och i kombination med den stora kunskapsreurs LKAB hade 
utgjorde det en överväldigande maktresurs. Misstron blev alltmer utbredd (a a:2, 12/62:26, 11/63:18, 
5/64, 11/65:12-13). 
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nackdelar som kritiserades av förbundet: "...samordnad avtalsrörelse och 
regeringsingripande i avtalsuppgörelsen samt centralisering av 
bestämmanderätten i övrigt pä det fackl iga området ger medlemmarna den 
uppfattningen att de ingenting har att säga till om..."(GrA 2/56:17, se även 
f.d förbundsordf. E Mattssons kron olog i ämnet GrA 3/57:9). Det var en 
försvagning som definitivt späddes på av att förbundet lierade sig med 
LKAB, i samband med strejkho tet 1962. Och det faktu m att den fackliga 
ledningen sökte samförständslösningar, inte stridigheter, med 
företagsledningen för att överkomma de arbetsmiljöproblem som följde på 
mekaniseringsutvecklingen. Bristen på kunskapsresurser var i detta 
avseende betydande. Inte heller kunde LO eller Arbetarskyddsstyrelsen 
bidra med kunsk ap i arbetsmiljöfrågor, vilket kund e ha stärkt den fac kliga 
ledningen. 

Sammanfattning: Perioden kännetecknas av fortg ående goda eko nomiska 
konjunkturer och en rela tivt god varuavsättning. Men ko nkurrensituationen 
började stramas åt. Detta krävde på sikt en övergripande effektivisering och 
rationalisering av produktionsprocessen; genom ett byte till en effektivare 
brytningsmetod och en allmän mekaniseringsutveckling hoppades 
företagsledningen att det skulle leda till minskat arbetskraftsberoende i 
produktionen. Mekaniseringsutvecklingen bidrog dock till ökad 
arbetsintensitet, ökad kontroll och att allt fler slogs ut ur arbetet. Den 
fackliga ledningen godtog relativt oreflekterat dessa åtgärder från 
företagsledningens sida. Den fack liga ledningen var i allmä nhet positiv till 
de tekniska förändringarna, p.g.a att man sakna de teknisk kompetens, och 
man hoppad es att mekaniseringsutvecklingen skulle leda till löneökningar 
på samtliga arbetsmoment. 

4.4 Perioden 1966-1980 

Malmmarknaden utvecklade succesivt ett hårdare konku rrenstryck och den 
blev allt svårare att förutse för en skilda gruvföretag. Varuavsättningen var 
dock relativt god så länge köparnas kvantitets- och kvalitetskrav uppfylldes, 
vilket LKAB lyckades rätt bra med. Men den ökade konk urrensen gav en 
strukturell begränsning i expan sionstakten som på någo t sätt måste mötas. 
Företagsledningen valde en strateg i som gick ut på att strama åt kostn ader 
och upprätta ett optimalt malmflöde genom produktionsprocessens olika led. 
Strategin gick ut på att upprätta en fullgod selektiv malmbrytning, dvs hålla 
isär malm kvalitéerna vid brytning för att fä ned efte rkommande sovrings-
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och anrikningskostnader samt upprätta ett störningsfritt produktionsflöde 
frän brytning via transport till förädlingsverk och fä till ständ ett högre 
maskinutnyttjande. 

4.4.1 Effektiviseringssträvandet 
För att fä till ständ en fullgod selektiv malmbrytning, dvs minska grä-
bergsinblandningen och öka malmutbytet, krävde s det bättre planering av 
salvuttagen sä att i princip all malm kunde tas ut. Detta fodrade kuns kap 
över dragkroppens beteende vid uttag, vilket var beroende av rätt 
kornstorlek och ett riktigt gravitationsflöde. Enligt Professor Janelid ställde 
detta en rad nya tekn iska krav pä gruvfö retagen. För det första borde ma n 
ha ingäende kunskap om brytnin gsplatsens miner alogiska sam mansättning 
(bergart, kvalitetsart, styckfallhet, osv). För det andra borde ett bättre 
borrhälsmönster utformas och koord ineras med sp rängämnet sä att lämpl ig 
komstorlek kunde tas fram. Borrningen borde dessutom ske mer 
kontrollerat. För det tredje borde sprängeffekten anpassas optimalt till 
bergsstrukturen sä att man un dvek att ladda med för stora sprängdoser och 
därigenom riskera att skju ta sönder omliggande fast berg; eller omvänt att 
man undvek att skjuta med för smä sprängdoser och orsaka onödig 
skutbildning. För det fjärde borde ortarna anpassas till lastmaskinernas 
skopbredd för att ge ett bra gravitationsflöde. För det femte borde 
bergtrycket kontrolleras och förstärkas kontinuerligt sä att berg inte rasade 
in i ort eller nivä (119/19 66). Janelid äterkom 1973 och avrapporterade 
resultaten frän de fullskaleförsök som utförts med olika borrhäls mönster. 
Det visade sig att det paralle lla borrhäl smönstret givit bättre resulta t och 
mindre kostnader än det tradi tionella solijädermönstret (136/1973). Genom 
att kontrollera utlastningen hade ma n även ly ckats fä fram rätt kornsto rlek 
och gravitationsflöde. Man hade dock haft vissa problem med för hög 
gräbergsinblandning p.g.a att man skjutit sönder omliggande fast berg. 
Bättre sprängmedelsfördelning och tillämpning av parallella 
borrhälsmönster förordades för att komma tillrätta med detta problem (a 
a:52). Parallella borrhälsmönster började därefter tillämpas i stor 
utsträckning i LKABs gruvor (se Bilaga 1:158, om 3-armad rasborrning). 
4.4.1.1 Företagsledningens produktivitetskritik 
Att fä till ständ en fullgod selektiv malmbrytning var nu inte tillräckligt för 
att möta den ökade konkurrensen; man mäste även öka produktiviteten och 
pressa lönekostnaderna. Direktör C-B Berglund, LKAB, beskrev 1966 
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Situationen på följande sätt: "Höga investeringar med krav på ökad 
utnyttjning, marknadskrav på bättre och jämnare kvalitet, per
sonalutveckling mot dyrare och svårkontrollerad personal - det är kontentan 
av gruvornas dilemma givetvis tillsammans med den årliga inflatoriska 
löneökningen" (119/1966:63). Mottot var att öka sk iftgången och förbättra 
samordningen av produktionen med hjälp av ett processtyrningsprogram 
kallat brytningstidplanering. 

"Med brytningstidplanering avses...att påverka de direktproducerande 
enheterna och bergtransporterna på huvudnivåerna för att öka selektiviteten 
och minska analysvariationerna hos de olika malm kvaliteterna. Det är här 
fråga om en systematisering och behandling av data..." (a a:66). Varje 
arbetsmoment, t.o.m varje enskild arbetsuppgift, skulle kontrolleras genom 
ett systematiskt uppbyggt dataunderlag. Dataunderlaget relaterades därefter 
till den planera de årsproduktionen, som i sin tur bröts ned i månads- och 
veckoplaner varigenom företagsledningen lättare kunde följa produktionen. 
Dataunderlaget bestod till stora de lar av s.k komb inerade gruvdata (KGD); 
en samling stand arddata "baserade på en systematisk samma nställning av 
alla de arbetselement, som kommer till användning när dessa arbeten 
utföres" (a a:67). D essa gruvdata var framtagna efter samma principer som 
MTM-data.e 

4.4.2 Den fackliga ledningens kritik av LKABs effektiviseringssträvanden 
Den fackliga ledningens reaktion över företagsledningens effektivise-
ringssträvande koncentrerades främst mot de sjunkande reallönerna. Både 
avd 4 och avd 12, liksom hela gruvindustriarbetarförbundet, hade fått 
vidkännas en rejäl lönesänkning från ett medelvärde på 1,26 över LO-
genomsnittet, 1961 till 1,11, 1969 (Helgeson och Johansson 1984:13, 
appendix 13:84). 

Vid 1967 års kongress hade A Forsberg avd 4 varnat för att det hela "kan 
sluta med förskräckelse för gruvarbetarna" (Prt/1967:44) om inget gjordes 
åt lönenivån. Situationen blev inte heller bättre av att 1959 års 
kongressbeslut om ålderstillägg för förlorad arbetsinkomst vid ackords
arbete inte kom någonvart (Prt/1959:182). 
4.4.2.1 Personalpolitiken 

Den fackliga ledningen kritiserade även den omfattande omplaceringspolitik 
som företagsledningen tillämpade för att höja effektiviteten. Det vill säga att 

62 Se LKAB intenutencil, KGD-definition, H Ahlmann, 29/1 -68. 
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äldre personal omplacerades till lägre betalda arbeten och ovanjordspersonal 
omplacerades till underjordsdrift (GrA 1/64:8, Vb av d 12, 1964:11, avd 4, 
1961:2, 1963:2, 1964:4). Denna omplaceringspolitik sattes på prov när av d 
4 anmälde LKAB till Arbet sdomstolen (AD) för att pröva avsked andet av 
två byggnadssnickare vilka vägrat ant a underjordsarbete som gruvbyggare. 
Avd 4 ansåg att snickarna inte kunde beordras till gruvbyg ge eftersom de 
inte kände till de risker, rutiner eller den material- och byggnadsteknik som 
tillämpades underjord. AD ansåg dock att LKABs förfarande var fullt 
berättigad och hade fullt stöd i paragraf 32 (GrA 11/65:4). I och med det 
fick LKAB lättare att omplacera personal (GrA 2/67:10-1 1, Vb avd 12, 
1966:8, avd 4, 1966:3). Situationen blev inte heller bättre av att LKAB 
systematiskt förhalade det utlovade omp laceringstillägget på 1500 kr per 
arbetare (Prt/1967:51-52). 

F.d förbundsordförande Isaksson konstaterade 1968 att mekanise
ringsutvecklingen gått förvånansvärt bra, men "...när det gäller människans 
anpassning till den förändrade pr oduktionsordningen har det inte gått lika 
snabbt och friktionsfritt...ännu återstår...många problem att lösa innan 
målsättningen - god ordning och trivsel i arbetet - förverkligats...Det måste 
(därför) vara ett missgrepp av högsta ledningen...att gå förbi 
samarbetsorganen och arbetsledarna och istället...använda hårda 
bandage...som bryskt uppträdande." (GrA 5-6/68:3). Isaksson uttryckte 
besvikelse över att LKAB givit upp planerna på ett samråd mellan parterna 
och istället börjat agera efter mottot: Den auktoritäres rätt att leda och 
fördela arbetet. Det Isaksson syftade på, utan att veta det, var LKABs 
tillämpning av R Kennings 31 ledarskapsteser. När tese rna avslöjades 1969 
(Dahlström 1971:127) blev reaktionen efter en tid rätt hätsk. 
Förbundsordförande Lindell ansåg dock att teserna utgjorde ett normalt 
inslag i en organisations ledningsutövande. Däremot kritiserade han LKAB 
för att de inte hade tagit upp teserna i företagsnämnderna innan LKAB 
beslutat om tillämpning (GrA 3-4/69:5). Ett sådant förfarande skulle 
naturligtvis ha avslöjat LKABs tvåsitsiga personalpolitik: Å ena sidan 
samförstånd som byggde på "vi-anda" där alla parter var likställda och 
antogs ha ett gemensamt intresse av att bygga upp ett välmående företag. À 
andra sidan ett auktoritärt sys tem som byg gde på princip en att den starke 
ägde rätt att beordra oc h den svage hade till uppgift att utföra. En anonym 
insändare ansåg att teserna var ett exempel på amerikansk anti-facklig 
personalpolitik som tidigare tillämpats i Firestone-Viskafors AB, Borås, 
med dåliga erfarenheter för det lokala facke t (GrA 5/69:13). Lika hård i 
teskritiken var Dahlström-gruppen (1971:244) och Kronlund-gruppen 
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(1973:86). De ansåg att teserna inte stod i överensstämmelse med det 
samrädssystem som tillämpades parallellt inom LKAB. 

Den mest träffan de beskr ivning av LKABs personalpolitik under 1960-
talet gav nog LOs 2:e ordförande K Nordgren i Gruvs extrakongress 1970: 
"Det nya företagets (statliga LKABs) främsta uppgift var att driva 
gruvdriften effektivt och rationellt. Med den ambitionen lyckades man 
anställa mycket skickligt rationaliseringsfolk...Man tog som sin uppgi ft att 
förverkliga företagsledningens målsättning att driva fram företaget till 
rationalitet och effektivitet. Skillnaden var (bara) att detta 
rationaliseringsfolk...även fick inflytande på personalpolitiken...Vilket 
(innebar) starka motsättningar ute på arbetsplatsen mellan arbetare och 
arbetsbefäl av olika kategorier.«" (Prt/1970:55).« 
4.4.2.2 Arbetsmiljökritik 
Den fackliga ledningens kritik av sjunkande reallöner och hårdnande 
personalpolitik understöddes i sin tur av en växande arbetsmiljökritik, som i 
vissa fall riktades direkt mot mekaniseringsutvecklingen. Vid 1963 års 
kongress hade ombudsman T Rantatalo, avd 12, riktat kritik mot 
dieseldriften. Rantatalo hävdade att ventil ationen var en kostnadsfråga för 
gruvföretagen som i samband med dieseldrift lett till sämre luft längst ned i 
gruvorna (Prt/1963:173,191). Företagsledningen hade försökt motverka 
detta 1962-63 genom att testa olika katalysatorer för att rena 
dieselavgaserna. Är 1966 intr oducerades även ett lättare diese lbränsle som 
skulle ge mindre rök och mindre motork orrision. Motivet var att minska 
ventilationskostnaderna direkt vid föroreningskällan (132/1970:111,116). 
LKABs huvudskyddsombud Vallin kunde konstaterade dock att dessa 
försök misslyckats i det att diesel avgaserna ökat i hela gruvan p.g.a dålig 
ventilationskapacitet, slarv med avgaskontroll, dålig inställning av 
bränslepumpar och allmänt dålig motorskötsel (GrA 1/67:20-21). Vid 1967 
års kongress beslutades att verka för snabbutredning av olje- och 
dieselämnenas hälsovådlighet (Prt/1967:112, 131). Avd 4 och 12, förordade 
att samtliga undeijo rdsmaskiner skulle förses med katalysatorer samt att 
maskinleverantörerna skulle tvingas uppfylla uppställda miljökrav (a a: 121-
122, 126). O Westling, Arbetarskyddsverket, meddelade att de för tillfället 
saknade resurser att studera dieselämnets skadeverkningar, men att det 
nystartade Arbetsmedicinska institutet skulle fä detta som en av sina 

® Förbundsordförande Isaksson och ombudsman Badlund, avd 12 rapporterade 1962 att ständiga 
arbetetvister förekom i Kiruna (Prt/1963:54, 60-61). 
64 Likvärdiga inlägg av ombudsman T Rantatalo och A Viklund, båda avd 12 (Prt/1970:60, 65). 
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huvuduppgifter (a a: 128). Omfattande medicinska undersökningar av 
underjordsarbete påbörjades. Delvis som ett krav frän avd 12 (GrA 
3/67:22). ö verlag påbörjades forskn ing av gruvarbetets arbetsm iljö (GrA 
6/69:23). 

Därefter kom den stora gruvstrejken. Om denna se maktresursavsnittet. 
I strejkens efterdyningar uppdagades att det under 196 0-talet uppstätt en 

stegrad motsättning mellan förbundsledning och malmfältens lokal
avdelningar. Motsättningarna gällde speciellt hur man skulle tackla de 
negativa miljöeffekter som följt pä mekaniseringsutvecklingen. Enligt t.f 
förbundsordf. B Nilsson borde förbundet ha agerat mer kraftfullt mot detta. 
Men man kunde inte, enlig t Nilsson , kritisera förbundsledningen för att ha 
varit alltför passi v och positiv till den effektiviseringsprocess som Sve nsk 
gruvindustri (Läs:LKAB) genomgått. Effektiviseringen var av 
konkurrensskäl nödvändig (Prt/1970:5). Flertalet ombudsmän delade inte 
den äsikten (se t.ex P-Å Sund kvists och E Isakssons inlägg, a a:39,46). 
Exempel på att man trots allt var pass iv vittnar inte mi nst reaktionen över 
K-G S:t Clair Renards« forskning om kärlkramp vid handh ållen borrning. 
Av de som arbetat mer än 1 år med handhållna borraggregat uppvisade inte 
mindre än 50% kärlkramp och de som arbetat mer än 5 år, 70% (GrA 
11/67:7). Det anmär kningsvärda var att Renard utfört sin forskning redan 
mellan åren 1955-61 (105/1962) utan någon kommentar från förbundets 
eller lokalavdelningens sida. 

En annan påtaglig effekt av gruvstrejken var den skepsis och ökade 
miljömedvetenhet som den fackl iga ledningen intog till teknisk förändring 
överlag. B Henriksson och T Lindgren, avd 12, menade att: "De mobila 
maskinernas kapacitet har ökat och kommer att öka i kombination (med) en 
alltmer djupgående underjordsbrytning. De miljövårdande åtgärderna har 
icke haft samma utveckling och för litet uppmärksamhet har riktats på 
miljön vid investeringar i nya maskiner och nya arbetsplatser." 
(Prt/1972:134). De yrkade för insatser som skulle förbättra v entilationen, 
förbättra avgasreningen, förbättra kontrollen av hygien iska riktvärden och 
förbättra hälsokontrollen och de krävde också ökade medel till forskning av 
andra motortyper och miljövänligare sprängmedel (a a: 134). 
Malmfältsavdelningarna motionerade även om sänkning av gränsvärdena för 
nitrösa gaser och aldehyder vid sprägning, samt att varje lokalavdelning 
borde få rätt att omedelbart stoppa arbeten där de internationellt gälland e 
maxivärdena överskreds. Man ville också fä möjlighet att stoppa 

65 Malmberget! företagaläkare. 
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introduktion av ny teknik innan sakkunnig expertis klarlagt att några 
hälsorisker inte förelåg (a a: 159, se även A Afferlunds inlägg: 149). 

Förbundsstyrelsen ansåg att samtliga motioner stod i linje med den policy 
som förbundet antagit från och med 1971. Denna policy innebar fördjupade 
kontakter med Arbetarskyddsstyrelsen, LO och Gruvföreningens 
arbetsmiljökomitté (a a: 137).« Dessutom hoppades man att den nya 
arbetsmiljölagen skulle stärka huvudskyddsombudets ställning med 
möjlighet att omedelbart stoppa miljöfarliga arbetsplatser (a a: 139). 
Däremot ansåg förbundsstyrelsen inte att det fanns någon anledning att 
kräva minskad maski ntäthet eller satsning på eldrift såsom om budsman A 
Viklund föreslagit (a a: 156-157). Förbundsstyrelsen ansåg att det sak nades 
ett godtagbart motoralternativ till dieseldriften. Kastlastmaskiner och 
batteridrift var inte tillräckliga ur kapacitetssynpunkt. Det enda som stod till 
buds på kort sikt var god ventilation och god motorskötsel (GrA 4-5/75:14). 
Två år senare ansåg man att kabelanslutna elmaskiner var det mest 
realistiska av samtliga energiformer (GrA 7-8/77:7-8). Man kan in te undgå 
ett intryck av brandkårsutryckning från förbundets sida. 

När det gäller åtgärder mot övriga miljöp roblem som damm , olje- och 
gasämnen sammanföll dessa helt med dieselproblemets struktur. 
Grundläggande åtgärdsförslag var bättre ventilation (Prt/1967:121,252, 
Prt/1972:134) och forskning över kemiska ämnens hälsovådlighet 
(Prt/1972:143, GrA 4-5/75:5). 

Inom bullero mrådet framfördes förslag att via forskning ta fram mer 
brukarvänliga maskiner (GrA 1/69:15, 6/69:23, 4/73:5, 3/74:6). Relativt 
omgående introducerades också hyttförsedda drill- och bukaggregat som var 
relativt vibrations- och bullerfria (GrA 3/74:19). 

Inom sten fallsproblematiken konst aterade Arbet arskyddskommitén 1976 
att 30% av maskinlastarnas olycksfall berodde på stenfall.« Kommitéen 
föreslog som en första åtgärd att samt liga lastmaskiner skulle utrustas med 
hytt. Företagsledningen kontrade med att det i så fall skulle dra ned 
effektiviteten och sänka ackordet. Men detta var inte enligt kommitéen 
något giltigt skäl: "Med stöd av arbetarskyddslagens paragraf 7 kan man här 
skäligen fodra, att ackorden anpassas till effekten på lastmaskiner med 

66 Förbundet förordade t.ex via Aibetarikyddsityielien en omprövning av de gällande gränsvärdena för 
dieselavgaser underjord. Gränsvärdena utgick från exposition stiden och godtogs som bergsanvisnin gar 
okt. 1973 (GrA 9/73:3,14). 
07 Åtminstone från och med 1960 till 1972 hade stenfallsolyckorna varit fler vid lastning än vid skrot
ning, vari kastlastmaskinerna stod för de flesta olyckorna (GrA 7-8/76:13). Ett faktum som helt för
trängdes under 1960-talet trots att man i Malmberget nästan uteslutand e använde kastlastare vid denna 
tid (Se Bilaga 1:152). 
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hytt." (GrA 1-2/70:9). Ord och inga visor. Arbetarskyddet skulle 
prioriteras framför effektivitetskravet. 

4.4.3 Företagsledningens reaktion på den fackliga ledningens kritik 
Företagsledningen tacklade ovanstående arbetsmiljöproblem på ett helt 
annat sätt och utifrån en helt annan utgångspunkt än den fackliga ledningen. 
Professor Janelid hade i samband med sina brytningstekniska anföranden (se 
ovan) uppmanat gruvföretagen att ompröva skivrasbrytningen som 
dominerande brytningsmetod. Janelid menade att skivrasbrytningen saknade 
möjligheter att tillfredställa de högt stä llda mekaniseringskrav som Sv ensk 
gruvindustri stod inför. Om den fra mtida konkurrenskraften skulle starkas 
var det nödvändigt att inves tera i större maskinenheter; maskinenheter som 
inom ramen för skivrasbrytningen troligen skulle resultera i sämre 
selektivitet p.g.a minskad hållfasthet och ökad skut- och 
gråbergsinblandning. Dessutom bidrog tillredningsbrytningen till alltför 
stora kostnader i brytningsprocessen (119/1966, 136/1973:56). 

Direktör Berglund, LKAB, delade Janelids uppfattning att mekanise
ringsmöjligheterna troligen nått sin topp i skivrasbrytningen och att det 
därför var befogat med nya och storskaligare brytningsmetoder för att 
undvika kapacitetsmässiga begränsningar (136/1973:59).« Ett byte av 
brytningsmetod kunde även vara ett sätt att tac kla de ökade miljökrav som 
vuxit under 1970-talet, vilket medfört stora ventilationskostnader underjord. 
Byte av brytningsmetod var också ett tänkbart sätt att tackla de 
produktivitetsproblem som månadslönen odi arbetstidsförkortningen till 35-
timmarsvecka inneburit (a a:71 -72). Den fackliga ledningen hade nämligen 
vid 1967 års kongress antagit ett krav på 35 timmarsvecka för 
underjordsarbete (Prt/1967:239-242). Till en böljan försökte man få igenom 
kravet lagstiftningsvägen, vilket mis slyckades (Prt/19 70:7, GrA 5-6/70:2). 
Efter flera bakslag lyckad es man 1974 avtalsvägen driva igenom kravet 
(GrA 4-5/74:1-2). 

