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Attraktiva arbetsplatser (Hedlund 2007) 



Hur ser det ut i gruvindustrin?



Attraktiva arbetsplatser





D e t  m o d e r n a  g r u v a r b e t e t  
( B o l i d e n ,  A i t i k  2 0 1 4 )



Gruvarbetarens roll i det tekniska 
systemet förändras 

• Tekniknivån har ökat över tid
– Mot automation och fjärrkontroll,
– Internet of things, Industrie 4.0

• Relationen mellan gruvarbetaren och berget förändras
– Mellan berget och arbetaren finns alltid en maskin och den 

maskinen blir allt större
– Avståndet till maskinen ökar med fjärrstyrning och automation
– För en del är kontakten minimal

• Bättre säkerhet och fysisk arbetsmiljö
• Nya typer av arbetsuppgifter

– Fjärrstyrning, underjordsarbete utförs ovan jord och flyttas till en 
tjänstemannamiljö

• Kvalifikationer förändras
– Från hantverksliknande

• (autonomi, läsa berget)

– till mer tekniska kvalifikationer
• (abstrakta och teoretiska kunskaper)
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Hur lockar man ungdomar till Gruvindustrin?

100 studenter deltog i en framtidsvision vid LTU, Nov 2009. 

Studenterna efterfrågade: 
• Bra arbetsförhållanden
• Mindre påverkan på miljön. 
• Arbetsrotation för att lära sig fler arbetsuppgifter. 
• Ansvar och flexibla arbetstider. 
• Goda ledare och en individuell behandling. 
• Bra arbetsplatser som är mer jämlika. 
• Ett kulturellt rikt samhälle och arbete för sin partner. 

Man vill känna sig stolt att arbeta I företaget
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Vad karaktäriserar en attraktiv arbetsplats? 

Säkerhet
• Inga anställda i tillredning och brytning tack vare automation 

och fjärrstyrning
• Minimering av risker genom systematiskt arbetsmiljöarbete 

och proaktiva handlingar baserade på en systematisk 
riskvärdering. Speciellt fokus på allvarliga konsekvenser



Fysisk arbetsmiljö

• Lämpliga variationer i arbetsbelastningen   
• Minimal bullerbelastning (inga skadliga exponeringar, 

minimera störande ljud)
• Minimala vibrationer (inga skadliga exponeringar, minimera 

störande vibrationer)
• Minimal kemisk exponering (inga skadliga exponeringar, inga 

avgaser)
• Komfortabelt klimat (komfortabel värmebelastning)
• Bra belysning (Komfortabel belysning som underlättar 

arbetet)
• Minimal strålning (radioaktivitet, elektromagnetiska fällt)
• Arbetsplatser, maskiner och verktyg är anpassade till 

människans olika behov och begränsningar för att kunna 
utföra ett effektivt arbete



Organisatorisk och social arbetsmiljö

• Samarbetet mellan ledning och personal är intensivt och 
effektivt 

• Arbetsorganisationen är baserad på självstyrande grupper
• Det är en god balans mellan krav och egenkontroll i arbetet
• Lärandet inkluderar generella teoretiska kunskaper för att 

skapa flexibilitet i produktionen
• Det finns en förståelse för hela produktionssystemet i gruvan 

och hur delarna är länkade till varandra
• Arbetet innehåller ständigt nya möten och utmaningar.
• Lönesystemet stimulerar hälsa och arbetsmotivation
• Flexibla arbetstider är baserade på individuella behov
• Anställningstrygghet är baserad på effektiv produktion
• Särskild omsorg ägnas åt rekrytering av underrepresenterade 

grupper och arbetet är baserat på en jämlik kultur



Macho-kulturen 
lever kvar

Gruvbranschen är manlig på ett konkret sätt
– nästan bara män – många mansdominerade yrken och 

arbetsplatser
– arbetsredskap, verktyg, miljöer utformade för män

Men är också manlig på ett symboliskt sätt
– arbetet, yrket och arbetsplatskulturen har fortfarande starka 

symboliska kopplingar till en speciell form av ”kollektiv” lokal 
manlighet

– historien, det unika, det farliga och det manuella arbetet
– gruvarbetarmanlighet, grabbighet, macho-manlighet
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Ojämstäl ldhet  skapar hinder och problem 
för både individen och organisat ionen
 Hinder för individen (och samhället)

– begränsar och försvårar
• arbetsvillkor, arbetsmiljö, handlingsutrymme, karriär, rörlighet, yrkesval, 

kompetensutveckling, lärande 

 Hinder för organisationen (företaget)
– begränsar och försvårar

• förändring, flexibilitet, samarbete, kommunikation, kompetensutveckling, 
rekrytering, lärande, innovation, kreativitet, implementering av ny teknik

– hinder för utvecklingen av ”en modern arbetsorganisation” 
• hindrar den positiva utveckling som teoretisk skulle kunna ske
• den ojämställda könsordningen blir en tung ryggsäck i förändringsarbetet
• den ojämställda könsordningen upprepas, bevaras och återställs – och därmed 

också ”resten av organisationen”
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Tre nyckel frågor för  at t rakt iva 
arbetsplatser?
 För att vara konkurrenskraftiga måste gruvindustrin rekrytera 

arbetskraft från hela populationen.
 Gruvföretagens image och kultur måste hålla samma nivå som 

resten av samhället för att vara en attraktiva arbetsgivare
 Genus och mångfald skapar goda förutsättningar för en god 

säkerhetskultur 
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