Enligt driftsing enjör À Ullati, bidrog månadslönen till låg arbetsmoti
vation, och arbetstidsförkortningen krävde högre grad av maskinutnyttjande 
(149/1977). "För 2-skiftgående personal innebar (detta) en 12,5 % 
minskning av totaltiden (samtidigt som) möjli gheten till produktivt arbete 
minskade från 6 tim/dag till 5 tim/dag, dvs 16,7 % bero ende av att tiden för 

68 Janelid hade föreslagit en brytningimetod med ". ..itora etagehöjder, Åtal utfraktsnivåer, koncen-
trend brytning med ett fttal borrningsplatser och itora sprigningar." (119/1966:26). Principiellt lik
värdig med den brytningsmetod som senare kom att tillämpas i forskningsgruvan i Loussavaara. 



100 

transporter till och frä n arbetsplatsen, 2 tim/skift, ej berörs av arbe tstidens 
längd." (a a:75-76). För att pä sikt komma tillrätta med detta problem 
föreslogs ett s.k K-2 system (kontinuerlig 2-skiftgäng) för 
gruvbrytningspersonalen. Skif tsystemet inneba r fyradagarsvecka med 8,75 
tim per skift ut slaget pä en ledi gvecka och en arbets helg i 10 tim per skift 
per månad. Enligt Ullati skulle detta skiftsy stem ge 100 timmar mer pä 
arbetsplatsen per är (a a:76). En tredje produktivitetshämmande faktor var 
de förmänliga sociala reformerna, bl.a den läga karenstiden som bidrog till 
hög korttidsfränvaro. En korttid sfränvaro som om den yttrade sig som hög 
personalfränvaro var en direkt planeringshämmande faktor (a a:77) Man 
fick helt enkelt allvarliga störningar i processtyrningen. Andra 
planeringshämmande faktorer var maskinernas läga driftklarhet och de höga 
säkerhetskraven pä arbetsplatserna. 

En underliggande aspekt i företagsledningens kritik av skivrasbrytningen 
var tanken att försöka eliminera arbetskraftens betydelse i pro
duktionsprocessen, genom att automatisera produktionen i större ut
sträckning än tidigare. En tankegäng som hade viss t fog för sig eftersom 
andelen maskinförare ökat, mellan ären 1960 och 1970, i gruvbrytningen 
(se kap 3:tabell 3 och 4). 

4.4.4 ökade insikter hos den fackliga ledningen 
Den fackliga ledningen reagerade dock inte nämn värt pä denn a strategiska 
inriktning frän företag sledningens sida. Men man var som sagt allt mer 
medveten om den tekniska utvecklingens betydelse för arbetsvillkoren. Man 
säg t.ex ett allt klarare samband mellan stenfallsolyckor och LKABs strävan 
att introdu cera större mas kiner i gruvbrytning (GrA 6/76:5). Detta anså gs 
leda till fler olycksfall i det att högre bergtryck, större ortareor i 
kombination med dälig be lysning, buller och dälig bergkontroll blev fallet . 
Förbundet föreslog därför effektivare borrplaner med kontrollerad borrning 
och sprägning - dvs det som Jane lid föreslog - bättre skrotningsutbildning 
och en rejäl satsning pä mekaniserad skrotning (GrA 7-8/76). Det senare 
realiserades i början av 1980-talet (Se Bilaga 1:153). Men nägon öppen 
kritik av brytni ngsmetodens inverkan pä maski nutrustning odi arbetsmiljö 
förekom inte även om det antyds att den fackliga ledningen borde se kritiskt 
pä sambandet "...val av energ iform och val av brytningsmetod, och därmed 
av maskinutrustning." (GrA 7-8/77:7, se även 3/74:14). Det var en riktig 
reflektion eftersom valet av brytningsmetod kan begränsa valet av 
energiform, t.ex är dieseldrift bättre vid skivrasbrytning medan eldrift kan 
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vara mer tillämpbar vid W-mining. En sådan begränsning begränsar 
naturligtvis ocksä valet av maskin- och materialutrustning. 

4.4.5 Facklig strategi 
Huvudkraven var att lönenivån mäste upp och arbetshetsen ner. Nu börjad e 
ocksä sambandet löneform-olycksfall-trivsel diskuteras pä ett mer 
inträngande sätt än tidigare (GrA 7-8/70:2, 1-2/71:16, Prt/1970:35,62, 
Prt/1972:5-6,45-46,226). Men liksom tidigare försökte man finna en 
lösning pä detta samband inom ramarna för de klassiska huvudkraven: 
Längre semester, lägre pensionsålder och arbetstidsförkortning. 

I semesterfrågan yrkade man pä S-veckorssemester "enligt lagen om 
förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete." 
(Prt/1972:251).» Men eftersom det inte var kartlag t i hur stor omfattning 
radonsträlning förekom eller hur skadligt det var och ifall det kunde 
elimineras med t. ex bättre ventilation sä förblev detta krav olöst. 
Radonfrågan är för övrigt än idag en olöst fråga. 

I pensionsfrågan motionerades om sänk ning av pen sionsåldern till 60 år 
vid minst 20 års underjordsarbete. Detta krav ansåg dock förbundet so m 
orealistiskt och föreslog istä llet sänkning av pens ionsåldern till 63 år med 
full kompensation (Prt/1967:297-314). Pensionsfrågan för un
derjordsarbetare löstes 197S mellan LO och SAF till 60 år vid minst 281,1 
månaders underjordsarbete (ca 23 år) (GrA 4-5/75:3). Pensionsfrågan 
väckte 1975 större turbulens när pension vid 60 år för ovanjordsarbete 
föreslogs. LKAB ville i det läget tvinga igenom K 2-systemet (se ovan: 100) 
och stoppa pensionsreformen. Den fackliga ledningen svarade med att 
förkasta ett acceptabelt lönebu d med höjd OB- och undeijor dstillägg och 
hota med konflikt. En förlikningskommision tillsattes vilken la fram ett bud 
innehållande bl.a K 2-systemet, ett engångstillägg på 10% på 
grundpensionerna för ovanjordsarbetare m.m, men inte pe nsion vid 60 år. 
Medlemsomröstning företogs där ja betydde accepterande och nej betydde 
öppen konflikt (GrA 7-8/75:2-3). Drygt 60% röstade för budet vilket 
hälsades med tillfredställelse av förbundet som ansåg att tidpunkten för 
strejk var illa vald med de ovissa förhållanden som rådde på 
malmmarknaden (GrA 9/75:2). 

69 Är 1969 upptäckte* radonstrålning i de Svende» (tuvorna. Man betande att det var en av huvud-
anledningarna till gnivarbetarnaa överdödlighet i lugncancer (GrA 10-11/72). Från förbundahåll tog 
man tidigt kontakt med Afbetarakyddastyrelsen aom oberoende expert för att utreda radoneta ska
deverkningar (Pit/1972:251). 
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4.4.6 Maktresurser 
I början av denna tidsperiod var de ekonomiska konjunkturerna fortfarande 
goda men LKAB tenderade att dras in i en allt sämre marknadsposition. Det 
innebar att den ekono miska konjunkturen pä ett paradoxalt sätt framstod 
som en större maktresurs för företagsledningen än för den fackliga 
ledningen." Konkurrenssituationen underbyggde i sin tur en fortsatt 
satsning på effektivisering genom kostnadsminimeringar och 
produktivitetsmaximering via processtyrning. 

Företagsledningens strävan att minska produktionskostnaderna betingades 
av den mekaniseringsutveckling som samtliga arbetsmoment i gruvbrytning 
och transport genomgått under 1960-talet (se kap 3:2). Produ ktiviteten per 
arbetare hade stigit från 1,8 ton till 4,8 ton per arbetare tidsperioden 
1953/54-1968 (Helgeson och Johansson 1984:85). Men samtidigt hade 
kostnaderna för reparationer och materialunderhåll (serviceledningar för el, 
luft, vatten, dränering, spår osv) stigit liksom kapitalkostnaderna (för 
tågset, drill- och bukaggregat etc) samt ökade lönekostnader framför allt på 
servicesidan (LKAB internstencil: Arbetsgruppen för jämförande 
kostnadsundersökningar, Augusti 1963 och LAU-utredningen 1974). 

Företagsledningen hade stöd i en rad maktresurser; dels i den preju-
dicerande AD-d omen över LKABs omplaceringspolitik från 1966, dels i 
den homogena målstyrningen och med de nna en en hetlig hotbild som dela
des av Gruvarbetarförbundets ledning samt stöd i en rad situationsbundna 
faktorer som rekryteringsöverskott och god utbildningsrekrytering. Men 
den största maktresursen var återigen tillgången till externa och interna kun
skapsresurser. Dessa kunskapsresurser gav företagsledningen en enorm 
framförhållning i frågor som gällde u tbrytningsdesign, energival och kost
nadsberäkningar av olika slag. Däremot brast det ordentligt i personalpoliti
ken, vilken dominerades av alltför många planeringstekniker. Problemet 
med planeringsteknikerna var att de enbar t såg personalen som ett produ k
tionstekniskt instrument (Dahlström 1971:330). Dessutom utgick de från en 
förenklad ledningsfilosofi som innebar att varje organisationsledning antogs 
ha full kontr oll över sina medlemmar samt att m edlemmarna inte agerade i 
egen sak utan framförde sina klagomål i vertikal riktning inom organisatio
nen (a a:64,161). Det sistnä mnda förhållandet visade sig inte minst under 
gruvstrejken då alla typer av konstruktiva samtal med strejkkommittén 

70 Detta visar tig inte minst i det stöd som förbundsordf. Lindell gav LKAB i samband med julper-
mitteringarna 1966-67. Förbundsstyrelsen godkände via Lindell tillfullo konsekvensen av LKABs vo
lymexpansiva strategi; i vilket fortsatt rationalisering var att vinta (GrA 2/67:12, 7-8/67:1-2). 
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avvisades. Med motivieringen att samtalen skulle föras med de formellt till
satta avdelningsstyrelserna och förbundsledningen. 
4.4.6.1 Upptakten till 1969-1970 års gruvstrejk 

Sjunkande reallöner kombinerat med hårdnande personalpolitik, stegrad 
arbetstakt, sämre arbetsmiljö och förbundsledningens okritiska stöd till 
LKABs volymexpansiva strategi, bidrog till en succesiv uppbyggnad av 
radikala krav och ageranden som konstituerade en fackligt politiserad 
solidaritet i avd 4 och avd 12. 

Missnöjet riktades i stor utsträckning mot den solidaris ka lönepo litiken 
(Prt/1967:54), mot LO-SAP samarbetet och LOs samordnade löne
förhandlingar. För den fackliga ledningens del hade dessa faktorer succesivt 
lett till en formell försvagning i maktresurser (Dahlström 1971:53). Det var 
en försvagning som malmfältsavdelningarna försökte överkomma genom att 
frånkoppla sitt lojalitetsansvar till förbundsledningen och hävda en mer 
provinsiell bestämmanderätt över sina förhandlingsresultat (Prt/1970:46-
47). Därigenom kunde man mer öppet kritisera den solidariska 
lönepolitiken och LKABs effektiviseringssträvanden (GrA 9/70:25, 
11/71:2). Den fackliga ledningen hade även stor fördel i att 
reallönesänkningarna och den stegrade arbetstakten drabbat samtliga 
arbetare lika mycket, därigenom undvek man splittringstendenser. 
Organisationsgraden var fortfarande mycket hög." Medlemsaktiviteten var 
förvisso låg men stigande (Vb avd 12, 1967:8, Dahlström 1971:117). 
Dessutom använde man LKABs vinstbokslut som argument för att 
företagsparten hade råd att betala både högre löner odi förbättrad 
arbetsmiljö (Vb avd 4, 1970). Slutli gen tillkom det historiska misstroendet 
mot "bolaget", mot samrådssystemet och andra liknande 
"företagsdemokratiska" försök som misstänkliggjordes och dömdes ut.72 
Misstroendet förstärktes när de 31 ledarskapsteserna avslöjades och LKABs 
motstridiga personalpolitik kom fram i ljuset (Dahlström 1971:127). 

Upptakten till gruvstrejken hade som vi ser flera orsaker. Här spelade 
definitivt effektiviseringssträvandena, processtyrningen och den genom
gripande mekaniseringsutvecklingen sin roll (GrA 1-2/70:1). Enligt förre 
ordföranden i avd 12, B Poromaa låg "...den direkta orsaken till 
konflikten...i den strama lönepolitik företaget (drev) under 60-talet. Genom 

71 Inom förbundet ca 90% 1967 och 1969-1972 (GrA 4 /67:12-13, 4/73:10-11). I Kiruna nätfan 96% 
1973 (GrA 5-6/73:3). 
72 Det riktade* även hård kritik mot det aamverkanuyiteni um LKAB införde efter itiejken (Vb avd 
12, 1971:17, 1972:19, GrA 7-8/72:2). 
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stora genomgripande rationaliseringar kunde man flerdubbla 
produktiviteten...men för att bemästra en...ogynnsam löneut veckling till-
greps ofta omräkningar av acko rd*»...vilket för det mest a medförde att den 
eventuella löneglidning som åstadkommits kunde nollställas." (GrA 
12/72:8, se även R Löfgren avd 1,1 Hermansson avd 4 och T Rantatalo avd 
12, Prt/1970:43,46). Med tiden blev naturligtvis en sådan situation 
ohållbar. Att LKAB inte förutsåg denna utveckling tolkar jag som bristande 
insikt på två punkter. Dels präglades man av en alltför mekanisk 
ledningsfilosofi, vilket avspeglas i de 31 ledarskapsteserna (Kronlund 
1973:86), dels styrdes personalpolitiken av alltför många planeringstek
niker. Dessa brister blev också tacksamma måltavlor för den moraliska 
kritik som arbetarparten riktade mot LKAB, varigenom man ventilerade sin 
främsta maktresurs - den kollektiva känslan av exploatering och utsatthet. 
LKAB stod för exploateringen med sin effektiviseringssträvan och LO med 
förbundsledningen stod för utsattheten i det att de tycktes nonchalera 
gruvarbetarnas strävanden att komma tillrätta med löneproblemet och 
arbetsmiljön.» Denna kollektiva känsla av exploatering och utsatthet tog sig 
uteslutande uttryck i moraliska omdö men. Motståndaren betrak tades som 
svekfull och ondsint medan man själva försvarade människovärdet (Se bl.a 
GrA 2/67:10-11, 1-2/70:1, Prt/1970, Pappren på bordet del 1). 

Den moraliskt uppbyggda maktresursen uppbackades i sin tur av radikala 
vänstergrupper och under strejke ns initial skede av massm edia. Massmedia 
bidrog till att vidareförmedia gruvarbetarfrågan till en större allmänhet, 
vilket tacksamt togs emot av den fackliga ledningen i form av politiskt stöd 
och ekonomiska bidrag till strejkkassan. 

73 Huvudskälet till att ackordsomräkningar genomförs är att produktiviteten ökar generellt vid intro-
ducerandet av ny maskin- och materialteknik och genom den tidigare ackordssittningen fir då arbe
taren ett högre "pris per enhet" (Kronlund 1973:36). Mekaniseringutvecklingen var speciellt under 
1960-talet genomgripande (Se kap .3) vilket ledde till ständiga ackordsomräkningar. 
74 Det var naturligtvis inte av konspiratoriskt intresse som LO tycktes negligera malmfaltsavd elning-
arnas löneanspråk. 1966 utsatte SAF LO för ett omfat tande lockout-hot som berörde 500.000 arbetare. 
Inför det hotet tvingades LO dra tillbaka sin övertidsbl ockad (GrA 3/66:1-2). LO-S AF ingick därefter 
ett 3-årigt avtal som innebar allmän aibetstidsförkoitning från 45 tim per vecka till 42,5 tim p er vecka. 
Arbetstidsförkortningen skulle kompenseras lönemäss igt i enlighet med den solidariska lönepolitiken, 
det gällde även de yrkesgrupper som redan hade 40 tim per vecka (GrA 4/66) i praktiken innebar det 
sämre lönevillkor för gruvarbetarnas del. I 1966 års LO-kongress avvisades dessutom avd 12s motion 
om arbetstidsförkortning till 35 tim per vecka för undeijordsarbete och ett tilläggskrav på klarare 
utformade regler som kunde begränsa arbetsgivarnas övertidsuttag (GrA 9/66:2-3). Motionen 
motiverades helt av arbetsmiljö hänsyn att minska gruvarbeta rnas expositionstid för olika miljöproblem 
(Prt/1967:252, GrA 5-6/70:2). 
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4.4.6.2 Facklig strategi och krav inom teknikområdet 

I arbetsmiljöfrågor hade arbetarsidan succesivt fått tillgäng till en rad 
externa kunskapsresurser gällande maskinteknik (GrA 9-10/68:1 1, 4/73:5, 
3/74:6), dammproblem (GrA 6/69:14, 3-4/70, Prt/1967:119), 
radonproblemet (GrA 5-6/71 , 6/72:6-7, 10-11/7 4:1-2) och diese lproblemet 
(GrA 9/73:3, 4-5/75:12-13, 10-11/76:9-10, Prt/1972:137). Dessa 
kunskapsresurser gav i och för sig mer preciser ade insikter, men de var 
fortfarande alltför vidlyftiga. I de fall där arbetarsidan ville specificera sina 
ståndpunkter tvingades man alltsom oftast stödja sig på Gruvföreningens 
resultat (GrA 11/67:7, 6/69:23, 11/71:5-6, 4-5/72:7, 7-8/72:8-9, 10-11/72, 
1-2/74:1-2, 6/74:10-11, 3/75:8-10, 4-5/75:5, 2-3/77:6-8). Den fackliga 
ledningens kritik koncentrerades i stor utsträckning mot enskilda 
arbetsmedel och man krävde i regel ökade ekonomiska ansla g till fortsatt 
forskning för att komma till rätta med miljöp roblemen (GrA 3/67:16- 17, 
1/69:15, 7-8/77:6). Generellt ansågs miljöproblemet bottna i begränsade 
ekonomiska anslag och en trögflytande forskningsmiljö samt i snäva 
profitintressen från LKABs sida. 

Eftersom gruvstrej ken till vissa delar var en reaktion mot stegrad ar
betstakt och försämrad ar betsmiljö kan vi fråga oss om och på vilket sätt 
strejken påverkade den tekniska utvecklingen i LKAB? Om vi ser till den 
mekaniseringsutveckling som företogs efter strejken var denna initierad ti
digt på 1960-talet (se Bilaga 1). Den facklig a ledningen ifrågasatte inte 
heller på något avgörande sätt denna mekaniseringsinriktning, eftersom den 
tycktes bidra till bättre arbetsvillkor och man saknade dessutom teknikalter
nativ (GrA 4/73, 1-2/74:1 5-19, 3/74:19, 7-8/76:13). Den fackliga ledning
ens miljökritik riktade sig alltså inte generel lt mot mekaniseringsutveck
lingen som sådan utan mot viss a dieseldrivna maskintyper. Genom att be
tona diese lproblemet och utöva påtryckningar för att fä klarhet i frågan, 
satsade Arbetarskyddsstyrelsen ingående på att ta fram forskni ngsresultat 
varigenom den fackliga ledningen kunde specificera sin dieselkritik på mer 
sakliga grunder. Till viss del bidrog detta till att LKAB, förutom de rent 
ekonomiska skälen, försökte lösa dieselproblemet via andra motortyper (P 
Marttila/K Sörensen (red) "Gruvforskningens dieseldagar i Ludvika" 1976, 
GrA 10-11/76:9-10, 2-3/77:6-7). 

Om vi däremot ser till strejkens främst a resultat, månadslönereformen 
och dess inverkan på den tekniska utvecklingen, framträder ett annat 
mönster. Företagsledningen tvingades acceptera, vid de förhand lingar som 
fördes efter strejken, att månadslön skulle tillämpas på prov under ett halvt 
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är i hela LKAB. Den fackliga ledningen tvingades dock å sin sida acceptera 
ett samverkanssystem som lovade vidgad företagsdemokrati i utbyte mot att 
de aktivt verkade för att produktiviteten hölls pä rimlig nivå. Rätt omgående 
visade sig månadslönen medföra lägre produktivitet, vilket bägge parter 
försökte överkomma genom samverkanssystemet. Däremot visade sig inte 
samverkanssystemet innebära vidga d företagsdemokrati. Istället fungerade 
det som partstyrt organ för företagsledningen i syfte att binda upp 
avdelningstyrelserna till att verka för höjd produktivitet. Systemet 
kritiserades och brakade mer eller mindre samman efter något år. 
Företagsledningen kunde inte heller motverka detta genom att återinföra 
någon typ av pres tationsbaserad löne form p.g.a den konfl iktberedskap och 
den enighet som arbetarsidan visade kring månadslönen. I strejkens 
dyningar följde nämligen en rad spontana sittstrejker (GrA 12/72:15, 4-
5/74:1-2, 7-8/75:2-3) varigenom den fackliga ledningen drev igenom 
prolongering av månadslönen och krävde högre underjords- och 
omplaceringstillägg samt fridagar för underjordspersonal utan löneavd rag 
(GrA 7-8/71:2-3). Den höga konfliktberedskapen och den kollektiva 
känslan av segervisshet utgjorde otvivelaktligen betydande maktresurser hos 
arbetarparten. Dessutom stärktes man av den radikalisering som LO 
genomgick i början av 1970-talet i arbetsmiljöfrågor.» 

Men dessa politiska och m oraliska maktresurser kan i nte ensamt förklara 
det genomslag gruvstr ejken hade och d e effekter via månad slönereformen 
den fick på LKABs tekniska utveckling. Här ska också nämnas det stöd den 
fackliga ledningen hade i två mer mat eriellt betingade maktresurser, dels i 
det rekryteringsunderskott som uppstått under slutet av 1960-t alet (Vb avd 
12, 1967, 1968, 1969 och 1970, avd 4, 1968 och 1970) och dels i att 
mekaniseringsutvecklingen lett till ett större behov av maskin förare för att 
uppehålla produktionen än tidigare (se ka p 3:55-59). Det var inte lika lätt 
att ersätta ful lt kvali ficerade maskinförare som det var att ersätta man uella 
arbetare under 1950-talet. Företagsledningens problem var alltså fortfarande 
att produktionen var alltför arbetskraftsberoende. 

Det är i detta ljus man bö r se företagsledningens reaktion. Man försökte 
motverka den fackliga ledningens maktresurser genom en hårdare 
mekaniseringssatsning för att minska arbetskraftsberoendet, och infö ra nya 
skiftsystem (K 2 -systemet) i syfte att öka mas kinutnyttjandet. Men i övrigt 
kunde man endast moraliskt fördöma den situation som rådde. Med 
strukturkrisen 1975-76 förbyttes denna situation helt. Rekryte-

75 Enligt Nordfors (1985) hämtade LO alldeles speciellt sin radikala näring ur LKAB-konflikten. 
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ringsunderskottet förbyttes till ett -överskott. Strejkmöjligheten sattes or
dentligt på und antag och mänadslönereformen liksom arbetskraftsberoendet 
sågs inte längre som ett akut produktivitetsproblem. Nu gällde i större 
utsträckning än tidigare att både minimera kostnader och sänka 
produktionsvolymen. 

Sammanfattning: Perioden kännetecknas av att det till en början rådde 
relativt goda ekono miska konjunkturer, som med tiden förbyttes mot en 
direkt dålig ekono misk konjunkt ur. Företag sledningen insåg relativt tidigt 
att sämre tider väntade, men m an visste inte hur mycket sämre. Man visste 
däremot att konkurrenssituationen blev allt kärvare och att det krävde en 
mer djupgående framförhållning när det gä llde teknikinvesteringar. Det var 
framför allt kritiken av skivsrasbrytningen och diskussionen om ny 
brytningsmetod som präglade företagsledningens problembild. 
Problembilden gällde hur man skulle överkomma skivrasbrytningens 
begränsade mekaniseringsmöjligheter och låga selektiv itet. Problembilden 
gällde även de ökade miljökraven, månadslönen och det höga 
arbetskraftsberoendet. Den fackliga ledningens diskussion präglades 
däremot av en djupgå ende besvike lse över de sjunkande reallöner na, den 
cyniska perso nalpolitiken och en mekaniseringsutveckling som gav större 
och svårhanterligare arbetsmiljöproblem än tidigare. Den fackliga ledningen 
blev också alltmer skeptisk till de motiv som låg bakom teknikutvecklingen. 
Man var i och för sig för ny teknik, men ma n började ställa krav på vilka 
behov den skulle uppfylla. 

4.5 Perioden 1980-1987 

Vid slutet av 1960- och början av 1970-talen hade konkurrensen från 
transoceana gruvor i framför allt Brasilien och Australien skärpts vilket 
medfört ett överskott av råvarumalm på marknaden. Åren 1975-76 
drabbades i stort sett hela den västeuropiska industrin av en djupgående 
strukturkris. Denna kris kom att slå speciellt hårt mot den föråldrade 
västeuropiska stålindustrin som tvinga des till nedläggningar och minskad 
orderingång. Sammantaget ledde dessa två fakto rer till en ytterst besvärlig 
ekonomisk situation för LKAB. LKABs kontinuerliga vinstbokslut från 
slutet av 40-talet förbyttes på ett slag till en förlust 1976 på över 400 milj kr 
i löpande priser (Helgeson och Johansson 1984:13:2). 
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4.5.1 Företagsledningens kritik av skivrasbrytningen 
Den stagnerade och ti llbakagående malmmarknaden krävde nya kraftt ag av 
företagsledningen. Det gällde inte minst den finansiella sidan i vilket 
likviditets- och räntabilitetsposterna sägs över och rekonstruerades 
(Johansson 1986). På produktionssidan krävdes likaledes nya krafttag för att 
förbättra kostnadsläget och produktiviteten. 

Den kritik av skivrasbrytningen som Professor Janelid och Direktör 
Berglund tidigare framfört mot dålig selektivitet och bristande mekanis
eringsmöjligheter blev nu påtaglig. Enligt Ingenjör A Lundberg, LKAB var 
skivrasbrytningen direkt förlegad (158/1981:37). Hög selektivitet var 
omöjlig att uppnå eftersom ca 50% av lågfosformalmen blandades med 
högfosformalm och gick förlorad; "fördelningen mellan låg- och högfos-
formalm (är) i fast klyft ca 65/35, utfallet färdig prod ukt (blir) ca 32/68. 
Detta sam manhänger med att malm i ett mellanområde med avseen de på 
(fosforhalt) måste klassas som högfosformalm för att kravet på låg 
(fosforhalt) i (bruten) lågfosformalm (ska) uppfyllas." (a a:78). Kvali
tetsförlusterna var m.a.o betydande och till detta tillkom en mycket hög 
gråbergsinblandning, 29%, vilket orsakade stora malmförluster vid brytning 
och sovring (a a:40). 

Skivrasbrytningens övriga nackdelar var: 
1) Omfattande tillredningsarbeten. 
2) Alltför omfattande framförhållning på 10 år. 
3) Att man inte lyckats koncentrera brytningen, trots de ständiga propåerna. 
4) För stor maskinpark, vilket tillredningen bidrog till. 
5) För stor personalstyrka. 
6) Begränsade automatiserings- och utnyttjningsmöjligheter att bryta malm 
24 timmar om dygnet (a a:41). 

4.5.2 Satsning pä ny planeringsteknik 
Lundberg eftersök te en strategi som gick ut på att pressa brytningskost
naderna och sänka kost naderna för de efterföljande produktionsleden, öka 
kapitalutnyttjandet genom bättre planeringskontroll samt öka flödes-
automatiseringen i produktionen. Lundberg stod på säker grund. Vid 
årsskiftet 1982 -83 satsade LKAB i Kiruna 55 miljoner på ett heltäck ande 
produktionsstyrningsprogram (SAMS). SAMS-systemet innefattar 
fjärrstyrning av malmlastning, schaktsystem, tågtransport, krossning, 
uppfodring och sovr ing i syfte att samordna tonkapacitet och ma lmkvalité. 
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Dataunderlaget utgör bl.a ett simuleringsprogram för planering och 
uppföljning av rasborrning och raslastning utvecklat via 1966 års bryt
ningstidplaneringssystem (164/1984:90). SAMS-systemets ekonomiska 
resultat har inte låtit vänta pä sig. Enligt datakonsulterna Mella och 
Karlsson har "LKA B sparat 150 miljo ner i investeringar (främs t) i Kiruna 
genom sina datoriserade styrsystem (process-, produktions- och 
flödesoptimeringssystem). Driftskostnaderna per producer at ton har sänkts 
med 26% samtidigt som kvaliteten pä den förädlade produkten har ökat...". 
Ur ekonomisk synpunkt har de mest betydande systemen varit 
flödesoptimeringen (från brytning till utskeppningsbar produkt) samt 
samordningen av drift-underhåll (Bergsmannen: Special Issue, 1987:45-46). 

Ett liknande plan eringssystem finns även i Malmberget, dock inte lika 
välutvecklat. Däremot har man i Malmberget sedan 1982 tillämpat da
torstödd rasborrningsplanering, i syfte att öka kontrollen över rasflödena 
och situationsanpassa borrningen till ortkonturerna (164/1984:92). Enligt 
Professor Almgren inrymmer bägge datorsystemen stor potential för 
personalnedskärningar (a a: 100). 
4.5.2.1 Ny brytningsmetod ! 
Detta var nog gott i sig, men långt ifrån tillräckligt. Det fundamentala 
produktionsproblemet var trots allt själva brytningsmetoden. Ett byte av 
brytningsmetod ansågs som h elt nödvändigt. Men ett byte til l vad? För att 
besvara denna mycket fundamentala fråga igångsattes forskningsgruvan i 
Loussavaara (belä gen vid huvudg ruvan i Kiruna). Inom forsk ningsgruvan 
skulle ett flertal projekt drivas i syfte att öka samspelet mellan arbetsmedel 
och arbetsföremål. Projekten rörde tidigare kända problemställningar inom 
Svensk gruvindustri; t. ex prov av en helt ny och storskaligare 
brytningsmetod, prov av olika bergförstärkningsmetoder, prov av 
grovhålsborrning i syfte att utveckla precisi on och kontroll, prov av s.k 
försiktig sprägning med riktad verkan, prov av ett nytt halvautomatiskt 
lastningssystem, m.m (153/1979:115, STU-information: Forskningsgruvan 
i Loussavaara, 1976-1985:30). 

4.5.3 Den fackliga ledningens tillskansande av kunskapsresurser 
Den fackliga ledningen reagerade mycket positivt på företagsledningens 
initiativ (GrA 10/79:8-9). Från den fackliga ledningens sida ansågs ett byte 
av brytningsmetod vara ett bra sät t att komma tillrätta med dieselproblemet 
(Prt/1977:131, Prt/1982:150) och olycksfallen (GrA 2-3/78:2). Antalet 
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olycksfall vid skrotnin g/bergförstärkning och transporter hade 1977 stigit 
avsevärt. Transportolyckorna antogs hänga samma n med att de maskiner 
som användes undeijord egentligen var ovanjordsmaskiner med begränsade 
siktmöjligheter. Trafikplaneringen borde ses över och en bättre 
underjordsanpassad maskinutrustning borde på sikt introduceras (10-
11/78:2). När det gällde olycksfallen i skrotning och bergförstärkning 
krävde Förbundsstyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen 
gemensamt att bättre anstä llningsintroduktion, översyn av arbe tsledningens 
roll och översyn av arbetsplatsernas arbetsmiljö skulle utföras för att 
komma tillrätta med olycksfallsutvecklingen (a a:2). Det senare kravet 
infriades redan 1979 när Svenska gruvfö reningen tog initativ till att bilda 
Gruvornas arbetsmiljökommité (GRAMKO) bestående av företagsfolk, 
skyddsarbetare, tekniker och förbundsfolk (GrA 1-2/79:6). Inom GRAMKO 
påbörjades omedelbart omfattande utredningar av diverse 
arbetsmiljöproblem: Buller, stenfall, transportsäkerhet, brandrisker osv 
(GrA 3/80:4-6). Ett arbete som d en fackliga ledningen var nöjd me d (GrA 
1-2/80:17). 

Undersökningsarbetet inom Gruvornas arbetsmiljökommité ledde bl.a till 
att den fack liga ledningen 1981 kunde kräva bä ttre ergonomiskt utformade 
förarplatser i lastmaskinerna för att minska skador i nacke-skuldror, 
ländrygg och korsry gg (GrA 6-7/8 1:6-7), ett krav som i stor utsträck ning 
infriats i det att de nya lastmaskinerna utrustats med vändbara förarplatser.™ 
Krav på mekaniserad skrotning hörsammades till en början med fors kning 
(GrA 11/80:3). Genom ett ultimatum från Yrkesinspektionen tvingades 
LKAB från och med 1984 o rdna så att all skyddsskrotning utfördes under 
skyddstak eller på mekanisk väg (GrA 5/82). Skrotningen utförs numera 
endast med mobila skrotningsaggregat.77 De halvautomatiserade 
borraggregaten (se Bilag a 1:157) som introd ucerades runt 1980 var man 
också mycket positiv till, inte minst ur miljösynpunkt (minskad stress och 
minskat buller) (GrA 3/85:19). Genom Arbetarskyddsstyrelsen har man 
även lyckats utverka nya föreskrifter från 1/1 1987 att buller över 85 
decibel måste åtgärdas direkt i ljudkällan av mas kintillverkare, -importörer 
och leverantörer. De nya föreskrifterna förutsätter inte, som på 1950- och 
1960-talen, att arbetarna ska använda personlig skyddsutrustning. Liknande 

76 Personligt besök i Kiruna 1988 och Malmberget 1989. 
77 Enligt M Heikki har detta lett till en klart sjunkande olycksfallskurva för skrotningen (Prt/1987:175). 
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föreskrifter gäller även för arbete med kemikaliska ämnen och åtgärder för 
att motverka oljedimma™ och vibrationsskador.» 

Den fackliga ledningens framskjutna position under 1980-talet i ar
betsmiljöfrågor förklaras av att man numera ser på miljöfr ågorna med en 
mer tekno logisk helhetss yn, dvs man ser miljöfrågorna relaterade till den 
brytningsmetod som tillämpas, till skillnad mot tidigare då skydds- och 
miljöfrågorna ofta knöts ihop med nonchalanta gruvarbe tare eller felaktig 
maskinutrustning. Det har ock så sin förklaring i att den fackliga ledningen 
numera lyckats knyta till sig kunskapsresurser i form av fördjupat sam
arbete med Arbetarskyddsstyrelsen, Yrkesinspektionen, arbetsmiljötekniker 
från Luleå Tekniska Högskola», ett visst inflyt ande i GRAMKO-projekten 
(GrA 19/85:19) och styre lseplatser i forskningsgruvan. Dess utom har man 
lyckats upprätta ett centralt medbestämmandeavtal (SFO-avtalet) i vilket 
facket har rätt att ta del av företagets lång- och kortsiktiga planering, utöva 
samrådsinflytande i arbetsorganisatoriska frågor samt anlita arbetstagarkon-
sult där arbetsgivaren står för kostnaderna och facket avgör konsultinsatsens 
storlek (GrA 4-5/79:8).« 

4.5.4 Arbetsmiljöproblemen 
Men den facklig a ledningens framskjutna position i arbetsmiljöfrågor har 
också sin förklaring i att företagsledningen haft ett gemensamt intresse med 
den fackliga ledningen att finna både praktiska och eko nomiskt acceptabla 
lösningar på miljöproblemen. Det gäller inte minst företagsledningens kritik 
av skivrasbrytningen. Denna kritik har, förutom selektivitets- och 
produktivitetsaspekter, också rört två stora arbetsmiljöproblem. Det första 
problemet har gällt den ökade sprick bildningen och den ökade risken för 
stenfall vid utbrytni ng av stora ortareor. Det andra problemet har gällt de 
höga ventilationskraven - svårigheten att på kort tid utventil era gruvan till 
acceptabla miljö värden - och de höga ventilat ionskostnaderna.« Ett tredje 

78 A Viklund: "Oljedimma från i första hand borraggregat (kan minskas) med i stort gett 70 procent 
dels genom nya doseringsanordningar, dels genom kombinerade ljuddämpare och oljeuppsamlare. " 
(Prt/1977:120.121). 
19 P-À Sundkvist, avd 4 (Pit/1977:127). 
80 Se t.ex B Johansson, forskningsingenjör i LTH, kritiska artikel om arbetsmiljön vid grovhålsbrytning 
i forskningsgruvan. Stiftelsen anklagas för att inte satsa på aibetsmiljöförbittrande åtgärder enligt det 
tänkta anslaget (JKA 1/86:46). 
81 Är 1982 anlitade malmfaltsavdelningarna löntagarkonsulter som fick till uppgift att gå igenom 
LKABs bokslut (GrA 4/82). 
82 Enligt ventilationsingenjör O Larsson kostade 1979 års "ventilationsin satser undeijord (de) Svenska 
gruvorna ca 150 miljoner kronor per år varav ca 50% (var) energikostnader." Dessutom hade 
ventilationen för låg verkningsgrad vid hastiga produktionshöjningar (GrA 12/79:31). 
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produktivitets- och miljöproblem har varit att forsöka upprätta ett 
kontinuerligt driftss chema över dygnets samtli ga timmar. Det var ett av 
huvudmotiven till att LKAB pä sprängämnsesidan övergick frän Mitex 
(dynamit) till AN+olja under 1960-talet. Sprängämnet AN+olja gav 
halverade koloxidvärden och minskad utvädringstid, men det visade sig 
samtidigt att AN+olja gav en tredubbel höjning av nitrösa gaser som i 
praktiken omöjliggjorde kortare driftsavbrott per dygn (132/1970:108). Vid 
1970-talets början försökte dock LKAB i samarbete med ett amerikanskt 
sprängämnesbolag utveckla en tredje typ av miljövänligt sprängämne som 
skulle möjliggöra kont inuerlig drift (136/197 3:12). Huruvida det lycka des 
framkommer inte. 

Ett liknande prod uktivtets- och miljöm otiv utgjord e även grund för att 
komma tillrä tta med diese lproblemet under 1960- talet (se ovan). Man har 
även provat andra motortyper utifrån samma motiv, bl.a batteridrift och 
metanoldrivna Stirlingmotorer (132/1970). Dessa har dock aldrig slagit 
igenom p.g.a dålig driftkapacitet eller för höga investeringskostnader. I 
stället har intresset riktats mot eldrivna mask iner som under 1980-talet i 
stor skala börjat tillämpas vid lastning. 

4.5.5 Maktresurser 
Strukturkrisen innebar relativt omgående neddragningar av produk
tionsvolymen. Den tidigare periodens rekryte ringsunderskott förbyttes till 
ett rekryteringsöverskott, som dessutom växte i takt med den meka
niseringsutveckling som samtidigt genomfördes. Företagsledningen hade nu 
alla möjligheter att uppfylla rekryteringsbehovet både kvantitativt och 
kvalitativt genom de interna utbildningsmöjligheter företaget hade. Vid 
svårtillsatta arbetsmoment som bergbultning, handhållen borrning och 
gråbergslastning anlitades i stor utsträckning entreprenörer. 
4.S.S.1 Företagsledningens byte av strategikoncept 

Enligt LKABs dåvarande VD, S Johansson kännetecknades LKAB vid 
denna tid av stor kapitalintensitet: "...kapitalkostnader och andra fasta 
kostnaders höga andel av den totala produktionskostnaden gör att lön
samheten är starkt beroende av ett högt kapa citetsutnyttjande. I nuvarande 
driftsläge utnyttjas (inte ens) kapaciteten inom LKAB till 2/3." 
(149/1977:16). Enligt Helg eson (1986) och Joh ansson (1986 ) var detta en 
missräkning från LKABs sida. And elen fast konstant kapital (anläggningar, 
maskiner, o.l fasta investeringar) befann sig i ungefär samma storleksklass 
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som löneandelen me llan år 1950-19 77. Löne andelen var för övrigt, under 
1970-talets mitt, både större och tendentiellt ökande kostnadsdel än det fasta 
kapitalet. 

S Johanssons uttalande kan utifrån denna utgångspunkt ses som ett 
förvirrat fastklamrande vid den volymexpansiva ledningsstrategin. Ut
gångspunkten för denna strategi var konkurrens genom kvantitet; att 
ensidigt satsa på en relati vt oförädlad råvaru produkt och försöka fä så stor 
volymavsättning för denna som möjligt. Strategin förutsatte dock en 
ständigt expanderande marknad, vilket var fallet fram till 1975, för att vara 
framgångsrik. Strategin förutsatte också en mycket hög béhovstäckning i 
alla produktionsled, vilket i kombination med det höga ar
betskraftsberoendet inneb ar en hög personalstyrka. När markn aden därför 
sviktade så sjönk naturligtvis kapacitetsutnyttjandet p.g.a minskad 
produktionsvolym. Det enda som återstod var kostnadsnivån för fasta 
investeringar och person al. Eftersom marknadssituationen var oklar kunde 
man inte heller permittera personal eftersom företagsledningen tvingades 
hålla hög bered skap ifa ll mark naden plötsligt svängde. Föret agsledningens 
fastklamrande vid den volymexpansiva ledningsstrategin avspeglas i de 
strategiförslag som S Johansson förde fram 1977: 

- Att hålla kvar fosformalmerna via gynnsam prissättningspolitik och 
långtidskontrakt. 

- Att hålla hög beredskap för att snabbt bygga ut pelletsproduktionen och 
om möjligt förbättra dess kvalitet. 

- Att fördjupa satsningen på nya brytnings- och förädlingsmetoder för att 
i första hand öka selektiviteten i malmflödet (149/1977:19).» 

Det fanns som jag ser det två skäl till denna förvirrade målsättningssi
tuation. För det första var det troligen svårt att bryta upp och ersätta en 
ledningsstrategi, som under så lång tid visat sig lyckosam för LKAB, 
kombinerat med att m an inte riktigt visste vad för typ av kris det rörde sig 
om.« För det andra krävde den fac kliga ledningen, med stöd av SAP, att 
företagsledningen borde ta ett större samhällsekonomiskt och socialpolitiskt 
ansvar för malmfältskommunerna (se diskussionsinläggen i 1977 års 
kongress över temat sysselsättningsfrågor, GrA 1/78:1, 3/79:6, GrA 4-
5/79:24-25, 4/82, Prt/1982:300). Det kravet bidrog till att hålla kvar en 
överdimensionerad arbetarstam som inte passade den betydligt lägre 

83 Dessa strategi föralag sanktionerades helt av den fackliga ledningen (GrA 6/77:4). 
84 Till en början trodde man att den kris LKAB hamnat i rörde sig om e n ordinär konjunkturkris. In-
sikten att det var en itnikturkris vaxte dock alltmer. Enligt Johansson (1986) hade S Johansson vid ett 
styrelsesammanträde 7/2 1977 föreslagit en mer långsiktig strategi som betonade produktutveckling och 
marknadsföring (a a:280). Det skulle dock ta en viss tid innan denna strategi fick sitt genomslag. 
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produktionsvolym, som företagsledningen planerade för 1978 (GrA 
12/78:4). 

Företagsledningen blev dock alltmer varse om att den ekonomiska krisen 
var allvarligare än vad man frän början trott. Situationen krävde ett helt nytt 
strategikoncept. Ett strategikoncept som utgick frän att malmmarknaden var 
stagnerande och där konkurrens främst skulle ske genom produktutveckling 
och aggresivare marknadsföring. LKAB b örjade därför utveckla en ny och 
helt unik kvalitetsprodukt, den s.k olivinpelletsen», i syfte att nä större 
konkurrensfördelar (160/1982:32, 164/1984:1, se även JKA 167/1983/1). 
Det nya strateg ikonceptet gav underlag för en ny produk tionsteknik med 
större möjligheter till arbetsrationalisering än det förra. Produktutvecklings
strategin innebar sänk t årsproduktion och härd are satsning pä kapi talinten
siv produktion för att minimera det fasta personalbehovet inom LKAB. Vid 
framtida konjunkturuppgångar ska istället entreprenörer kontrakteras för att 
klara väntade eller oväntade produktionshöjningar. 
4.5.5.2 Den fackliga ledningens reaktion pä LKABs byte av strategikoncept 

Den fackliga ledningen har under 1980-talet tappat väsentligt i maktre
surser. De har inte kunnat hänvisa till ett rekryteringsunderskott«, avsaknad 
av exklusiv arbetskraft eller till ett primärt utbildningsbehov 
(Prt/1977:341). Den förbättrade m arknadskonjunkturen frän 1983 har inte 
heller lett till nägon större resursförstärkning för den facklig a ledningen, 
eftersom det grundläggande behovet att anställa personal helt saknas i och 
med LKA Bs strategibyte. Detsamma gäller strejkmöjligheten som från och 
med strukturkrisen (1976-1982) blivit i stort sett verkningslöst. 
Konfliktåtgärder skulle troligen åsamkat mer skada än nytta för 
gruvarbetarna. Trots detta gick gruvarb etarna i LKAB ut i en begränsad 
konflikt under 1 dag 1983 (GrA 1-2/84:28 ). Konflikten, som var en ren 
lönekonflikt, resulterade inte i något konkret resultat. 

I takt med att den fackliga ledningen tappat i maktresurser har före
tagsledningen ä sin sida stärkt sina. LKA B vägrade t. ex betala full lön för 
den första permitteringsveckan 1981, som enligt förbundet skulle drabba 
den enskilde gruvarbetaren mycket hårt me dan det för LKABs del inne bar 
en blygsam vinst (GrA 8-9/81:11). Från fackligt håll tvinga des man dock 
godkänna detta. Den fackliga ledningen tvingades även godkänna 

85 Intensiv forskning hade under hela 1970-talet bedrivits pi pelletssidan, se hir P-A limoni JKA 
155/1971, N J Bolin 153/1979 och P-A Sandgren 158/1981. 
86 Arbetslösheten var inom branchen 2,5%, 1979-80 (GrA 8-9/79:7, 8-9/80:3), 1982 ca 8% koncentre
rat till malmfälten (GrA 3/84:5), 1984 6,5%, 1985 4,3% (GrA 6-7/86:8) och 1986 4,4% (GrA 
6/87:30). 
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förtidspensioneringarna frän 58 är, eftersom det saknades 
finansieringsmedel att hälla kvar de äldre i produktion (GrA 11/82:2). 
LKAB stämde 1982 avd 4 för AD i en tvist om övertidsersättningen, där 
AD faktiskt gav avd 4 rätt (GrA 4/83:5). LKAB figurerade för övrigt ofta i 
AD 1982-83 (GrA 10/83:3). LKAB kräv de 1985 avd 12 på 1,7 milj kr i 
skadestånd för ett produktionsbortfall i samband med en konflikt om 
förändrade skiftsystem. Bägge parter hänvisade till brott mot M BL (GrA 1-
2/86:5). 
4.5.5.3 Samförstånd på malmmarknadens villkor 
Den fackliga ledningens försvagade maktresurser visar sig även vid LKABs 
byte av strategikoncept. I stort sett över en natt bytte m an ståndpunkt från 
volymexpansion till produktutveckling (GrA 11/80:8-9, 1-2/81:9, 6-
7/81:5). Huvudanledningen till denna str ategiförändring var att man mås te 
arbeta för företagets överlevnad i en allt hårdare konkurrenssituation. Den 
fackliga ledningen har därefter börjat betona frågor kring LKABs 
överlevnad. Detta visar sig inte minst i det intresse från fack ligt håll som 
man riktat mot den Brasili anska gruvindustrin (GrA 10/81:10 -11, 1-2/82, 
Prt/1982:284); ett intresse som man delat med för etagsledningen (Bentell 
och Wikström JKA 167/1983/1 och Gustafsson 167/1985 ). Den fackliga 
ledningens strategiförändring visar sig även i det oreserverade stöd som 
man givit forskningsgruvan och det framtidsinriktade 
forskningsprogrammet "Gruvteknik år 2000" (GrA 6/87:12-13 ) trots att 
man vet att bägge forskningsprojekten syftar till arbetsrationalisering genom 
satsning på datorteknik. 

Den fackliga ledningen har förvisso tappat mycket i maktresurser, men de 
har för den skull inte tapp at allt. Man har, med stöd i 1970-talets radikala 
arbetsmiljödebatt och gruvstrejkens kollektiva missnöje, fått igenom 
styrelseplatser i forskningsgruvan, Gruvornas arbetsmiljökommité och 
"Gruvteknik år 2000". Därigenom har man formellt skaffat sig 
kunskapsresurser i bergmekanik, maskin- och materialteknik. Dessutom har 
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen succesivt stärkt sin ställning 
juridiskt och kunskapsmässigt i arbetsskyddsfrågor. Det har lett till att 
arbetarparten kunnat ställa hårdare skyddskrav på LKAB (GrA 10-11/78:2, 
8-9/80:11, 4-5/81:10, 5/82, 11/82:4, 10/86:14, 11/86:17, Prt/1982:155). 
Enligt ombudsman A Viklund finns det dock fortfarande mycket ouppklarat 
på arbetsmiljöområdet, men att den tekniska utvecklingen troligen bidrar till 
förbättrad arbetsmiljö, liksom den forskning som Gruvornas 
arbetsmiljökommité och Luleå Tekniska Högskola utför (GrA 10/85:19). 
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Till detta tillkommer en fortsatt hög Organisationsgrad.» Högre 
medlemsavgifter genomfördes 1977 enkom för att stärka förbundets kassa 
vid konfl ikt (Prt/1977:8, GrA 4-5/80:3) . Medlemsavgifterna omfördelades 
dock vid de omfattande permitteringarna 1982-83 i LKAB i syfte att stärka 
a-kassan (GrA 1-2 /83:2, 3/83:8). Efter det har a-ka ssan haft ett permanent 
likviditetsproblem som man försökt överkomma genom omfördelade 
medlemsavgifter (GrA 6-7/86:8, 6/87:30). Medlemsaktiviteten har under 
hela 1980-talet varit låg (Prt/1987). 

Även om den fackliga ledningen fätt igenom en rad formella styrke
positioner och även fått gehör för en del arbetsmiljöförbättrande åtgärder så 
överskuggas och hämmas deras handlingsmöjligheter av den kon
kurrenssituation som LKAB står inför. Det finns ett sk immer av histor iens 
ironi över denna situation. När den fackliga ledningen väl inser att en riktig 
arbetsmiljökritik i grunden rör frågan om val av brytningsmetod och när 
man stärker sina kunskapsmässiga resurser på området, så förändras den 
historiska situationen så fundamentalt att man inte kan ställa några 
klassmässiga anspråk på hur den tekniska utvecklingen ska fortlöpa i 
framtiden i LKAB. 

Sammanfattning: Denna period kännetecknades till en början av en direkt 
dålig ekonomisk konjunktur, som med tiden förbyttes till mycket goda 
ekonomiska konjunkturer. Det senare berodde på att stål- och 
malmmarknaden omstrukturerades kraftigt samt att LKAB övergick till 
produktförädling vilket gav högre efterfrågan. Parallellt med denna ut
veckling bytte också företagsledningen produk tionsstrategi från volym
expansion till produktutveckling. Produktutvecklingsstrategin var direkt 
anpassad till en framtida stagnerad malm marknad. På den tekniska sidan 
introducerades framför allt olika typer av systeme rings- och styrprogram , 
vilket gjorde hela gruvverksamheten (från brytning till förädling) 
effektivare. Samtidigt satsade man forskningsresurser på att utve ckla en ny 
och betydligt storskaligare brytningmetod i en intilliggande 
forskningsgruva. Den facklig a ledningen hade ridit på kampvågorna från 
1969 års gruvstrejk och lyckats mobilisera en betydande teknisk kompetens 
och även lyckats inta styrelseplatser i organ som behandlade teknik-
relaterade frågor. Man såg positivt på detta och på den framtida gruv-
tekniken, som lovade mycket gott i arbetsmiljöfrågor. Perioden präglas 
däremot av ett över hängande nedläggningshot, inte bara av LKA B utan av 
hela den svenska gruvindustrin. Detta har gjort att bägge parter tvingats till 

87 Inom förbundet: 94% 1977 (Pit/1977:35) och 96,5« 1982 (GrA 8-9/82:19, 6-7/83:6). 
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ökat samförstånd, trots att t.ex sysselsättningsstrukturen hotas p.g.a de 
omfattande teknikinvesteringar som gjorts och som planeras i LKAB. 





v 





5 
Diskussion 

5.1 Teknologi-teser och parternas förhållningssätt till ny teknik 

I presentationen av de tv å teknologiteserna (kap.2) ka raktäriserade jag dem 
enligt följande: 

Determinism-tesen kännetecknas av att särskilja teknologin som system 
faktor frän övriga samhällsfaktorer. En betydelsefull teknisk uppfinning 
förklaras av att den svarar upp mot ett strukturellt behov som ligger 
inbäddat i teknologins utvecklingslogik. Den deterministiska tesen utgår 
från att det råder en kausal relation mellan teknologi och samh älle i vilket 
teknologin alltid föregår all övrig samhällsutveckling. Tesen kännetecknas 
också av att den utesluter alla tänkbara alternativ till en viss teknisk lösning 
genom att helt enkelt frånkänna att sådana möjlig heter finns om de inte 
följer en bestämd utvecklingslinje. 

Tesen om tekn ologi som social kon struktion känne tecknas av att betona 
den samvariation som råder mella n teknologi och övriga s amhällsfaktorer. 
Uppkomsten av betydelsefulla tekniska uppfinningar förklaras av att 
politiska, ekon omiska och teknologiska intr essen sammanfaller, vilket gör 
det möjligt att konstruera en viss typ av teknik som uppfyller dessa 
intressen. 

De två teserna utgör två olika samh ällsvetenskapliga pers pektiv på hur 
man betra ktar teknik och teknisk förändring. De två teserna ska inte ses 
som analytiska katego rier varigenom vi kan avgöra vilken av dem som är 
den "rätta". Ett sådant krav kan inte någon av dessa teser svara upp mot för 
så preciserade är de inte. Däremot äger de två teserna på lite olika sätt 
giltighet i det konkreta. Man kan t. ex inte förneka påståendet: att den 
enskilde uppfinnaren är frukten av en strukturell ordning, där 
teknikutvecklingen följer en determinerande logik där varje uppfinnare 
utgör en parantes i framskapandet av ny teknik. Man kan också på goda 
grunder anta att den materi ella tekn ikutvecklingen följer en determinerad 
ordning, dvs att upptäckten av ämne A föregår upptäckten av ämne B. Men 
teknik kan också placeras i en samhällelig kontext av ekonomiska, politiska 
och kulturella värdesystem som gör det möjligt att konstruera ny teknik för 
att i görligaste mån passa den samhälleliga kontextens olika behov och 
partsintressen. Tekniken blir i den senare tolkningen 'laddad' med olika 
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attityd- och värde ringsmässiga förhållningssätt, som egentligen inte tillhör 
tekniken per se, men som påverkar dess inriktning och utvecklingstakt. 
Man kan i denna senare aspekt se teknisk förändring som ett socialt 
kraftfält. 

Betraktad på detta sätt komm er jag i denna diskussionsdel använda mig 
av de två teserna för att tolka det förhållningssätt som parterna intog, vid de 
fyra tidsperioderna, till de tekniska förändringarna. 

Den l:a perioden 1946-1956 omgärdades av ett kraftigt efterfrågetryck på 
malmmarknaden. Det tvingade företagsledningen att se över den tekniska 
strukturen i företaget, som do minerades av kropps arbeten vilket bromsade 
möjligheterna att öka pro duktiviteten och produkt ionen. Företagsledningen 
försökte lösa detta problem på två sätt; ett långsiktigt och ett kortsiktigt 
mål. Det långsiktiga målet gick ut på att undersöka möjligheten att 
introducera en ny och effektivare brytningsmetod som innehade större 
rationaliseringsmöjligheter än den gamla (se ovan:77). Det kortsiktiga målet 
var att använda sig av den teknik man hade på ett effektivare sätt än 
tidigare. Men eftersom den tekni ska strukturen var avhängig arbetskraften 
tvingades man på något sätt fä med sig den fackliga ledningen i denna 
tekniska förändring. Det skedde bl.a genom att tillmötesgå den fackliga 
ledningen i intressefrågor som låg dem nära hjärtat (se ovan:77). Den 
fackliga ledningen intog under samma tid en ytterst oreflekterad hållning till 
den problematik som företagsledningen brottades med. Man var dock 
mycket positiv till de maskin- och materialtekniska innovationer som 
skedde, vilka till en del underlättade arbetet. 

Hur ska detta tolkas? Före tagsledningens strävan att introducera en ny 
brytningsmetod överensstämmer i stor utsträckning med tesen om teknologi 
som social konstruktion. Företagsledningen kunde välja mellan olika 
brytningsmetoder och ma n kunde också välja mellan skiftande maskin- och 
materialteknik som relativt väl kunde introduceras i Kiruna-gruvan. Det var 
ett teknikval som betingades av vilka framtida utvecklingsmöjligheter 
LKAB kunde tänka s få på den växande malmmarknaden. Ett huvudmotiv 
vid teknik valet var att höja mekaniseringsnivån, för att på sikt minimera 
arbetskraftsbehovet inom pro duktionen. Man sök te en brytningsmetod som 
förenade hög produktivitet, effektivitet och rationalitet till relativt låga 
kostnader. Problemet var bara att f öretagsledningen inte på kort sik t kunde 
introducera dessa tekniska alternativ. Man var i det avseendet fastlåst i en 
föråldrad brytningsmetod som inte påbjöd några drastiska maskin- och 
materialtekniska innovationer. De försök som gjordes misslyckades just för 
att den tänkta tekniken inte passade den gamla brytningsmetoden. 
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Företagsledningens potentiella handlingsfrihet i valet av teknik, ut
vecklade sig dock inte till något socialt kraftfält eftersom den fackliga 
ledningen i stort sett negligerade samtliga frågor om teknisk förändring. De 
fätal tillfällen när den fackliga ledningen uttalade sig om teknisk förändring, 
präglades av en positiv hållning till ny teknik.» Det var ett synsätt som 
överensstämde med den teknikoptimism som rädde i 1950-talets Sverige. 

Nästkommande tidsperiod 1957-1965 utgjorde en fortsättning pä det 
långsiktiga tillvägagångssättet från förra perioden. Det lån gsiktiga tillväga
gångssättet blev nu allt mer konkretiserad i form av nya produk tionssystem 
och större maskiner som effektiviserade och rationaliserade 
gruvverksamheten. Dessutom anställdes eller konsulterades ett flertal 
tekniska experter med syfte att samordna produktionsproblemen eko
nomiskt, teknisk t och personalpolitiskt. Företagsledningen fick därigenom 
större spännvidd i insikterna om vad som var möjligt att göra rent tekniskt. 
Den fackliga ledningen intog fortsättningsvis en relativt oreflekterad 
hållning till de tekniska förändringarna. De utmanade inte företagsledningen 
i teknikrelaterade frågor utan sökte istället samförstånd. Den fackliga 
ledningen hade dock till vissa delar böljat tappa sin okritiska och 
optimistiska tilltro till teknikutvecklingen från förra perioden. Men man 
kunde inte, och till vissa delar ville man inte, utma na företagsledningen i 
olika teknikrelaterade frågor som följde på den företagna 
mekaniseringsinriktningen. Iställe t försökte den fackliga ledningen lösa de 
arbetsmiljöproblem som uppstod inom ramen för den 
mekaniseringsutveckling som utstaka des; exempelvis propage rade man för 
ökad glasdunsanvändning, stöd till skrotningskampanjer eller allmänt 
samförstånd med företagsledningen i arbetarskyddsfrågor (se ovan: 85). Det 
gjorde att den fac kliga ledningen blev helt beroen de av företagsledningens 
direktiv i teknikrelaterade frågor. 

Den tredje tidsperioden 1966-1980 präglades av ett hårdnande kon
kurrenssläge som bidrog till en stegrad insikt hos företagsledningen att 
skivrasbrytningen var förlegad (se ovan:99), och man sökte återige n efter 
en ny brytningsmetod. Valmöjligheterna var både flertaliga och omfattande. 
Men proble met var, liksom under den första tidsperioden, att man hade 
investerat sig fast i maskinval odi utförd brytning (transportnivåer, 
tillredning och schaktsystem), vilket låste de kortsiktiga 
handlingsmöjligheterna. 

88 Se här det flertal artiklar i 'Gruvarbetaren' tom lyfter fram enskilda överingenjören och i ngenjören 
tekniska insatser i LKAB och svensk gruvindustri. 
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Den fackliga ledn ingen blev under samm a tidsperiod allt mer med veten 
om de effekter som de tekniska förändringarna medfört, och framför allt 
vilka krassa ekonomiska motiv som läg till grund för dessa. Den facklig a 
ledningen säg inte längre tekn ik som något värd eneutralt instrum ent, som 
tycktes stå vid sidan om de traditionella fackliga-politiska 
frågeställningarna. Istället utvecklade man en påtaglig stridslystnad i 
teknikrelaterade frågor som rörde arbetsm iljö och arbetsor ganisation. Det 
var en instäl lning som i hög grad ö verensstämmer med te sen om teknologi 
som social konstruktion, i vilket ny tek nik ses som en intressefråga mellan 
två parter. Den fackliga ledningen var dock inte rabiata motståndare mot ny 
teknik, utan vad de sökte var en styrning över tekniken så att den användes 
på rätt sätt, dv s mot ett förverkligande av lättare och humanare arbeten och 
bättre arbetsmiljö i de svenska gruvorna (se ovan: 101, 105). 

I den sista tidsperioden 1981-1987 har synen på teknologi som ett socialt 
kraftfält fördjupats hos bägge parter, kanske främst hos den fackliga 
ledningen. Möjligheterna att introducera olika typer av brytningsmetoder 
har under denna tidspe riod mång dubblats samtidigt som möjlig heterna att 
välja mellan olika typer av maskin- och materialteknik, i syfte att öka 
säkerhet och effektivitet, ökat väsentligt. Problemet under denna tidsperiod 
har varit den krisartade och stagnerande malmmarknad som blivit följden av 
att fler malmproducenter tillkommit samtidigt som omvärld ens stålbehov 
minskat. Det har lett till bes kurna handlingsmöjligheter för bägge parter . I 
synnerhet för den fackliga ledningen som tvingats godkänna 
företagsledningens strategi av hårda personalnedskärningar och succesiv 
satsning på arbetsrationaliserande teknik bl.a datorteknik för att möta 
framtidens konkurrenssituation. 

När det gäller de två aktörernas förhållningssätt till ny teknik är det enligt 
min mening uppenbart att tesen om teknologi som social konstruktion äger 
större giltighet än tesen om teknologisk determinism. Detta gäller spe ciellt 
företagsledningens förhållningssätt till ny teknik under samtliga 
tidsperioder, vilken präglas av initiativförmåga och olika valmöjligheter. 
När det gäller den fackliga ledningens förhållningssätt till ny teknik 
kännetecknas denna, i de två första perioderna, av en okritisk och 
optimistisk hållning till ny teknik, som under de senare perioderna succesivt 
övergår till en mer kritisk och skeptisk inställning till vilken 
teknikutveckling man ville ha. Denna kritiska hållning utvecklade sig under 
de två sista perioderna till en insikt att se teknisk förändring som en 
intressefråga, i vilket ny teknik ble v ett socialt kraft fält. Sammantaget kan 
man konstatera att företagsledningen i samtliga tidsperioder präglat s av en 
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större insikt om tekniska förändringars betydelse i styrningen av produktion 
och arbetsorganisation för att uppnå sina partsrelaterade målsättningar. 
Företagsledningen har därigenom, i större utsträckning än den fackliga 
ledningen, sett tekniken som ett viktigt strategiskt instrument för att 
förverkliga sina syften. Den fackliga ledningen har i detta senare av seende 
visat på en betydande eftersl äpning när det gäller tekniska förändringars 
betydelse för bl.a arbetsorganisation och facklig-politisk strategi. 

Utifrån ovanstående utgångspunkter utgör tesen om teknologi som social 
konstruktion ett synnerligen relevant perspektiv att förstå och tolka den 
tekniska utvecklingen vid LKAB. Eftersom denna tes är så intimt 
förknippad med olika socia la aspekter (värd esystem och partsintressen) så 
motiverar detta i hög grad en diskussion kring maktförhållandet mellan 
parterna. 

5.2 Diskussion över maktförhållandet mellan parterna under 
perioden 1946-1987. 

Makt- kontra bytesrelationer 

Inom nati onalekonomin (Her mansson 1989, Swedberg 1987, Korpi 1987) 
skiljer man traditionellt mellan maktrelationer och bytesrelationer. 
Maktrelationer utgörs av interaktioner där bytet av något lede r till att den 
ena parten vinner i förhållande till den andra parten. Relationen 
kännetecknas av att det råde r kamp om att fä tillgå ng och kon troll över ett 
värdefullt objekt. Bytesrelationer utgörs av interaktioner där bägge parter 
vinner på bytet. Relationen kännetecknas av att bägge parter blir ömsesidigt 
belönade efterso m de får tillgång till och kontroll över egna värdefulla 
objekt. 

Om vi betraktar LKA Bs teknis ka utveck ling, utifrån denna distink tion, 
kan den beskrivas som en bytesrelation. Jag har inte funnit någon direkt 
samvariation mellan teknisk förändring odi öppen konflik t. I själva verket 
tycks det ha rått ett relativt stort sam förstånd mella n parterna i just frågor 
om teknik, speciellt under de två första tidsperioderna då den fackliga 
ledningen i första hand sökte samförstånd med företagsledningen i 
teknikfrågor. I så måtto överensstämmer utfallet av min studie med de 
forskningsresultat som visar att tekniska förändringar inte är 
konfliktgenererande ifall dessa förändringar sker succesivt och ingjuter 
hopp om förbättrade arbetsvillkor (se kap 2.6). Men detta positiva utfall kan 
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till vissa delar ifrågasättas under de tvä senare tidsperioderna när den 
fackliga ledningen intar en mer kritisk hållning till de tekniska 
förändringarna och till det tidigare samfö rståndet i teknikfrågor. Under 
dessa perioder kan man observera vissa mer eller mindre starka samb and 
mellan den fackliga ledningens kritik av försämrad arbetsmiljö och 
mekaniseringsutveckling, vilka indirekt underby ggt lönemässiga strejkhot 
(se ovan:gruvstrejken). Detsamma gälle r även företagsledningen, speciellt 
deras missnöje med månadslönen (se ovan:99). Samband av denna typ 
indikerar att teknisk förändring trots allt känne tecknas av maktrelationer, 
ofta av indirekt natur. Detta indike rar ett visst stöd till de forskare som 
hävdar att teknikrelaterade frågor, liksom gängse fördelningsfrågor, är 
knutna till maktförhållanden mellan olika aktörer (kap 2.6). 

Låt mig exemplifiera min tes om den indirekta maktrelationen genom den 
fackliga ledningens okritiska hållning till de teknis ka förändringarna under 
de två första tidsperioderna. Trots att den fackliga ledninge n, under den 
första tidsperioden, hade en relativt stark maktställning om vi ser till 
knapphet på arbetskraft och organisationsgrad så kunde de inte nyttja dessa 
maktresurser i teknikrelaterade frågor. Den fac kliga ledningen saknade här 
den mest väsentliga maktresursen, nämligen kunskap och kompetens att 
bedöma den föreslagna tekniken och ge alternativa teknisk a förslag. Den 
fackliga lednin gen prägla des av en oreflekterad positiv tilltro till teknisk 
utveckling och koncentrerade istället sin fackliga kamp på 
fördelningsfrågorna. Dessa förhållningssätt hos den fackliga ledningen gav 
företagsledningen möjlighet att utöva sin makt indirekt. Det märks inte 
minst vid introduktionen av ny brytningsmetod under 1960-talet (se 
ovan: 89), vilket hade svåröverskådliga konsekvenser för, t.ex 
effektivitetsgrad, arbetarskydd, arbetsmiljö, löneformer, personalpolitik, 
osv. Att insiktsfullt kontrollera och styra dessa områden krävde en 
betydande grad av kunskap och kompetens. Företagsledningen kunde här 
relativt väl kontrollera dessa områden genom att knyta till sig 
kunskapsresurser, som gav dem större framförhållning i teknikrelaterade 
frågor än den fackliga ledningen (se ovan:89). Tillknytandet av dessa 
kunskapsresurser skedde också på ett sådant sätt, att den fackliga ledningen 
inte fick tillgång till dessa annat än genom olika informationssystem (se 
ovan:91 not 61). Den fackliga ledningen tvingades istället skaffa sig 
information om den tekniska utvecklingens effekter direkt från 
arbetsplatserna. Det gav dem en oundviklig kompetenseftersläpning, 
eftersom den kritik som förekom oftast formulerades efter det att en 
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maskininnovation skett och oftast med bristfälliga data (subjektiva 
omdömen) som stöd. 

Den indirekta maktrelationen märks ocksä i kontrasten mellan teknik-
relaterade frågor och fördelningsfrågor hos den fackliga ledningen. Det 
gäller specie llt lönefrågo rna, som nästan alltid föregic ks av uttalade eller 
outtalade konflikthot, vilket sällan gällde teknikrelaterade frågor (se 
ovan:81, 90-91, 104). Den fackli ga ledningen prioriterade lönefrågorna av 
det enkla skälet att den svenska arbetarrörelsen generellt prioriterade 
lönefrågorna samt att den fackliga ledningen kände sig mer hemm astadd i 
dessa frågor. Lönefrågorna var oftast enklare än teknikrelaterade frågor, 
och man var mer van att förhandla om lönerna än i teknikrelaterade frågor. 

En annan betydelsefull skillnad mellan de två frågorna var förhand
lingsrätten, som på ett ännu klarare sätt belyser vikten av kunskap som 
maktresurs. Förhandlingar mell an två parter är ett symboliskt erkän nande 
av att bägge parter erkänne r varandra odi tillerkänner varandra rätten att 
påverka fördelningen av vissa produk tionsresultat (Lysgaard 1981:113 ). I 
lönefrågor har förhandlingsrätten varit grundfast och till stora delar även 
symmetrisk mellan parterna, medan det motsatta varit fallet i teknikfrågor. 
Här har partsrelationen genomgånde präglats av betydande asymmetri där 
företagsledningen endast förpliktigande tvingats informera den fackliga 
ledningen om olika åtgä rder (se ovan :91 not 61). Detta fak tum tycks dock 
till vissa delar bli motsagd av de förhandlingar som samtidigt fördes på 
förbundsnivå och de strategiska kompensationskrav som däri ställdes när 
det gällde mekaniseringsutvecklingen (se ovan:80, 88, 101). Men 
förbundsförhandlingarna rörde inte intressefrågor knutna till teknisk 
förändring per se, dvs krav om att introducera brukarv änlig mask in- och 
materialteknik vilket i sin tur berörde mer grundläggande maktfrågor i 
företaget. Förbundsförhandlingarna syftade endast till att minska 
expositionstiden för den enskilde gruvarbetaren och därigen om värna om 
den enskilde gruvarbetarens hälsa och välmående. Det var m.a.o ett passivt 
accepterande av den teknikutveckling som företogs. 

Genom dessa exempel konstaterar jag att distinktionen mellan bytes
relationer och maktrelationer är alltför grov och os ofistikerad för att fånga 
upp den subtila maktkaraktär som ett flertal tekniska frågor inrymmer 
mellan företagsledning och facklig ledning. Det som till ytan tycks vara en 
renodlad bytesrelation blir vid närmare betraktande en indirekt 
maktrelation. Med detta men ar jag att frågor kring teknisk förändring inte 
direkt kommer till uttryck i form av öppna konflikter, utan i form av 
ojämlika bytesrelationer. 
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Den ojämlika byte srelationen framträder även i en så pass neutral fråga 
som arbetarskyddet. Under 195 0-talet företog sig företa gsledningen en del 
lovvärda initiativ i arbetarskyddsfrågor. De satte bl. a igång 
skyddskampanjer, anlitade säkerhetsfolk, byggde upp rehabilite
ringsverkstäder och bedrev en omfattande konferensverksamhet i 
skyddsfrågor (se ovan :89-90). Detta stödde den fackliga ledningen tillfullo 
(se ovan: 82). Båda parter hade och vis ade också ett gemensamt intresse av 
att värna om arbetarskyddet, eftersom det bidrog till att förbättra 
rekryteringen, stärka känslan av säkra arbetsplatser och stärka lojaliteten till 
företaget. Sett ur denna aspekt rådde en klar och entydig bytesrelation 
mellan parterna. 

Det fanns dock gränser för hur långt satsningen på arbetarskyddet kunde 
drivas, inte minst ur ekonomisk synpunkt. Att stävja olycksfalls
utvecklingen var intressant för företagsledningen så länge det rådde brist på 
arbetskraft. Men i takt med att rekryteringsproblemen minskade, tonades 
också skyddsåtgärderna ner. Istället började företagsledningen föra en 
tvåsidig personalpolitik (se ovan:95) som främst syftade till att öka 
produktiviteten. Det är i detta fall märk ligt att den fack liga ledningen inte 
såg det krass a ekonomiska motiv som låg till grun d för företagsledningens 
handlande. En bidragande orsak till detta var att den facklig a ledningen 
prioriterade lönefrågan så högt, i enlighet med LOs generella prioritering av 
lönefrågor, att man inte kunde hantera de negativa effekter som 
mekaniseringsutvecklingen bidrog till. Trots att man öppet klagade på bl.a 
ökad arbetshets så hade man svårt att ange orsakerna till det och framför allt 
visste man inte hur man skulle mot verka försämringen av arbetarskyddet. 
Bristen på obero ende kunskapsresurser gjorde sig här påmind . Tilltron till 
LKABs tekniska stab kombinerat med en betydande brist på tekniska 
alternativ gjorde att den fackliga ledningen blev beroende av 
företagsledningens initiativ i teknikrelaterade frågor. Sett ur denna senare 
aspekt måste relationen mellan de två parterna betecknas som en 
maktrelation. 

Ett allmänt accept erat faktu m är att ägandet av produktionsmedlen ger 
företagsledningen rätt att företa de åtgärder som de anser vara tekniskt och 
ekonomiskt försvarbar», vilket ger företagsledningen en unik maktställning. 
Men det är lika ofta avgörande att den åtgärd som företas ges en viss 

89 Jämför Goldmann» (1978) karaktäriaeri ng att en maktresur« inte enbart år en fråga om As d yrka 
över B, utan i lika hög gni d Bs beroendeskap av A för sin blotta existens (a a:80-81). Bs (aibetarens) 
existens ar avhingig det faktum att han ir anställd och underlagd en arbetsuppgift i ett företag 
(Ly8gaard 1981:78-79). 
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legitimitet av arbetarna. Det vill säga a tt bytet m ellan de två aktörerna inte 
öppet misskrediterar ena aktören, vilket kan leda till öppen konflikt.» En 
öppen konflikt, speciellt en långvarig sådan, skulle riskera att motverka 
företagets kapitaltillväxt»' och undergräva poängen med att genomföra 
tekniska förändringar. Åtgärden får m.a.o inte skapa alltfö r stort missnöje 
bland arbetarna. Men frågan om legitimitet är avhängig vilken 
kompetensnivå och värderingsgrund som den facklig a ledningen intar till 
tekniska förändringar. Om k ompetensnivån är låg och ma n dessutom hyser 
en positiv uppfattning till teknikutveckling så blir den fackli ga ledning en 
lätt offer för den mer insi ktsfulla företagsledningens syfte med de teknisk a 
förändringarna. 

När det gäller arbetarskyddsfrågor framtonar en bild av ömsesidiga 
bytesrelationer. Men om vi ser arbetarskyddet ur ett mer sammansatt 
mönster med andra asp ekter, som rekry teringsbehov, sjunk ande reallöner, 
högt maskinutnyttjande, osv, så framtonar bilden av direkta miss
förhållanden upp. Arbetarskyddsfrågorna är, som ett flertal andra frågor, 
sammanvävda av partsintressen och ojämlika maktrelationer. Teknisk 
förändring är då inte enbart en ekonomisk transaktionsfråga, utan lika 
mycket en polit isk och ideologisk fråga (se inledningen). Det är ett skä l till 
att vi måste ha en sociologisk utgångspunkt för att kunna ange 
företagsledningens och den lokala fackliga ledningens förhållningssätt och 
mobiliserande av maktresurser vid teknisk förändring. Men som jag nämnt i 
min diskussion av begreppet 'maktresurs' i kap 2.7 kan denna sociologiska 
utgångspunkt av de två aktörernas maktrelation inte utföras kvantitativt 
p.g.a av maktr elationens finala karaktär. Jag föreslog därf ör i kap 2.7 ett 
mer kvalitativt angreppssätt att karaktärisera styrke graden hos respektive 
aktör genom tre olika infallsvinklar för att kunna ill ustrera väsentliga delar 
av de två aktörernas finala och externa maktrelation. Jag ska 
fortsättningsvis redovisa de tre infallsvinklarna för att illustrera 
maktresursernas betydelse för respektive aktör vid olika tid punkter. De tre 
infallsvinklarna är i tur och ordning: Resursmobilisering och 
måluppfyllelse, "Slutna" och "öppna" sociala relationer samt effektivitet. 

90 Vi ska ha i minnet att gruvarbetarna uppvisade hög oiganisatio nsanslutning, stark solidari tetskänsla 
och relativt hög konflik tberedskap. Det var långt ifrån någon förtryckt part. 
91 LKAB hade framfor allt inte råd med det i takt m ed det ökade konkurrenstrycket. 
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5.2.1 Resursmobilisering och måluppfyllelse 
Ett klassiskt sätt att diskut era resurse rnas betydelse är att relatera dem till 
de mål som aktö ren vill uppfy lla. Genom att ange de må l aktören har kan 
man illustrera vilka resurser som är betydelsefulla att mobilisera för att 
dennes målsättningar skall kunna uppf yllas. Man kan gen om denna ansats 
illustrera om aktörens mål är enkla och klara och inte står i direkt 
motsättning till varandra. Speciellt det senare blir viktigt, då man kan tänka 
sig att aktören, vid en viss tidpunkt , har mycket starka maktr esurser, men 
där dennes målsättningar i vissa fall är direkt motstridiga och för svagande 
för aktörens maktutövande. Jag har för de två parterna funnit följande 
huvudmål: 

Företagsledningens mål: Kapitaltillväxt, hög produktion, teknisk ut
veckling som rationaliseringsstrategi och organisationsförändringar som 
effektiviseringstrategi. 

Den fackliga ledningens mål: Undvika arbetslö shet, uppnå högre lön, 
bättre arbetarskydd och bättre arbetsmiljö. 

Utifrån dessa målsättningar har jag funnit att den fackliga ledningen 
principiellt betraktat teknisk utveckling som en potentiell möjlighet att 
förverkliga bättre arbets- och lönemässiga villkor för arbetarkollektivet. 
Under 1950-t alets början tyckte s de tekniska förändringarna infria sådana 
förväntningar. Inom gruvindustrin rådde då full sysselsättning och de 
tekniska förändringarna tycktes bidra till förbättrat arbetarskydd (se 
ovan:79). I denna mening var redan två målsättningar för den fackliga 
ledningen uppfyl lda. Den fackli ga ledningen kunde konce ntrera sig på att 
uppfylla målen med hög lönesättning och bättre arbetsmiljö. Man hade rätt 
entydiga mål odi de tycktes inte stå i konflikt till varandra. Före
tagsledningen tvingades däremot genomföra en osäker mekanise
ringsutveckling, gå med på högre kostnader (högre lön, arbetstidsför
kortning och extra se mester), och bibe hålla full sysse lsättning p.g.a ökade 
produktionskrav (se ovan:81-83). 

Den fackliga ledningens måls ättningar grumla des dock väsen tligt under 
slutet av 1950- och börja n av 1960 -talen när de teknis ka förändringarna, i 
kombination med konjunkturnedgångar, bidrog till en absolut och relativ 
friställning av personal (se ovan:87-88, 90). Dessutom stod de tekniska 
förändringarna i direkt konf likt me d ett fullgot t arbetarskydd. Tillexempel 
ökade buller-, damm-, och gasproblemen samtidigt som arbetaren blev m er 
bunden och underordnad maskinen, vilket minskade den individuella 
friheten (se ovan:84,87). Men de tekniska förändringarna innebar också at t 
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t.ex tunga lyft kunde elimineras. Den fackliga ledningen stod inför en 
målkonflikt. De tekniska förändringarna ledde till personalfriställningar, 
indirekta reallönesänkningar och sämre arbetsmiljö, samtidigt som 
arbetsvillkoren ur andra aspekter blev bättre. Den fackliga ledningen 
förvärrade dessutom sin målkonflikt i sitt försök att kompensera 
reallönesänkningarna geno m att prioritera ackordsfrågan ännu högre. Det 
ledde till stegrad arbetshets odi sämre arbetsmiljö samtidigt som 
företagsledningen kunde lita till en säk er och stabil teknisk utveckling med 
förbättrade rationaliserings- och effek tiviseringsmöjligheter (se ovan:90). I 
denna mening hade företagsledningen en betydli gt högre resursbalans än 
den fackliga ledningen, vilket avskräckte de senare frän att vidta 
konfliktåtgärder (se ovan:87) (Goldmann 1978:99). 

Av flera sammanhängande orsaker kom dock företagsledningens ef-
fektiviseringssträvan att gå i baklås. Företagsledningen hade utifrån en 
förenklad organisationssyn genomfört en alltför hård personalpolitik 
samtidigt som den solidariska lönepolitiken tycktes ta allt mindre hänsyn till 
gruvarbetarna (se ovan: 103). Detta grodde en känsla av exploatering och 
utsatthet som blev för mycket för gruvarbetarna. 

Efter strejken försökte den fackliga ledningen återupprätta måle n: högre 
lön och undvikande av arbetslöshet. Till en början lyckades man också 
relativt väl med denna målsättning. Det ledde till att arbetarskyddet och 
arbetsmiljön i ett senare skede kom att priorit eras högre (se ova n:97,105). 
Den höga konfliktbenägenheten, den höga Organisationsgraden och 
rekryteringsproblemet utgjorde be tydande maktresurser som tala de för den 
fackliga ledningens sak. Företagsledningen tvingades å sin sida betala högre 
lön och i ett slag genomföra en kostsam månadslönereform. De 
produktivitetproblem som därefter följde på månadslönen försökte man 
motverka genom att binda upp den fackliga ledningen via ett 
samverkanssystem (se ovan: 106). Man genomförde även 
organisationsförändringar i syfte att nå högre maskinutnyttjande (se 
ovan:99-100) och en fortsatt satsning på teknisk utveckling som ra
tionaliseringsstrategi (se ovan: 108-109). Speciellt det sistnämnda lyckad es 
man relativ t väl med p.g .a att man kont rollerade produktionsmedlen, och 
använde sig av teknisk expertis för att minimera produktionsprocessens 
stora arbetskraftsbehov. Detta var en aspekt som den fackliga ledning en 
hade svårt att kontrollera, eftersom de sällan såg de tekniska alternativen till 
den produktionsinriktning som företogs. 

Den sista tidspe rioden präglas av att den fackli ga ledningen fätt forme ll 
tillgång till kunskapsresurser, vilket gett dem bättr e inblick i den tekniska 
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utvecklingens konsekvenser pâ arbetarskydd, arbetsmiljö och sysselsättning. 
Man har därigenom fått en helt annan framforhållning i teknikfrågor och 
kunnat ställa mer specificerade krav pä LKAB (se ovan: 111-112). Det mest 
påfallande är dock att denna tidsperiod störs av en helt ny 
marknadssituation vilket lett till att bä gge parter tvingats inta en gemensam 
överlevnadsstrategi (se ovan: 115). Företagsledningen har därigenom fätt 
större acceptans för sina rationaliseringssträvanden med friställningar, 
förtidspensioneringar, reallönesänkningar odi framtida utvecklingsprogram 
(se ovan: 115). 

Den samarbetssträvan som varade under 1950- och 1960-talen om teknisk 
utveckling är, i ljuset av 1970- och 1980-talens mer distinkta krav på 
brukarvänlig teknik, exempel på en och samma maktrelation men sedd 
utifrån två skilda aspekter. Den förra i frånvaron av gruppspecifika krav, 
och den senare i närvaron av gruppspecifika krav (Wideg ren 1989:111 ). 
Båda förhållningssätten grundar sig på en och samma maktresurs, nämligen 
frånvaron av kunskapsresurser under 1950- odi 60-talen och den relativa 
närvaron av densamma under 1970- och 80-talen. 

Enligt min mening är skillnaden i förhållningssätt hos den fackliga 
ledningen avhängig de mål som de s tällde upp och de mål so m i början av 
1950-talet till stora dela r var förverkligade. Denna situation determinerade 
prioriteringen av målkr av och resur smobilisering i ett senare skede. Fram 
till gruvstrejken hade den fackliga ledningen försvagats succesivt i 
oförenliga målsä ttningar, t.ex fasthållande av ackord -» ö kad arbetsh ets -> 
sämre arbetarskydd. Man saknade här tillräckliga resurser att kontrollera de 
tekniska förändringarna och man prioriterade inte heller att sådana 
skapades. Däremot prägl as 1970- och 80-ta len av mer enhet liga målkr av, 
t.ex månadslön -) minskad arbetshets -) bättre arbetarskydd. 
Måluppfyllandet komb inerades, under dessa tidsperio der, med ambitionen 
att tillskansa sig kunskapsresurser i syfte, att principiellt begripa den 
tekniska utveck lingen, och att redan vid projekteringsstadiet fä inblick i 
dess inriktning och effekter. 

Summering: Genom denna infallsvinkel har jag försökt beskriva och 
relatera de två parternas mål vid ol ika tidpunkter, i syfte att lokal isera den 
eller de maktresurser som varit mest bety delsefull vid teknisk förändring. 
Därigenom har jag försökt ange en mer prec iserad innebö rd i resursernas 
betydelse för de två parterna vid olika tidpunkter. Men jag har inte lyckats 
illustrera det strategiska spelet - den finala maktrelationen - mellan parterna. 
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5.2.2 "Slutna' och "Öppna" sociala relationer 
Om det nu är sä att det föreligger en asymmetrisk partsrela tion i teknik-
relaterade frägor, vilket grundar sig pä ojämlika kunskapsresurser, varför 
uppstär dä inte en öppen konflikt ? 

Den enkla förklaringen är naturligtvis att snedfördelningen av kun
skapsresurser är sä uppenbar, att det trycker ned amb itionsnivån hos den 
fackliga ledningen (Korpi 1987:98). Men pro blemet är mer komplicerat än 
sä. Under 1950-talets böljan är det uppenbar t, att den fackliga ledn ingen 
hade en starkare maktposition än företagsledningen. Utifrån denna 
utgångspunkt kan vi fråga oss varför man inte då mobiliserade sina 
maktresurser (rekryteringsunderskott, organisationsgrad, konflikthot, osv) 
till att skapa ett jämlikare bytesförhållande ifråga om kunskapsresurser? 
Skälet berodde troligen på att kunskapsresurser är s.a.s härledda resurser (a 
a:94) som innehar en annan d ignitet än resurse r av mer egenskapsliknande 
karaktär (se ovan:40-41). Ifall den fackliga ledningen hade uppmanat 
medlemmarna till öppen konflikt p.g.a snedfördelade kunskapsresurser, 
skulle det troligen ha uppfattats som både obegripligt och patetiskt, speciellt 
med tanke på att mekaniseringsutvecklingen då uppfattades positivt. Och 
speciellt när det vid denna tid rådde en opti mistisk och okritisk tilltro till 
teknisk utveckling i den svenska arbetarrörelsen. 

Om vi relatera r ovanstående resonemang till Korpis fo rmel (se ova n:41) 
kan man ur denna dra vissa slutsatser. Ifall den fackliga lednin gen hade 
drivit ett strejkhot i syfte att fä till stånd både jämlika kunskapsresurser och 
förhandlingsrätt i teknikfrågor, hade man troligen lyckats med detta 
eftersom man i övrigt hade mycket starka materi ella resurser. Men man 
avstod, därför att m an saknade motivation. Enklare uttryckt: Man innehade 
en positiv värderingsgrund till teknisk utveckling samtidigt som man 
saknade komp etens att avgöra hur betydelsefull kunskapsresurserna var i 
teknikrelaterade frågor. Därigenom blev konfliktaktvieringen låg. 

Ovanstående svar kan också attackeras ur en annan infallsvinkel. En 
infallsvinkel som tar sin utgångspunkt i Webers begreppspar "slutna" och 
"öppna" sociala relationer (Weber 1983:31). Företagsledningens mot
strävighet att ge den fackli ga ledningen förhandlingsrätt i frågor som rör 
teknik, grundar sig på att de inte vill ha konkurrensbegränsande parts
relationer på detta område (Åma rk 1986:90 ). Ifall företagsledningen hade 
gett den fackliga ledningen förhandlingsrätt i teknikfrågor, så riskerade de 
att tappa kontrolle n och styrning en över d e tekniska förändringar som de 
ansåg nödvän diga att genomföra. De riskerade att förlora kontrollen över 
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företagets långsiktiga kapitaltillväxt och marknadsposition. Sett ur detta 
perspektiv kan partsre lationen ses som ett exempel pä en "sluten" social 
relation. Företagsledningen monopoliserade helt enkelt teknikfrågorna i 
syfte att slå vakt om sina intressen - i första hand kapitaltillväxten. Att 
bjuda in den fackliga ledningen i teknikrelaterade frågor skulle lätt kunna 
leda till intressekonkurrens och konfliktsituationer, över vilken inriktning 
den tekniska utvecklingen skulle ta. Den fackliga ledningens inställning 
under 1950- och 1960-talen bekräftar också i stor utsträckning denna 
tolkning. Den mekaniseringsutveckling som företogs från krigsslutet 
innebar de facto att arbete t underlä ttades, vilket uppl evdes som belöning » 
(Mathiesen 1982:39-47). Mekaniseringsutvecklingen tycktes göra det 
möjligt att förbättra arbetarskyddet och lönesättningen.» Lönesättningen var 
dessutom lättare att kontrollera i och med förhandlingsrätten. Problemet var 
bara att mekaniseringsutvecklingen ledde till stora arbetsorganisatoriska 
förändringar och hårda effektiviseringskrav, vilket betraktades som 
bestraffningar (a a:39-47) (ökad hets, strängare ordningsregler, rigidare 
tidspassning, hårda omplaceringar, osv, se ovan:87). Detta pro blem kunde 
inte den fackliga ledningen tackla p.g.a att den tekniska utvecklingens 
belönings- och bestraffningskaraktär var alltför sammansatt och 
svåröverskådlig. Detta förhållande ska jämföras med 1970-talet då den 
fackliga ledningen i stor utsträckning insåg att de var utestängd från 
teknikfrågor som rörde arbetsmiljön (se ovanrlOO-101,105). Det var en 
insikt som väckte amb itionen att nyttja de maktresurser som gruvstre jken 
fört med sig för att komma i besittning av de betydelsefulla 
kunskapsresurserna. Den fackliga ledningen försökte härigenom få till stånd 
en "öppen" social relation, genom att ge utomstående tillträde eller själv 
komma i besittn ing av utom stående för att förbättra sin posit ion ifråga o m 
kunskapsresurser. 

Summering: Genom denna infa llsvinkel har jag angett den finala makt
relationen mellan aktörerna. Denna maktrelation kännetecknas av att 
företagsledningen byggde upp en kunskapsbas varigen om de kunde agera 
mer strategiskt och insiktsfullt än den fackliga ledningen. Den fackliga 
ledningen tvingades agera lättvindigt och med en naiv tilltro till 
företagsledningens syn på teknisk förändring. Men giltigheten hos denna 

92 Exempel pi detta är de artiklar i 'Gruvarbetaren' under 1950-talet, som direkt lovprisade överingen-
jörernas och ingenjörernas insatser. 

Vi kan med lohn K Galbraith (1983) beteckna detta som ett exempel på kompensatorisk maktut
övning från företagsledningens sida. Den fackliga ledningen accepterade denna underkastelse p g a den 
positiva belöning som företag sledningen erbjöd dem "genom att ge något av vi rde till den individ som 
underkastar sig" (a a: 15). 
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infallsvinkel störs dock av de åtstramningar som följde på 1970-talets 
strukturkris, när företagsledningen delvis självmant bjöd in arbetarparten i 
de strategiska teknikfrågorna och därigenom försökte finna samordnade 
lösningar med den fackliga ledningen (se ovan: 115). Under sädana 
omständigheter skulle i så fall 1980-talets teknikf rågor varit en renodlad 
bytesrelation. Men det är att påstå för mycket . Strukturkrisens verkningar 
under 1980-talet kan nämligen ses som ett exempel på en tredje 
infallsvinkel: Skillnaden mellan utövad makt och effektiv makt. 

5.2.3 Effektivitet 
En parts användning av sina maktresurser betyder inte med logisk nöd
vändighet att utövandet är lika med ett effektivt utövande. Maktutövning 
kan under vissa premisser vara ineffektiv gentemot vissa målsättningar, som 
i sin tur lyfter fram motp artens relati vt svaga maktresurser till en starkare 
styrkeposition (Goldmann 1972:2, Widegren 1989:111). 

Detta är precis vad som inträffar när företagsledningen, under struk
turkrisens initialskede, hamnar i en strategisk brytpunkt (se ovan: 112-114). 
Företagsledningen satt vid denna tid med starkare maktresurser än den 
fackliga ledning en (instabil ekonomisk konjunktur, rekryteringsöverskott, 
välutbildad arbetskraft, osv). Trots detta kunde den fackliga ledningen fä en 
viss effekt ivitet i sina begränsade maktresurser (hänvisande till potentiellt 
rekryteringsunderskott, organisationsgrad, strejkberedskap och stöd hos 
SAP) i det att företagsledningen höll fast vid ett otidsenligt strategikoncept, 
som under en kortare tid splittrade der as resursbalans. Samtid igt som den 
fackliga ledningen stärkte sin position genom att bibehålla det gamla 
strategikonceptets målsättning (full sysselsättning), vilket ledde till att 1977 
års permitteringshot upphävdes (se ovan: 113). Men den fackliga ledningens 
effektivitet var som sagt mer beroende av företagsledningens ineffektiva 
maktutövning än av deras fakt iska maktinnehav. Detta visar sig inte minst 
när marknadssituationen klarnar och företagsledningen bestämmer sin 
strategiinriktning med påföljd, att den fackliga ledningen följer företagsled
ningen i fotspåren. 

5.3 Slutord 

Vilka maktresurser är då väsentliga vid teknisk förändring ? Det är inte 
speciellt svårt att konstatera att företagsledningens maktresurser - ägande 
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och kontroll över produktionsmedlen samt paragraf 32 - ger dem en 
betydande maktställning i det att bäda resurserna definerar och anger vem 
som har det kontinuerliga ansvaret över företagets verksamhet. Denna 
kontinuerliga ansvarsställning ger dem bestämmanderätt över vilken 
inriktning och vilka åtgärde r som är nödvändiga att vidta för att företaget 
ska uppvisa lönsamhet. Bestämmanderätten kan d ock tillfälligtvis påverkas 
av den fackliga ledning en om en rad villkor för deras maktutövning är 
uppfylld, t. ex ett rådande strejkhot, relativt hög organisationsgrad och 
eventuell strejkkassa. Men d et krävs också att flera av de situa tionsbundna 
resurserna kan mobiliseras om den fackliga ledningen ska fä igen om något 
av sina krav. För den fa ckliga ledningens del innebär detta att man t vingas 
mobilisera fler maktresurser än företagsledningen p.g.a att de maktresurser 
man har saknar tillräcklig enskild styrka för att ta över och styra företagets 
verksamhet. Man blir däri genom sårbarare än företagsledningen. Försöker 
man dessutom förena motstridiga målsättningar så blir man naturligtvis 
ännu mer sårbar i sitt makt utövande. När det gäller just frågo r om teknisk 
förändring så har jag funnit att för båda parter spelar mobiliseringen av 
kunskapsresurser (bergtekniker, maskintekniker, ergonomer, osv) i vissa 
fall en betydligt större roll än vad t. ex ägande och kontroll över 
produktionsmedel eller t.ex relativt hög organisationsgrad gör. Detta är 
speciellt framträdande i den första tidsperioden då den fackliga ledni ngen 
bevisligen hade en starkare maktställning än företagsledningen, men då man 
samtidigt uppvisade en anskrämligt låg medvetenhet om teknisk utveckling. 
Det gagnade företagsledningen som helt ostört fick gen omföra omdanande 
tekniska förändringar, vilket under 1960-talet ledde till en mekanise
ringsutveckling och personalpolitik som inte var helt positiv för den 
fackliga ledningens del. Under 1970- odi 1980-talen har däremot den 
fackliga lednin gens medvetenhet om kunskapsresursernas betydelse ökat, 
vilket avspeglar sig i besittande av styrelseplatser i olika skydds- och 
forskningsprogram, och i ett utbrett samarbete med arbe tarskyddsstyrelsen, 
tekniska högskolor och i anlitande av arbetstagarkonsulter. 

Det kanske mest slående intryck jag fått under mitt arbete med denna 
studie är nog ändå den betyd else som man måst e tillmäta symbo lmiljön i 
människors liv och lever ne, dvs den sfär av posi tiva eller negativa attityd-
och värderingsomdömen som s.a.s 'laddar' tingen i vårt vardagsliv, och 
som utgör grund för hur vi tar emot ny teknik. Teknik associe rar vi ju i 
första hand till ren materia, dvs någonting som är förknippat med 
människans materiella resurser att överleva och skapa materiella förut
sättningar för en annan och 'bättre' livstil lvaro. Teknik blir därmed 'laddad' 
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med värderingar om någonting bättre när det gäller samhällsbygge, 
arbetsvillkor, kunskapsutveckling, osv. Det vill säga egens kaper som inte 
direkt har någonting med tekniken per se att skaffa. Men där just dessa 
överförda 'värderingsladdningar' utgör den troliga grunden till att bl.a 
LKABs fackliga ledning under 1950-talets början inte nyttjade sin 
maktposition eftersom de var mer posi tivt 'laddade' till ny teknik i mots ats 
till vad de skulle ha gjort under 197 0-talets böljan då de var mer nega tivt 
'värderingsladdade' gentemot teknik på för etagsledningens villkor. Det jag 
vill ha sagt är att teknik inte är värdeneutralt, utan kan ses och, som ren 
materia, nyttjas som 'instrument' för att driva igenom de aktörsintressen 
som är rådande vid olika tidpu nkter. Tekniken är som sådan vä rdeneutral, 
men eftersom den sätts in i en social kontext som i sig bär på olika attityd-
och värderingsmönster blir den 'laddad' med olika positiva eller negativa 
omdömen av de aktörer som agerar med eller emot varandra. 





English Summary 

In the industrial age, new technology has been one of the more impo rtant 
driving forces beh ind the development of socie ty. Inventions, innovations, 
and the spread of materials, methods, machines, modes of transport and 
products have characterised the orientation of production and organisation. 
New technology has thereby come to influence working conditions, patterns 
of consumption and everyday life on both a large and sma ll scale. From a 
sociological perspective, this technological dependence means that 
technology has left its mark on our attitudes and values towards new forms 
of technology and the relational forms between individuals, between groups 
and even between classes in society. 

This paper examines the connection between man's technological 
dependence and his attitudes towards it . This connection has, during the 
whole period of indu strialisation, been a disputed question which has been 
characterised by the extent to which man influences or is influenced by 
technology. Generally speaking, two social science thesis of technology 
have been carved out from this debate. The first of these is technological 
determinism which main tains that techno logy is the ultimate driving force 
behind all social development the connection between technology and social 
factors is causal in that techno logy has its own logic of development to 
which all other develo pments in society are gradu ally adap ted. Supporters 
of this thesis argue that our attitudes and values are mainly gradual, passive 
adaptations to technological development which , as a rule, occurs witho ut 
conflict. A new the sis of new te chnology has em erged in recent year s as a 
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counterpole to technological determinism, namely the thesis of new 
technology as a social construction. This thesis stresses the connection 
between technology and other social factors, particularly in the political and 
economic spheres. The incidence, forexample, of important technical 
inventions is explained by acoincidence of political, economic and 
technological interest s which enab le the construction of a certain type of 
technology which satisfies these interests. Compared with the former thesis, 
this thesis allows significantly greater scope for seeing technology as a 
focus of conflict between various active agents operating from different 
bases of interest. 

Each of the two theses of technology are underpinned by research in 
industrial sociology which in the main shows two tenden cies in terms of 
attitudes to new techn ology betwe en the parties in the labourmarket. The 
first tendency provides evidence that new technology develops in a spirit of 
consensus betw een the parties of the labourmarket because they share the 
judgement that technological change is welcome and that it gene rally leads 
to improved working conditions and is considered as virtually inevitable. In 
cases where conflict arises at the workplace because of new technology, this 
is due to it being introduced at too fast a pace parallel with inadequacies in 
the provision of inf ormation about the technology. The second tendency in 
industrial sociology contends, however, that all new technology constitutes 
a potential for conflict between the parties in the labourmarket owing to the 
fact that the relations of production (capitalistic) governing technology have 
as their ultimate purpose the raising of the rate of profit through the 
increased exploitation of the labour force. This social premise leads to a 
focus of polit ical and industrial relations conflict fluctuating between latent 
and manifest conflicts at the workplace. 

The two theses of technology and two re search tendencies in industrial 
sociology give two differ ent persp ectives and illustra tions of how we can 
study the connection between new technology and our attitudes towards and 
appraisals of it ie whether man basically influences (as an agent) or is 
influenced (gradually adapts his behaviour to technological develo pment). 
With this background I have chosen to consider the following principal 
question in this paper: to what extent is technological change a generator of 
conflict or a creator of consensus? 

The empirical object of the paper co nsists of a case study of the mini ng 
company LKAB during die period 1946-1987. The case study is 
concentrated on the approaches and ways of relating to new techno logy 
adopted by the local union leadership and the company manag ement, and 
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the extent to which this has generated conflict or created consensus between 
the parties. LKAB was selected as a case study because miners, both 
internationally and nationally, show a considerable tende ncy t o conflict, 
above all on wage-related issues. Miners also exhibit high degrees of 
solidarity and political radicalism widely surpassing that of other groups of 
workers. In this area, it should be possible to ascertain with validi ty the 
extent to which technological change generates change or creates conflict. 

The background to the paper, proble m at issue, meth od and motive for 
the choice of case stud y are set out in chapter 1. The theoretical starting-
points of the paper are set out in chapter 2. These are partly the two theses 
of technology and their validity within classical industrial sociology 
(Taylorism, the Human Relations School and the Socio-Technology School) 
and Marxis t industrial sociology (the anal ysis of the labour process). The 
prevalent conceptions of technology in industr ial socio logy are there after 
linked to the researc h which has bee n undertaken into industrial conflict in 
which the two above-named tendencies in industrial sociology are 
considered. The chapter closes with a discussion about power and the 
notion of pow er which is most applicable for tackling the problem at issue 
in the paper. 

Chapters 3 and 4 form the two empirical sections of the paper. An 
account of the actual development of mechanisation between 1950 and 1987 
is set out in chapter 3. In this chapter I attempt to assign a classification 
scheme to the development of mechanisation which illustrates how job 
functions have chan ged throughout the period in every area of work. The 
classification scheme is divided into four functional categories in which one 
outer pole consists of manually inclined work and the other outer pole 
consists of highly mechanised, almost autom atic work. The classification 
scheme is furnished with statistics on the occupational structure in each area 
of work. Both procedural methods show a clear and unequivocal 
development of mechanisation; in particular, mechanisation was undertaken 
during the 1950s and 1960s at such a pace and direction that one could 
expect there to have been tensions between d ie parties. Light is thrown 
upon this aspect in chapter 4 from which the approaches and ways of 
relating whi ch the two parties took on the quest ion of the devel opment of 
mechanisation and how this came to influence the relations betwee n the 
parties. The empiri cal bases in chapter 4 consist of journa l sources whic h 
represent the opinions and actions of the two parties on the matter. 

In chapter 5,1 summarise the problem at issue i n the paper through two 
angles of approac h. First, I make a compa rison between the two the ses of 



140 

technology and find tha t the thesis of technology as a socia l construction is 
supported to a much greater extent than the thesis of technological 
determinism. I then answer the main qu estion posed by the paper and find 
that if we consider the open manifestations of the parties, nearly all 
technological change occurs in a spirit of consensus between the parties. 
This is born out in the declared inte ntions of both parties and also by the 
fact that the open conflicts found to exist betw een the parties have been 
directly related to wages. But if this spirit of consensus is related to the 
respective resources of power of the two parties, we obtain a deeper 
impression of die processes of technical change. It then appears that, in 
particular, the management has power resources through ownership and 
control of the means of production and paragraph 32 gives them an 
important position of power in that resources both define and assign the on
going respon sibility for the activity of the business. This assumption of 
responsibility confers on the management the right to decide which 
direction and which measu res shou ld be taken in order that the company 
may achieve prof itability. In terms of solely tech nological change , I have 
found that the mobilisation of techn ological expertis e (mining technicians, 
machine technicians, ergonomists etc) plays an extremely influential role for 
both parties in pro cesses of tec hnical change. This was esp ecially apparent 
at the start of the 1950s when the union leadership had a stro nger posit ion 
of power than the management, but at the time there was, demonstrably, an 
appallingly low le vel of consciousness about the impact of the processes of 
technological change on work. This low leve l of consciousness served the 
management who, undisturbed, were able to carry throu gh transfor mative 
technological changes which led in die 1960s to a development in 
mechanisation and pers onnel policy which w as not whol ly positive for the 
miners. However , the technological cons ciousness of die union leadership 
was radically raised during the 1970s and 1980s which, in part, even ed out 
the power difference between the parties on technologically related matters. 
The union leade rship has, for example, with the assista nce of the Factory 
Inspectorate and National Board of Occupational Safety and Health, 
succeeded during the 1980s in securing acceptance of die practice whereby 
all protect ive blast clean ing shou ld be undertaken by machines instead of 
manually as was earlier the case. Success has also been achieved in 
obtaining decisions which make it incumbent on the employer and ma chine 
manufacturer to guard against all noise exceeding 85 decibels; from an 
ergonomie perspective, success has also been achieved in influencing 
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improvements to drivers s eating in loading machines and different types of 
drilling aggregates. 
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Bilaga 1 

Funktionsklassificering ay arbetsmoment 1950-1987 

I funktionsklassificeringen av gravbrytningens olika arbe tsmoment indelar 
jag dokumenteringen efter gruvbrytningens tre huvudbeståndsdelar: 1) 
bergbrytning, 2) bergtransport och, 3) malmbehandling. De tre 
beståndsdelarna motsvarar var sitt produktionsmoment i malmflödet. 

Bergbrytning 
Åll gruvbryt ning börjar med att man anlägger gravan för utbrytning, så 
även i LKAB:s fall. Anläggningsbrytning utgör bergbrytning i gråberg 
vilket, under efterkrigsperioden, bestått av två disparata brytningsområden. 
För det första horisontell utbrytning av fältortar, huvudnivåer, vägar, 
snedbanor osv. För det andra vertikal utbrytning t.ex schaktsänkningsarbete 
(under 1950-talet) eller stigortsdrivning (från 1960-talet och framåt). Till 
anläggningsbrytningen hör också de s.k gravbyggarna, dessa bygger 
fundament av olika slag för bergförstärkning, eller för inbyggnad av 
speciella last- och tapportar. 

Vi ska fortsättningsvis koncentrera oss på den horisontella anlägg
ningsbrytningen och malmbrytningen. 

Följande arbetsmoment ska tas upp till klassificering i bergbrytning: 

Knämatarborrning 
Skrotning 
Magasinsborrning 
Laddning/Skjutning 
Skyttelvagns-/Truckkör. 
Bukborrning 

Kastmaskinslastning 
Maskineli skrotning 
Långh&lsborrning 
Drillborrning 
Skopmobilslastning 
Fältreparatörer 

Handlastning 
Ortdrivning 
Slasskjutning 
Joylastning 
Stigortsborrning 

Knämatarborrning: Under 1950 -talet utförde borraren, borrning, laddn ing, 
skjutning och skrotning. Hans arbetsmedel bestod av 1 bärbar 
tryckluftsdriven enkelroterande borrmaskin (s.k knämatare), dynamit, 
stubintråd, laddk äpp och skrotars pett. Arbetsorganisationen bestod i regel 
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av en à två man per ortgavel beroende på ortgavelns storlek. Borrarna 
inledde med att skrota gaveln, därefter slog de halva gaveln var för att 
slutligen ladda och tända på salvan. 

Arbetsfunktioner: Borrning Huvudfunktion 
Laddning Huvudfunktion 
Skjutning Huvudfunktion 

Skrotningen redovisas separat nedan. 
Arbetsutförandet var helt avhängig arbetarens fysiska och psykiska 

styrka. Till och med en så pass avancerad arbetsuppgift som skjutning 
måste klass ificeras som huvu dfunktion beroen de på att borraren tände på 
tråd för tråd med tändsticka. 

Omkring 1960 splittrades arbetsmomentet upp i sina olika delar. 
Borrningen blev då ett friståe nde arbetsmoment, eller mek aniserades till 2-
armade drillaggregat. Laddning/skjutning utfördes av spec iella laddare och 
skrotningen utfördes av speciella skrotare. 

Efter att borraren(arna) utfört sitt arbete lastades salvan ut av ett last-
arlag. Lastarlaget bestod av en kastm askinslastare och ett transp ortlok med 
vilka de fullastade vagnarna kördes från las tningsplats till vagnh iss där en 
speciell yrkesgrupp: Insättare-mottagare (redovisas nedan) tog emot de 
fullastade vagnarna och lämnade av tomvagnar till transportloket. I 
Malmberget förekom även en mindre del handlastning på inslag som var 
alltför otillgängliga för kastlastaren. I Kiruna löste man sådana problem 
med mobil kastlastning (T2G och T4G) eller joylastning. 

Kastmaskinslastninp- Anläggnings- och tillredningslastning utfördes till 
stor del med s pårbundna kastlastare av LM-typ och till en mindre del med 
mobila kastlastare (T2G och T4G). Kastmaskinerna var små, trycklufts-
drivna och hade liten skopkapacitet. Vid las tning skakade och vibrerade de 
så kraftigt att lastaren riskerade att fä sten på sig eller kastas av maskinen. 
Arbetsfunktioner: Kastmaskins lastning Sidofunktion 

Lastaren var helt och hållet maskinförare. Lastning och körning utfördes 
via spakar och pedaler. 
Kastmaskinslastningen upphörde under 1950-talet i Kiruna och under 1960-
talets slut i Malmberget. Lastningen övergick då succesivt till joyloaders 
och skopmobilar. 
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Förutom kastmaskinslastning förekom även handlastning i anläggnings-
och ortdrivning. 
Arbetsfunktioner: Handlastning Huvudfunktion 

Arbetsmedlen bestod av enkla handredskap odi verktyg som fa t, fyll
hammare, slägga och lastvagn. Handlastaren utförde utan undantag alla 
processvariabler manuellt och arbetet utfördes oftast i två- eller tre-
mannalag. 

Handlastningen bestod av någon okänd anledning fram till 1960-talets 
början i Malmberget, mest troligt berodde det på malmkroppens hetero-
genitet i vilket det bröts ut en del otillg ängliga schakt- och ortinslag, som 
man inte hade funni t någon maski nteknisk lösning på. I Kiruna förekom 
handlastning endast vid schaktsänkningsarbeten och vid drivning av 
fältortar mellan magasinen på 2x2 meter (se Bilaga 2). 

Ett annat lika huvudfunktionellt arbetsmoment var skrotningen. 
Arbetsfunktioner: Skrotning Huvudfunktion 
Arbetsmedlen bestod och består än idag, vid salvskrotning, av ett hand
redskap: Skrotarspettet. 

Arbetsorganisationen skiftar från en till tre-fyra man beroende på hur stor 
salva eller område man har att skrota av. Arbetet utförs så att skrotaren 
först skrotar gavel och vände r sig därefte r ut mot ort och skrotar av löst 
berg. Arbetet utförs av vana gruvarbetare som kan "läsa" bergets struktur. 

Vid områdesskrotning av fäl tortar och snedbanor används från bör jan av 
1970-talet lastbila r med s.k saxflak (upp- och nedsä nkbart flak) på vilket 
skrotarna står och skrotar manuellt. Från början av 1980-talet tillämpas, vid 
skyddsskrotning, maskinell skrotning bestående av en midjestyrd truck 
försedd med ett grovt "bultni ngsspett". Bultningsspettet är placerad på en 
maskinarm, elhydra liskt driven, vilken styrs av skrotaren via en s.k joy
stick. Skrotaren är helt och hållet maskinförare (P-0 Lundmark). 
Arbetsfunktioner: Maskinell skrotning Sidofunktion 

Efter att anläggningsbrytningen färdigställt ett nivåinslag till malmen 
kom, vid magasinsbrytning, ortdrivarna in i bilden - vid skivrasb rytning 
utförs detta arbete av tillredningspersonalen (redovisas nedan). Ortdrivarnas 
uppgift var att bryta ut tappningsnivåerna för magasinerna (se Bilag a 2). 
Arbetet bestod av att driva fält- och tapportar, slå tappglugginslag samt 
montera tappanordningar i tappgluggarna. Ortdrivargänget utgjorde en 
enhetlig och avskiljd arbetsgrupp som administrerades under egen 
gruvfogde. Arbetet bestod av knämatarborrning och laddning, skjutning och 
skrotning. Rälsläggning, kastmaskinslastning och vagntransport till 
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vagnhiss utfördes av speciella yrkesgrupper inom ortdrivargänget (K 
Ökvist). 

Ortdrivningen upphörde i Kiruna i början av 1950-talet och i Malmberget 
i mitten av 1960-talet i takt med att magasinsbrytningen avve cklades och 
ersattes av skivrasbrytning. 

Arbetsfunktion«* for ortdrivningsborming samma som 
anläggningsborming, se ovan. Med en viss modifikation for skjutningen 
som fö rändrar sig till: Sidofunktion. Beroe nde på att sprängmedlet AN 
och elektronisk avfyrning böljade tillämpas omkring är 1960. 

Efter att ortdrivarna utfört sitt värv tog magasinsborrningen vid. Ma
gasinsborrning gick till så att man först borrade ver tikalt från tappgluggs-
inslagen ut ett "golv" av lös malm över magasinsrummet. Parallellt med 
denna borrning drevs en mindre personal- och materialstig vertikalt vid 
sidan om det tänkta magasinsrummet. Från denna stig slog man horisontella 
inslag in i rummet och fältortar mellan rummen. Från dessa faltortar 
började man mag asinsborra horisontellt ut magasinet nedifrån och upp (se 
Bilaga 2). 

Är 1950 utförde magasinsborraren tre arbetsmoment: Borrning, ladd
ning/skjutning och skrotning. År 1960 togs laddning/skjutningsmomentet 
och en hel del av skrotningen ifrån borraren och magasinsborrningen 
specialiserades till enbart borrning. Borrningen utfördes dock på ungefär 
samma sätt som i anläggnings- och ortdrivning och borrarna arbetade oftast 
i par där de slog halva gaveln var. 
Funktionsindelning likvärdig med knämatarborrning, se ovan. 

I samband med magasinsborrningen utfördes även långhålsborrning av de 
små- och storpelare som skiljde mag asinsrummen åt. Arbetsprincipen för 
långhålsborrning var lite annorlunda än vid magasinsborrning. Från den 
personal- och materialstig som drevs vertikalt med magasinsrummen (se 
Bilaga 2) drev man i pelarens liggväggssida ut en "borr koja" på 2x2,5 m i 
diam. I borrkojan monterades en stationär borrutrustning upp, bestående av 
en vertikal stång som fästes från golv till tak och på vilken en bärbar 
maskintyp av knämatarmodell placerades, därefter borrade man upp till 15-
35 meters hållängd er. Arbetet var i stora stycken ett manuellt arbete där 
borraren utförde alla processvariabler utom matning, tryck och hastighet. 
Arbetsfunktioner: Långhålsborrning Huvudfunktion 

Arbetsbemanningen bestod 1950 av två man, en borrare och en assistent. 
År 1960 utf ördes arbetet av en man. Det tog ca 10 skift att färdigs tälla en 
långhålsalva och hålen laddades i regel av speciella laddare (R Lundberg). 
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Vid magasinsutlastningen tappades malmen ut på tappningsnivån av 
stationära tappare på tågset. Tågse ten fraktade därefter mal men till dagen, 
via stoliar, eller till uppfordringsplats med vagnshissar där insättare-
mottagare skötte vidaretransporten till dagen (bergtransporten redovisas 
längre fram). 

Vid uttappningen av mag asinsberget hände det titt som tätt att skutsto pp 
uppstod i tappgluggaraa. I det läget trädde en speciell slasskiutare in i 
bilden. Denne, som ofta st var en äldre gruvar betare, borrade, laddad e och 
sköt ned skutet på sådant sätt att tappanordningen besparades i görligaste 
mån (K ökvist och N Kungstedt). Funktionsklassificering for 
slåsskjutaren samma som knämatarborrning. 

Laddning/skiutning momentet överfördes succesivt på speciella yr
kesgrupper. 
Arbetsfunktioner: Laddning/Skjutning 1960: Huvud/Sidofunktion, 

1970-1987: Sidofunktion 
Är 1960 utfördes laddningen mestadels med dynamitaptering med 

laddkäppar, stubintråd osv. Detta laddningsförfarande var helt huvud-
funktionellt domine rad. En mindre del av laddningen utfördes dock med 
AN-preparat, pneumatik och elektronisk avfyrning. Det senare ladd
ning/skjutningsförfarandet var mer sidofiinktionellt dominerad; även om det 
fortfarande förekom en hel del huvudfunktionella inslag såsom manuell 
skarvning av laddtr åd samt hand rallande av AN-ta nk. Från och med 1970 
har dock all dynamitladdning upphört och transporterna till och från ortarna 
utförs med laddtruck i två-mannalag. 

Mot slutet av 1950-talet introducerades i Kiruna 2-armade mobila 
drillaggregat i tillredningsborrning. Är 1960 fanns 5 st sådana drillmobilar i 
drift (Gruvavdelningens årsberättelse 1960:2). Drillborrningen medförde en 
rad förändrade arbetsvillkor jämfört med knämatarborrningen, bl.a 
eliminerades det tunga arbetet att hålla i borrstången vid borrinslag, att lyfta 
och sänka maskinen före och efter borrning, att bära maskine n, att bära 
vatten- och luftslang samt elkablar till och från borrplats. De flesta 
processvariablerna överfördes helt på maskin aggregatet, men borraren var 
nödvändig som maskinförare. 
Arbetsfunktioner: Drillborrning Sidofunktion 

Under 1960-talet inköptes alltfler 3-armade drillaggregat och under 1970-
talet fanns enbart 3-armade drillaggregat i drift. Malmbergets gruvor 
introducerade utan omsvep 3-armade drillaggregat vid övergången till 
skivrasbrytning. 
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På lastningssidan ersattes kastmaskinslastaraa av joysystemet (1 joy-
loaders + 2 skyttel vagnar/truckar). Är 1960 fanns det i Kiruna inte kvar 
någon kastlastmaskin (E Lundström). Däremot kvarstod kastlastmaskinerna 
i Malmberget till 1960- talets slut. Joylas tarens arbetssätt skiljde sig i flera 
avseenden från kastlastarna. I motsats till kastla stmaskinen, krafsade jo yen 
till sig malmen på ett transportband och risken för stenkast var i det 
närmaste obefintlig. Joyen var dessutom minst dubbelt så stor och betydligt 
tyngre än kastlastaren och krafslastandet gjorde i sig att maskingången blev 
lugnare. 

Jovsvstemet användes i både tillred ning odi raslastning. I regel cirku
lerade lastarna mellan iov och skvttelvagn/truck för att fä större omväxling i 
arbetet. Lastarna var helt och hållet maskinförare. Det enda direkt manuella 
arbete som utfördes var salvskrotningen. 
Arbetsfunktioner: Joylastning Sidofunktion 

En stor skillnad mella n kastlastmaskinen odi joylastaren var att joyen 
hade en betydligt högre lastkapacitet samt bättre materialteknisk utrustning, 
i form av kontrollmätare och extra korrigeringsreglage. 

Skyttelvagnarnas lastkapacitet låg på ungefär 15 ton. De var mobila, 
försedda med elmotor och kabeltrumma och anslutna till ett centralt eluttag. 
Tippningen utfördes med rotationsband/kedja som s.a.s transporterade 
malmen ut ur vagnskorgen. Truck arnas las tkapacitet låg 1960 även de på 
ungefär 15 ton. Är 1964 inhandlades ett stort antal 21-tonstruckar.* 
Truckarna var mobila, dieseldrivna och utrustade med traditionell flaktipp. 
Skyttelvagns- och truckföraren var helt och hållet maskinförare. 
Arbetsfunktioner: Skyttelvagn och Truck 

Sidofunktion Sidofunktion 
Skyttelvagnarna avskaffades succesivt under 1960-talet p.g.a de in

stallations- och underhållskostnader som elutrustningen medförde. Skyt
telvagnarna hade dessutom en något mindre lastkapacitet än truckarna p.g.a 
sämre rörlighet. I Malmberget har skyttelvagnslastning inte tillämpats. 
Däremot har en hel del truckkörning i bergtransporten utförts samt en 
mindre del truckkörning, s.k dumperkörning, vid anläggnings- och 
tillredningsbrytning under 1970-talet. 

Funktionsindelning för truck arnas del har genom gående varit densamma 
över tiden. 

Under 1960- och början av 1970-talet ersatte s joysystemet succes ivt av 
skopmobilar - lastmaskiner som både lastar och transporterar malmen till 

94 LKAB information, bullennätningar 1950-82. 
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schakt. Skopmobilslastandet hade i regel något högre kapacitetsnivå och 
bättre ekon omi än joysystemet, förutom vid länga transportsträckor. Den 
förbättrade ekonomin bestod huvudsakligen av mindre arbetskostnader. 
Skopmobilen kördes av en man. 
Arbetsfunktioner: Skopmobilslastning Sidofunktion 
Lastaren var helt och hållet maskinförare. 

Under 1960-talet utnyttjades skopmobilen främst vid raslastning p.g.a 
mer lättlastat berg och kortare transport sträckor. I början av 1970-talet 
byggdes schaktsystemet ut i sådan om fattning att skopmobilen blev löns am 
även vid tillredningslastning. När man i Malmberget började med 
skivrasbrytning bestod i stort sett hela lastmaskinsparken av skopmobilar. 

Ett mellanliggande brytningsmoment i skivrasbrytning är rasborrning 
(vertikal uppborrning av det fasta berg som ligger mellan skivorna, se 
Bilaga 2). Av samtliga arbetsmoment i bergbrytningen är rasborrningen det 
som genomgått de största mekaniseringsförändringarna under efter-
krigsperioden. Under 1950-talet utfördes i stort sett all rasborrning i Kiruna 
med 1-armade stigortsmatare, vilka var konstruerade för vertikal 
uppborrning och hade något längre borrhålskapacitet än knämatarag-
gregatet. I Malmberget tillämpades långt in på 1960-talet skarvstångs-
borrning vid vertikal uppborrning, likvärdig den 1-armade stigortsmataren. 
Arbetsfunktion«*: Rasborrning 1-armad Huvudfunktion 

(Jag gör en jämförande kommentar av denna maskintyp med de 2- och 3-
armade rasborrningsaggregaten nedan). 

Vid mitte n av 1950-talet ersattes i Kiruna den 1-ar made stigortsmataren 
av s.k Z-bågar. En Z-båge var ett icke-motoriserat mobilt borrstativ utrustat 
med 2 st stigortsmatare och 1 rörbåge, varigenom borraren kunde ställa in 
matarnas lutningsgrad (Arbetsstudierapport nr 152-778). Z-bågen var en 
rudimentär form av rasborrningsmaskin (E Lundström). Den utgjorde ett 
mellanting mellan 1-armad stigortsmatning och 2-armade 
bukborrningsaggregat. 
Arbetsfunktioner: Z-bftge Huvud/Sidofunktion 

Maskinen utförde 5 st processvariabler medan borraren utförde 4 st + att 
han manuellt drog aggreg atet från bor rplats till borrpla ts. Arbete t utfördes 
av en man huruvida han också flyttade maskinen ensam vet jag inte. 

Z-bågen var relativt kortva rig i drift från mitten av 1950-t alet till 1961 
(Gruvavdelningens verksamhetsberättelse 1961). Problemet med Z-bågen 
var att dess borrdi ameter på 33 mm var alltfö r klen för att bli effektiv vid 
borrning av 9 meters hållängder. Maskinen ledde till två huvudproblem. 
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För det första drog sig borren alltför lättvindigt med bergets slag vilket 
gjorde att hälen fördelades ojämnt över hålkransen. Vissa hä l läg sä tätt pä 
varandra att berget förmullades vid sprägning, andra häl läg s ä längt frän 
varandra att skutbildningen blev mycket stor. Bägge aspekterna ledde till 
problem vid tappning och krossning. Det andra problem et var att det vid 
laddning av de sista meterlängderna var svärt att fä laddapteringen att 
komma tillräckligt djupt in. Det ledde ofta till onormalt stora "bränningar", 
dvs att en viss del av det uppborrade berget blev kvar som fast berg i form 
av skut eller som häng (E Lundst röm). "Bränningarna" berodde do ck inte 
enbart pä Z-bägens klena skärdiameter utan ocksä till en del pä 
sprängmaterialets otillförlitlighet vid sprägning. Z-bägen var en nödlösning 
i väntan pä bukagg regaten. Det reella borrm askinsalternativet till Z-bägen 
var annars den kapacitetsmässigt svagare skarvstängsborrningen med 1-
armad stigortsmatare vilken tillämpades i Malmberget vid denna tid. 

De första bukaggregaten introducerades i mitten av 1950 -talet men slog 
inte igenom förrän 1960-62 dä LK AB gjorde en totalsa tsning pä bukborr
ning. De första buktyperna Joy och Buk 21K var nägot effektivare än Z-bä
gen men brotta des med likna nde brytningsproblem som Z-bäge n. Det var 
egendigen inte förrän skärdi ametern förbättrades frän 33 till 41 mm som 
man pä allvar säg nägon ljusning i problematiken. Under 1960-talet ut
vecklade Atlas Copco Buk 22K, med en skärdiameter pä 45 till 51 mm samt 
en borrkapacitet som vida översteg de tidigare maskintyperna. Buk 22K in
troducerades i snabb takt i början av 1960-talet och ersattes succesivt i 
början av 1970-talet av 3-armade Simba-aggregat, vilka innehade ännu 
större borrkapacitet samt nägot bättre stabilitet i uppborrningen. 
Arbetsfunktion«*: Bukborrning 2- och 3-armad Sidofunktion 

Rasborr arens arbetsvillkor var ytterst snarlika drillbor rarens. Den enda 
fysiska skillnaden var, fram till 1970-talets mitt, att rasborraren utförde det 
manuellt tunga borrstängsskarvandet i likhet med den 1-armade rasborraren. 
Men i jämförelse med den sis tnämnde var bukb orr arens arbetsvillkor klart 
förbättrade. Bukborraren stod inte lika nära borrmaskinerna och han skötte 
upp- och nedmonteringen av aggregaten genom spak- och 
reglagemanövrering. Han behövde inte heller, som den 1-armade 
rasborraren, bära maskinen till och frän borrplatsen. 

I ett experimentförsök under faktiska driftsförhållanden provades i Kiruna 
i början pä 1980-talet ett antal halvautomatiserade 2-armade rasaggregat. 
Proven lyckades sä väl att man under 1980-talet köpte in ett stort antal 
maskiner av denna typ. 
Arbetsfunktioner: Rasborrning halvautomatiserade aggregat 
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Förberedelse- och kontroll- och korrigeringsfunktion 
Arbetet består av att köra maskinen till borrplats, koppla vatten- och 

eluttag samt ställa in, via instrument, lutningsgrad, hållängd och matar-
tryck. I övrigt rör det sig om ren överva kning med vissa korrig erande in
grepp. 

Rasborrningen har som vi sett genomgått en påtaglig mekaniserings-
utveckling, från huvudfunktionelit arbete till kontroll- och korrigerings-
funktionellt arbete. Det bakomliggande syftet till denna mekaniserings
utveckling står inte primärt att finna i någon allmän arbetsra tionalisering. 
Utan mer i de tekniska brytningsproblem som LKAB haft inom 
rasborrningen. LKAB har med de nya halvautomatiserade rasaggregaten 
lyckats komma tillrätta med alltför stora hålavvikelser, vilket let t tül bättre 
berglossning och styckefallsstorlek. Men i takt med att skivavstånden blivit 
större samt att marginalerna för acceptabel hålavvikelse blivit mindre så 
återstår egentligen problemen. 

Fältreparatörer: I samband med att gruvdr iften blev alltmer mekaniserad 
introducerades speciella maskinreparatörer till produktionsgrupperna. 
Arbetsuppgiften bestod av at t reparera trasiga maskiner direkt på plats utan 
att maskinen behövde transporteras från arbetsområdet. Arbetet var till 
övervägande grad manuellt och utfö rdes med allt från enkla redskap såsom 
spett och slägga till mer avancerade redskap såsom svetsutrustning. 

Fältreparatörsarbetet är som sådant ett huvudfunktionelit arbete. Men re
parationsarbetets karaktär, inom en be stämd produktionsprocess som berg
brytningen, gör att man int e kan likställa den med t.ex handlastningen, vil
ket är ett renodlat arbete med malmkroppen. Reparationsarbetets karaktär är 
uteslutande att färdigställa trasiga maskiner som inte kan utföra arbete. Helt 
enkelt att förbereda maskinerna för fortsatt drift. Av de t skälet klassificerar 
jag fältreparatörer och renodlade reparatörsarbeten som förberedelsefunk-
tionellt dominerat arbete. 
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Bergtransporten 
När det gäller bergtransporten ska följande arbetsmoment tas upp till 
klassificering: 

Magasinstappning 
Rälsläggning 
Provtagning 
Spelstyrning 
Olika mek. arbeten 
Fjäntappning 

Lokkörning 
Insättare-Mottagare 
Tippning 
Bandtransport 
Olika el. arbeten 

Spårväxlare 
Vägning 
Krossning 
CTC-övervakning 
Lokkörning/tappning 

Magasinstappning och -u tfirakt 1950: Arbetsorganisationen besto d av en 
tappare stationerad vid 1 tappsystem (so m i regel omfatt ade 2-3 maga sin) 
samt en lokförare och en spårväxlare i varje tågset. Vid vissa tillfallen 
kunde spårväxlaren hoppa in och agera tappare vid obemannade tappar. 
Arbetet gick till så att lokföraren körde tågse tet till och från tapp med 
assistans av spårväxlaren. Vid tapp körde han fram vagn för vagn efter 
tapparens lampsignaler. Tapparen låste därefter varje vagn och tappade 
genom att öppna en tapplucka (s.k läpp) manuellt eller maskinellt tills 
vagnen fyllts. 

I Kiruna användes till största delen s.k laggtappar. Tapparen tappade 
manuellt med en tapplanka, som han lyfte, sänkte och höll fast i upprätt läge 
vid tappnin g. I Malmberget användes laggtappning vid ungef är hälften av 
all tappning. Resterande tappning utfördes genom maskintappning s.k 
lufttappar; tapparen styrde då tappläppen via tryckluftdrivna tappreglage. 
Arbetsfunktioner: Tappning Laggt. Luftt. 

Huvudfunktion Sidofunktion 
Vid laggtappning låg tyngdpunkten helt på huvudfunktion. Vid luft

tappning låg tyngdpunkten mest på sidofunktion eftersom tapp aren styrde 
genom maskinreglage. Det fanns dock ett relativ t stort inslag av kontroll-
och korr igeringsfunktion i tappningsarbetet, t. ex kontroll av tappflö de och 
eventuellt korrigerande av tappanordning under tappning. 

Lokkörning: Efter det att tågsetet fyllts kördes setet underjord till en 
schaktgrupp (i Malmberget kördes en mindre del av malmen via stoliar 
direkt ut i dagen). Lokföraren var långt in p å 1960-talet maskinförare, men 
blev i takt med att CTC-övervakningen introducerades alltmer 
maskinpassare och till slut helt bortrationaliserad i början av 1970-talet. 
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Arbetsfunktioner: Lokkörning 1950,1960: Sidofunktion 
1970: Kontroll- och korrigeringsfunktion 

Fastän sidofu nktionen dominerade åren 1950 och 1960, innehöll lok
körningen flera viktiga kontroll- odi korrigeringsfunktioner, som t. ex att 
uppfatta tapparens lampsignaler och kontrollera fritt spär. 

Spårväxlaren: Hade egentl igen bara en arbetsuppgift: att skifta spär vid 
spärövergängarna. Han kunde dock assistera lokfö raren vid tappning t. ex 
vidareförmedia tapparens signaler o.l. Spårväxlaren försvann helt i början 
av 1960-talet. 

Arbetsfunktioner: Spårräxlare Huvudfunktion 
Ett enkelt och handfast arbete. 

I direkt förbindelse med tappning och bergtransport hörde och hör 
rälsläggningen till. Rälsläggningen var troligen under 1950-talet det mest 
fysiskt krävande arbetsmomentet av alla i bergtransporten. Arbetet har 
under hela efterkrigsperioden utförts enligt klassisk rallarmodell med att 
lyfta, bära och bända räls/slipers pä plats. Arbetet har utförts med enkla 
redskap (spett, slägga o.l) och verktyg (grövre skiftnycklar och bult-
aggregat). 

Arbetsfunktioner: Rälsläggning Huvudfunktion 
Under 1950-talet fraktades malmen i Kiruna och längt in pä 1960- talet i 

Malmberget till speciella hissystem underjord, som handhades av en speciell 
yrkesgrupp: Insättare-Mottagare. Dessa tog emot d e fullastade vagnarna, 
förde dem i speciella hissar och uppfordrade dem till tömningsstation. 
Tomvagnarna togs därefter ned pä omvänt sätt. 
Arbetsfunktioner: Insfittare-mottagare. I Kiruna: Huvud-/ 

respektive Sidofunktion 
I Malmberget: Huvudfunktion 

I Malmberget gick insätt ararbetet till sä att tvä man per tägset kopp lade 
loss vagnarna och handrallade en vagn i taget in i hissen (N Kungs tedt). I 
Kiruna installerades vid mitten av 1950-talet ett spelsystem, varigenom 
insättarna spelade in vagnen i hissen. Men al lt till- och fränkopplingsarbete 
utfördes manuellt, vilket utgjorde en rätt stor del av insättararbetet (S 
Johansson). 

Mottagararbetet hade i Malmberget ungefär samma karaktär som in
sättararbetet, medan den i Kiruna utfördes pä ett nägot annorlunda sätt. 
Mottagararbetet utfördes i två-mannalag. 

Malmberget: Efter att hissen kommit till tömningsnivå handrallade 
mottagarna ut vagnen och kopplade den till ett tågset varefter lokföraren 



162 

körde vagnarna till en tömningsstation. Pä liknande sätt handrallades 
tomvagnarna in i vagnshissen (N Kungstedt). 

Kiruna: Den ena mottagaren kopplade vagnen manuellt till ett batterilo k, 
körde därefte r vagnen till tömningstation där vagnen "klossades fast" = 
hjulen lästes i ett tippläge (troligen manuellt av den andre mottagaren). 
Därefter styrde och sidtippade den andre mottagaren vagnen med domkraft 
via hydrualreglage. Mott agararbetet kan karakte riseras som ma skinkörning 
(S Johansson). 

Insättar-mottagararbetet försvann i takt med att krosstationer och 
uppfraktsanläggningar installerades underjord. I stället förflyttades fyra 
arbetsmoment: vagare, provtagare, tippare och krossare frän ovanjords- till 
underjordsstationering. 

Vägning: Utfördes av en man m ed en väg som rymde en vagn i taget. 
Vägningen utfördes pä stillastående vagnar just före tömning. 
Arbetsfunktioner: Vägning Kontroll- och korrigeringsfunktion 

Ett rent avsyningsarbete som ofta st utförde s av äldre arbetare . Vägarna 
bortrationaliserades vid mitten av 1960-talet. 

Provtagning: Utfördes av en man med handfa sta redskap såsom prov
skopor, handsiktar, små stenkrossar odi en speciell provvätska, som 
sammanblandades med malmprovet för att utläsa fosforhalten i malmen. 
Provtagarens uppgift var att ta de första fält proven och inrap portera till en 
central flödesstation varifrån man sedan styrde malmflödet till rätt 
kvalitetsficka. Provtagningen introd ucerades i Kiruna omkring 1970, både 
vid bergtransporten och bergbrytningen. Skälet till det var de hårdare 
kvalitetskrav som köparna ställde på malmen. 
Arbetsfunktioner: Provtagning Kontroll- och korrigeringsfunktion 

Provtagningen var liksom v ägningen ett rent avsynin gsarbete som oftast 
utfördes av äldre arbetare odi lärlingar. 

Tippning: Utfördes i två- eller tre-mannalag, där en-två man låste 
vagnarna vid tippläge medan den tredj e skötte sidt ippningen med hjälp av 
domkraft. Pä 275 meter s nivå i Kiruna och 250 met ers nivå i Malmberget 
utfördes tippningen på detta sätt. 
Arbetsfunktioner: Tippning Sidofunktion 

Tippningsarbetet är lite svårklassificerat eftersom ar betet till stora delar 
var manuellt. Det manuella arbetet bestod dock till stora delar av att 
förbereda vagnarna för tippning, där tippn ingen, dvs det huvudfunktionella 
momentet, utfördes via ett enfunktionellt aggregat som kördes av en av 
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tipparna. Eftersom tippningen var det centrala så klassificerar jag denna till 
sidofunktion. 

Tippningarbetet förändrades dock till rent maskinkörningsarbete på 320 
meters huvudnivån i Kiruna odi 300 meters huvudnivån i Malmberget, när 
LKAB gick över till bottentömmande vagnar. Vagnarna kördes fram en och 
en, låstes av tipparen genom hydrualstyrda reglage odi tippluckan öppnades 
maskinellt likt en fallucka och stängdes av av en motvikt i vagnen 
(Johansson och Pettersson 1984:41, se även "54 år i Lappland"). 
Arbetsfunktioner: Tippning Sidofunktion 

Arbetet bestod till större del en av mask inkörning. Det manu ella inslaget 
var minimerat. Låsregling på och av samt tömning sköttes génom 
hydraulstyrda reglage. 

Tipparna bortrationaliserades i slutet av 1960-talet när LKAB införde 
självtömmande tömningsstationer i Kiruna respektive trucktransport med 
Dinostruckar i Malmberget. 

Krossning: En man skötte i regel 1 kross och hans huvudsakliga ar
betsuppgift var att övervaka malmflödet och smörja krossen. Han assis
terade även vid skutskjutning. 
Arbetsfunktioner: Krossning Kontroll- och korrigeringsfunktion 

Arbetet var ett renodlat maskinpassningsarbete med hög funktionsin
delning trots att det endast rörde sig om ett enfunktionellt aggregat. 

Efter att ma lmen passerat krossen forslas den vidare till malmfickor, där 
den lagras och matas ut genom speciella mata rmaskiner för pålastning på 
skipsystemet (hisskorgar) som för malmen upp till dagen. I Malmberget har 
denna uppfordring för det mesta skett genom bandtransport. 

Under 1950-talet odi en bit in på 1960-talet utfördes malmuppfordringen 
i Kiruna av spelstvrarna - i Malmberget av bandtransportörer. Spelstyraren, 
som var stationerad ovanjord, skötte i rege l 1 hiss- eller skip från ett spel-
styrarrum. Spelstyraren körde pers onalhissen eller skipe n med spakar och 
kunde genom en riktningsgivare se var hissen befann sig i schaktet. 
Spelstyraren hade ingen direkt kon takt med den perso nal som anvä nde sig 
av hissen, t.ex vid schaktsänkningsarbete. Kommunikation skedde via sig
nallina som användes för att indikera när hissen sku lle upp respek tive ned 
(S Johansson, N Kungstedt). 
Arbetsfunktioner: Spelstyrning Sidofunktion 
Spelstyrning utgjorde ett renodlat maskinkörningsarbete. 

Bandtransportören var däremot stationerad underjo rd och skötte i regel 
ett band. Bandtransportören kunde vid behov starta och stoppa bandet, men 
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för det mesta bestod arbetet av övervakning och passning. Under senare tid 
utförs bandtransporten frän ett centra lt kontrol lrum varifrån samtliga band 
startas, stoppas och övervakas. 
Arbetsfunktioner: Bandtransportör Kontroll- och korrigeringsfunktion 

Renodlat maskinpassningsarbete. 
I mitten av 1960-talet ersattes spelstyr ningen av CTC-övervakning be

stående av en stabspersonal, som styrde stora delar av bergtransportens 
flöde genom indikeringspaneler och datorprogrammering. Åren 1964-65 
omfattade CTC-övervakningen kontinuerlig kontroll av kro ssfickornas fyll
nadsgrad, styrning av tågset till utvalda kross tationer genom cen tralstyrda 
spårväxlar och styrning av skipup pfordringen till de krossfickor som bör
jade bli överfulla. CTC-övervakningen led till en början av en hel del 
"barnsjukdomar", som det tog hela 1960-talet att rätta till. Åren 1972-7 3 
fungerade dock system et relativt friktions fritt och dess räckvidd vidg ades 
kontinuerligt. CTC-personalen styrde då hela transportförfarandet från lok-
körning till skipuppfordring. CTC-övervakning introd ucerades samtidigt i 
Kiruna och Malmb erget. I Kiruna satsade LKAB mycket hårt pä att berg
transporten skulle handhas genom loktransport. Medan man i Malmberget 
ersatte, i början av 1970-t alet, loksystemet med trucktransport.* Det inne
bar att CTC-övervakningen blev överflödig i Malmberget. 
Arbetsfunktioner: CTC-personai Kontroll- och 

korrigeringsfunktion samt 
Förberedelsefunktion 

Arbetet kan bäst karak täriseras som ett syste mstyrningsarbete. Systemet 
programmeras till en bestämd styrningsinriktning som s.a.s sköter sig själv 
så länge den följer programplanen. Vid fel går arbetaren in och stoppar 
processen, korrigerar felaktigheten och kör sedan igång flödet igen efter en 
gammal eller ny plan. 

Under den tid som CTC-övervakningen brottades med en rad inkör
ningsproblem skedde en del förändringar av lokkörningen och tapp ningen. 
Installerandet av CTC-övervakning innebar till en början att den statione
rade tapparen bortrationaliserades odi tappningen överfördes på lokföraren. 
Både tappning och lokkörning utfördes av en man per tågset. "Det gick till 

95 I Malmberget uppitod en annan typ av problematik. Att fortsätta med apåibunden bergtramport 
skulle i praktiken inneburit anläggande av två transportnivåer, ett för den spårbundna transporten och 
ett annat för personal- och materialtransporten mellan gruvorna. Vid spårfri bergtransport behövde man 
endast anlägga en kombinerad transportnivå. Ett annat huvudskil var att man ville öka flexibiliteten i 
bergtransporten, dvs kunna flytta hela eller stora delar av trucksystemet från ett gruvområde till ett 
annat på kort tid (B Ringvall och I Marklund). 
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sâ att han först skiftade strömförsörjningen till en kontaktledning bredvi d 
spåret och sedan ijärrmanövrerade han tåget från en manöverpanel på tapp
bryggan samtidigt som han manövrerade den hydraulstyrda tappen." 
(Johansson och Pettersson 1984:42). 

Lokkörningen var, som tidigare näm nts, ett rent maskinpassningsarbete 
vars tyngdpunkt låg på kontroll- och korrigeringsfunktion. Detta gällde inte 
tappningsarbetet, som snarare var ett renodlat maskinkörningsarbete vars 
tyngdpunkt låg på sidofunktion. Eftersom tappning och lokkörning innehade 
ungefärligen lika stora arbetsdelar i detta säregna arbetsmoment blir 
funktionsklassificeringen något udda. 
Arbetsfunktioner: Lokköraing-Tappning Kontroll- och 

korrigeringsfunktion/Sidofunktion 
Detta arbetsmoment var dock en tillfällig lösning och när CTC-över-

vakningen så småningom börjad e fungera bortrat ionaliserades lokföraren . 
Men tappningsarbetet kvarstod, vilket innebar att den tidigare 
"bortrationaliserade" tapparen kom tillbaka. På 540 meters huvudnivå i 
Kiruna skedde det i form av statio nerade tappare på varje tappgru pp, som 
utförde tappningen på samma sätt som lo kföraren ovan och på 775 meters 
huvudnivå i form av fjärrtappare, stationerade vid stabsrum vägg i vägg 
med CTC-personalen. Vid fj ärrtappning styrs tappningen genom 
^ ärrmanövrering via elektroniskt styrda spakreglage och fjärr-TV. 

Den stora skillnaden mellan fjärrtappning och bemannad tappning är 
arbetsmiljön. Fjärrtapparen har förflyttats från tappstationerna till ett 
kontoriserat stabsrum, varifrån han styr tappningen maskinellt genom 
elektroniska media. 

Förutom ovanstående arbet smoment räknas även en hel del mekaniker-
och elektrikerarbeten till bergtransporten. 

De mekanikerarbeten som förekommit är lokrep, vagnsrep, krossrep, och 
tapprep. De elektrikerarbeten som förekommit är ordinär kabeldragning, 
installation och underhåll av CTC-systemets signalsystem. I Malmberget 
föll lokrep, vagnsrep och Signalelektriker bort, när man gick över till 
trucktransport, istället tillkom ordinära mobilmekaniker. 
Funktionsklassificering för dessa arbetsmoment var/är densamma som 
for faltreparatörer, se ovan. 

Malmbehandling 
Efter att malmen uppfordrats till dagen forslas den vidare till ett sov
ringsverk. I sovringsverket krossas och sovras malmen från gråberg via 
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magnettrummor (magnetitmalm) eller via sjunk- och flytaggregat 
(hematitmalm). Efter att malmen färdigsovrats kan den endera säljas som 
styckemalm eller forslas vidare till anrikningsverket. I anrikningsverket 
mals malmen till mull/slig varigenom ytterligare rening av malmen 
möjliggörs, dvs man tar bort de små gråberg srester som finns kvar och 
samtidigt renas malmen från föroreningar, som fosfor, svavel, kalium, osv. 
Efter att mal men anrikats kan den säljas som slig - vilket var/ är vanligt av 
Malmbergsmalmen - eller forslas vidare till kulsinterverket. I 
kulsinterverket samm anblandas malm en med vissa kemis ka ämnen, rullas 
till små kulor och körs in i en brännugn vari malmen ytterligare 
defosforiseras, svavel- och alkalirenas. 

Malmbehandlingsverken kan liknas vid processi ndustrier. Arbets styrkan 
är liten i förhållande till tonproduktion per skift. Flödet styrs och övervakas 
centralt genom indikeringspaneler och st yrpulpeter av kontrol lrumsarbetare 
och processoperatörer. För den övriga arbetss tyrkan består arbete t för det 
mesta av band - eller mask inpassningsarbete vilket utförs av driftspe rsonal; 
eller av montage- underhålls- och reperationsarbete vilket utförs av speciella 
mek- och elarbetare. 

Driftspersonal: Utför all typ av band- och maskinpassning. Arbetet består 
av att övervaka mas kingång, tanka behållare, smörja, skotta spillm alm på 
band, rensa behållare från gråberg osv. Driftspersonalen kan vid behov 
stoppa processgången vid enskilda maskiner, men inte av hela 
aggregatsystem. En man passar i regel en s.k "gata", vilket består av ett 
antal processaggregat, t. ex 4-5 magnettrummor. 
Arbetsfunktioner: Driftspersonal Kontroll och korrigeringsfunktion 

samt något inslag av förberedelsefunktion. 
Mek- och Elarbete: Består av en mängd olika arbeten som montage

mekaniker, underhållsmekaniker samt ambulerande reparatörer och 
specialreparatörer. Till detta tillkommer installationselektriker, ambule
rande felsök ningselektriker och instrumenttekniker. Arbetsorganisationens 
storlek skiftar från fall till fall. Vid mon tagearbete och större reparatio ner 
åtgår en rätt stor styrka. Vid ordinär underhållsarbete utförs arbetet i regel i 
två-mannalag. 
Arbetsfunktioner: Mek- och Elarbete Förberedelsefunktion 

Kontrollrumsarbete: Under 1960-talet överflyttades en hel del av 
driftsingenjörernas flödesövervakning ti ll driftspersonalen, och ino m denna 
utformades en speciell arbetarkår. Deras arbete har samma karaktär som 
CTC-personalens styrnings- och övervakningsarbete underjord, se ovan. 



Arbetsfunktioner: KontroUrumsarbete Kontroll- och 
korrigeringsfunktion 





Bilaga 2 

Brytningsmetoder 

Magasinsbrytning 
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Vid denna metod delar man upp malmkroppen i etager. I Kiruna var 
etagerna 45 m höga (Joh ansson och Petterson 1984:9) i Malmberget 50 m 
höga (Högbom 1950:43). Etagerna bröts nerifrån och upp. Man började 
med att anlägga en horisontell utlastningsnivå 4x3,5 m i diam.(N 
Kungstedt), från liggväggssidan i gråberg vilken drevs parallellt med 
malmkroppen. Från denna utlastningsnivå drev man en serie horisontella 
tvärortar in i malmkroppen (1) och i varje tvärort bröt man ut ett antal 
tappgluggar (2) som borrades trattformigt uppåt vilka sammantagna bildade 
ett begynnande magasinsrum. Ovansidan av dessa tappgluggar, sett från 
tvärortsnivån, utgjorde magasinets botten. Parallellt med den horisont ella 
ortdrivningen utfördes en vertikal stigortsdrivning på liggväggssidan i 
gråberg (3). Denna stigort, 1,5x2 m i diam, drevs parallellt med det tänkta 
magasinsrummet uppåt, från denna stig gjorde man därefter horisontella 
inslag 2x2 m i diam in i magasinet och mell an magasinsrummen (4) - vari 
den egentliga magasinsutbrytningen började (N Kungstedt). 
Magasinsborrarna (5) slog därefter horisontellt ut salvorna, vilka skö ts och 
tappades via tappgluggarna på tågset. Vid tappning tappades ca 1/3 av 
salvan resten lämnades kvar så att borrarna kunde komma åt och slå 
nästkommande salva på det lösskjutna magasinsberget. På detta sätt 
arbetade man sig uppåt tills ett tak på 5 m återstod vilke n sprängdes ned 
med åtföljande rasberg (Högbom 1950:44). Man drev alltid från liggvägg 
till hängvägg. I Kiruna och Malmberget var magasinen 8 m breda vilka 
skiljdes åt av 2 m breda tvärgående pelare/väggar. Varje grupp bestod av 5 
magasin vilka skiljdes åt av en 12 m storpelare. Dessa storpelare bröts ut, 
efter det att magasinen hade borrats färdigt, med långhålsborrning och 
underminerande sprägning varefter pelarna rasade samman och tappades ut 
(Högbom 1950:45). Magasinsbrytning tillämpades i en succesivt sjunkande 
skala till mitten av 1950-talet i Kiruna och till 1960-talets slut i Malmberget 
då den ersattes av skivrasbrytning. 
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Skivrasbrytning 

5 

Etagehöjderna utgör här end ast ca 10 m. Man d river även här nerifrån och 
upp. Efter det att anläggningsbrytningen drivit ut snedbanor (1) paralle llt 
med malm kroppens liggväggssida tar tillred ningen (4) vid och driver, frän 
snedbanan, en parallellgående faltort SxS m i diam längs med malmkroppen 
(2) och från denna fältort drivs en tätare serie tvärortar ca 4,5x4,5 m i diam 
(3). Varje tvärort skiljs åt av en lika stor pelare som den själv gentem ot 
nästa tvärort. Tillredningsbrytningen innebär att man perforerar hela 
malmkroppen som en schweizerost på en bestämd etagepunkt, s.k skiva. 

Efter det att tillre dningen utfört sitt värv tar rasborrningen vid (5). Ras
borrning innebär att man vertikalt borrar upp varje fält och tvärort i 
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kransformade borrmönster, s.k h ål krans ar med en kransb redd på ca 3-4 m 
och en längsta hållängd på 18-20 m, dvs förbi ovanliggande skivnivå. 
Rasbrytning vidtar där rasborrning slutar (6). Man går från hängvägg till 
liggvägg och skjuter succesivt ned varje hålkrans varefter malmen lastas ned 
i kvaiitetsgivna schakt (7). I takt med utla stningen av malm fylls ort- och 
fältöppningar igen så att hela skivan är fylld med gråbergsras. Efter det att 
malmen lastats ned i störtschakten, vilka sträcker sig till en hu
vudtransportnivå (8), tappas ma lmen ut på tågset (9) och det görs en mer 
noggrann provtagning av malmen så att malmen kommer till rätt krosstation 
och -ficka. 



Bilaga 3 
I syfte att åskådliggöra framställningen har jag låtit varje arbetsmoment 
representeras av var sin typbeteckning, vilka utläse s enligt följa nde: J1 = 
"jobb ett" .9 6 

Kiruna 

Figur 4: Jobbstruktur i ortdrivning och tillredningsbrytning, Kiruna 
1950-1987 

1950 1962 1970 1980 1987 

Jl Jlb 

J5o  

J7 o 

J8 o 

J3 o J6o  

J lOo  

J4 o  J9o  

JU 0 0 0 o 

J12 o -o o 

96 Jobbena har kodats enligt följande: 
Jl: Knämatarborrning+laddning/skjutning4-skrotning, Jib: Knämatarborrning, J2: Handlastning, 
J3: Kastmaskinslastning, J4: Loktransportör, J5: Laddning/skjutning, J6: Joy lastning, J7: Skrotning, 
J8: Drillborrning, J9: Skyttelvagn/truckkörning, J9a: Trucktransport s.k Dinoskörning, 
J10: Skopmobilslastning, Jl 1 : Filtreparatör, J12: Provtagning, J13: Slasskjutning, 
J14: Rasborrning 1-armad icke-mobil, s.k skarvstångsborrning, J15: Rasborraing flerarmad mobil, 
J16: LAngh&lsborrning, J17: Magasinstappning+sp&rväxling, J17a: Tappning, J17b: Fjärrtappning 
J18: Lokkörning, J19: Spårväxling, J20: Rälsläggning, J21: Insittare-Mottagare, J22: Tippning, 
J23: Krosskötande, J24: Lok-, Kross-, tapp- och vagnsreparation, J24a: Tapp- och krossreparation, 
J25: Vigning, J26: Spelstyrning *benämnd som band- och skippåmatning, J27: Skutborrning/-skjut-
ning J28: CTC-övervakning 
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Figur 5: Jobbstruktur i anläggningsbrytning, Kiruna 1950-1987 

1950 1962 1970 1980 1987 

JlOo 

Anläggnings
brytningen 
upphörde 1983, 
överfördes då 
till tillred
ningen. 

Jllo-

Kommentar: 1950 års borrningsarbete ( Jl) delades upp i fyra fristående 
arbetsmoment, inom rasbry tning (J14, J15, J5, J7); inom till rednings- och 
anläggningsbrytning (Jib, J5,11, J8). Utöver detta u ppgick handlastningen 
(J2) i joylastning (J6) och s kyttelvagns-/truckkörning (J9), vilket ledde till 
att fältreparatörer (JU) etablerades. Slasskjutaren (J13) upphörde och inom 
tillrednings och anläggningsbrytning ersa ttes kastma skinslastning (13) och 
loktransport (J4) av joylastning och skyttelvagns-/truckkörning. Under 
1960-talet uppgick i rasbrytningen 1-armad icke-mobil rasborrning (J14) till 
2- eller 3-armad mobil rasborrning (J15). Skopmobilslastning (J10) 
introducerades vilket suc cesivt övertog, i böljan av 1970-ta let, all lastnin g 
inom samtliga brytningsmoment. Pä tillredningssidan överfördes all 
knämatarborrning (Jlb) till drillborrning (J8) och pä anläggningssidan 
överfördes det mesta av borrningen pä drillborrning, undantaget vissa 
svårtillgängliga inslag som krävde knämatarborrning. 
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Figur 6: Jobbstruktur i bergtransport, Kiruna 1950-1987 

1950 1962 1970 1980 1987 

•J17a J18+J17a J17a+J17b J17b J17 o-

J18o 
J19 o-
J20 o 
J21 a 
J22 o> 
J23 o-
J24ao- J24 o-
J25 o 
J26 o 

J12 o 
J28 

J9 o 

Kommentar: Arbetsdelningen var redan unde r 1950- talet mycket hög, men 
det fanns dock en te ndens till arbe tsutvidgning i det att insättare-mottagare 
(J21) och stor a delar av sid otippningen (J22), upp gick i krossningen (J23). 
Sidotippningen fanns dock till mindre delar kvar pä 320 meters nivån 1962. 

Under 1960-talet geno mfördes en omfatt ande arbetsu tvidgning av berg
transporten. CTC-övervakningen (J28) u pptog ett flertal arbe ten (J19, J22, 
J25 J26). Tappning (J17a), lokkörning (J18) (och på 540 meters huvudnivå: 
Rälsläggning (J20)) sammanfördes till ett enda arbe tsmoment (J17a+J18) 
och de tappare (J17a) som blev över från denna sammanförning överfördes 
till skutborrning/skjutning (J27) eller nivåskrotning (J7). I övrigt tillkom 
provtagningen (J12) p.g.a ökade kvalitetskrav. 

Under 1970-talet delades det provisoriskt sammansatta arbetsmomentet 
(J17a+J18) upp i tre arbetsmoment; lokkörning (J18) som uppgick i (J28) ; 
(J17a) som delvis kvarstod för de stationerade tapparna på 540 meters nivån 
eller omvandlades till det nya arbetsmomentet: fjärrtappning (J17b). Skut-
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borrning/skjutning (J27) avpoUeterades som enskilt arbete och återfördes 
till tapparna. 

Malmberget 

Figur 7: Jobbstruktur i magasins- och skivrasbrytning, Malmberget 
1950-1987 

1950 1960 1970 1980 1987 

J13 o-
J14 o 
J16o 

J2o-

J15 o-

-J10»-

-O 

-o 
-o 

Jllo-

Figur 8: Jobbstruktur i ortdrivning och tillrednings brytning, Malmber 
get 1950-1987 
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Figur 9: Jobbstruktur i anläggningsbrytning, Malmberget 1950-1987 

1950 1960 1970 1980 1987 

Jlt> 

J3 o 

J4 o 

J8+J11 Anläggnings-
brytningen 
upphörde 1982, 
överfördes då 
till tillred
ningen. 

Kommentar: Under 1950-talet uppdelades 1950 års borrningsarbete (Jl) i i 
tre fristående arbeten: Knämatarborrning (Jlb), laddning/skjutning (J5) och 
skrotning (J7). I övrigt var arbetsdelningen stabil. 

Under 1960-talet uppdelades borrningsarbetet (Jl) upp i tre fristående 
arbeten (Jlb, J5, J7) i samtliga brytningsmoment, dessutom tillko m falt-
reparatörer (Jll) i och med skivrasrasbrytningen. Slasskjutaryrket (J13) 
upphörde, knämatarborrning (Jlb), 1-armad rasborrning (J14) samt 
långhålsborming (J16) uppgick i 2- eller 3-arma d rasborrning (J15). All 
lastning (J2, J3,14, J6,19) på tillrednings- och anläggningssidan överfördes 
på skopmobilslastning (J10). Därutöver uppgick knämatarborrningen (Jlb) i 
drillborrning+faltreparation (J8+J11). 
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Figur 10: Jobbstruktur i b erg trans por t, Malmberget 1950-1987 

1950 I960 1970 1980 1987 

J17 o-
J17ao-
J18 o 
J19 o-
J20 o 
J21 o 
J22 o-
J23 o 
J24o J24a o 
J25 o-

J26o  

nio-

J9aV 
o J12 o-

Kommentar: Bergtransporten innehade redan 1950 en mycket hög ar
betsdelning. Under 1950-talet inträffade inte heller några större föränd
ringar, förutom att arbetsspecialiseringen fördjupades i det att provtag ning 
(J12) uppstod, samt att skutborrning/skjutning (J27) frigjordes som separat 
yrke; skutborrningen hade fram till dess utförts av tillfälligt ledigbliven 
personal. Under 1960-talet bromsades arbetsspecialiseringen upp och en 
markerad arbetsutvidgningstendens uppenbarade sig i det att all tippning 
(122), vägning (J25), spårväxling (J19) och insättning-mottagning (J21) 
uppgick i CTC-övervakning (J28). Under 197 0-talet inträffad e en kraftig 
omstrukturering av arbe tsdelningen; CTC-övervakningen (J28) av skaffades 
och sönderdelades i två fristående arbeten: Band- och skippåmatning (J26) -
som övertog övervakningen från kross ficka till band - och ski psystem samt 
resterna av (J21) - och trucktransporten (J9a) - som övertog 
tippningsmomentet, all tappning (J17a) och lokkörning (J18). Lokkörningen 
hade fram till dess bestått av två yrkestyper; å ena sidan lok som enbart 
passades av lokförarna vilka gick på huvudnivåernas trolleysystem vari 
spårväxling (J19) och tågframförande överförts till CTC-övervakningen 



179 

(J28); ä andra sidan mindre batteridrivna lok, som drog de fullastade 
vagnarna frän de olika gru vorna till huvudnivåns trolleysystem. Dessa lok 
kördes och växlades av lokförarna själva vilket förklarar spårväxlingens 
uppgående i lokkörningen 1970. I takt med att lokkörningen avsk affades 
förändrades även fältmekanikernas (J24) uppgifter frän lok-, vagns-, kross-
och tappreparation till truck-, kross- och tapp reparation (J24a). Dessutom 
ändrade tappningen karaktär frä n magasinstappning+spårväxling (J17) till 
stationerad tap pning pä huv udnivåerna (J17a) i odi med övergä ngen frän 
magasinsbrytning till skivrasbrytning. 
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