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Abstract

En fjärran framtid - införande av digital teknik i gruvor

A distant future - introduction of digital technology in
the mining industry

Sigrid Sehlstedt

Traditionally, mining has been performed mechanically with implementation of
yesterdays (and older) data. Several mining companies have started to use
autonomous technology and robotics in the production areas although the harsh
mining environments make it unsuitable for today's electronic equipment. Despite all
the obstacles along the way of digitization, there seems to be no end in sight as this
development continues. This thesis focuses on what the mining industry is aiming for
and why the mining companies are interested in these technologies. The actors of the
mining industry can be found to have a vision for the future mine, a production with a
higher degree of digitization and resemblances to a factory. With this transformation
they hope to boost productivity and efficiency, improve the working environment,
and reinvent the image of mining production. There are several ways of implementing
the vision; making the mine totally remote controlled and without any humans in the
production areas, creating a mine with both manned and unmanned equipment or by
creating a mine with mainly manned equipment together with a higher degree of
digital aids and tools. There is also a possibility to control and manage the production
better with digital technology. This theses suggest that to develop processes and new
equipment for a human free and remote controlled mine is the best way of
implementing the vision. The implementation of the vision has to be performed with
care and is best suited for new or expanding mines. 
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Sammanfattning
I Sverige har gruvor drivits och metaller framställts i nästan tusen år. Tidigare bedrevs 

gruvbrytning hjälp av verktyg och djur och arbetet var ofta både hårt och farligt. Under 
nittonhundratalet mekaniserades utrustningen och de senaste decennierna har flera arbeten och 
maskiner automatiserats. I Sverige har automatiserad och förarlös utrustning används i flera 
decennier i några gruvor. Denna utrustning utgör dock bara en liten del av den totala maskinparken. 
I Australien pågår ett större försök med att fjärrstyra en gruva från Perth (många mil från själva 
gruvan) och ett företag i Chile önskar kunna använda information i realtid för att förbättra sin 
gruvproduktion. Flera företag och universitet i Norden och norra Europa har gått samman för att 
tillsammans sätta upp mål för den framtida gruvproduktionen. Men det finns flera hinder som 
behöver röjas längs med vägen. Den teknik man önskar använda i gruvorna har under många 
decennier använts i fabriksproduktion med framgång. En gruva ställer dock andra och ibland 
hårdare krav på tekniken än vad en fabrik gör. De flesta aktörerna inom gruvbranschen verkar vara 
överens om att digital teknik bör användas i en större utsträckning men de är inte överens om hur 
den framtida gruvproduktionen kommer att se ut. Denna studie syftar till att undersöka den framtida 
gruvdriften och för att genomföra detta har ett flertal intervjuer hållits och fyra studiebesök vid 
gruvor i Sverige genomförts. 

I denna studie har en branschgemensam vision för framtiden sammanfattats. Denna innebär 
att en större mängd digital teknik ska användas i gruvorna tillsammans med en ambition att få 
gruvdriften att likna produktionen i en fabrik. Visionen är formulerad så att den kan tillämpas på 
flera olika sätt. Den kan leda till en gruva där ingen människa vistas i produktionsområden och all 
utrustning är fjärrstyrd eller till en gruva där vissa maskiner är fjärrstyrda och andra bemannade. En 
annan tillämpning av visionen är en gruva med mestadels bemannad utrustning men med en hög 
grad av digitalisering i form av hjälpmedel och verktyg för produktionen. En fjärde tillämpning är 
en styrning av gruvan som medför att dess drift kan styras och planeras baserat på information i 
realtid.

Det är främst fyra faktorer som branschen önskar att uppnå med visionen. Dessa är höjd 
produktivitet, ökad effektivitet, förbättrad arbetsmiljö och en förbättrad bild hos allmänheten av 
gruvbrytningen. De olika tillämpningarna av visionen kommer inte alla att lyckas möta de 
uppställda målen. Om målen nås eller inte beror också på hur övergången från dagens gruva till den 
framtida ser ut. Som ett exempel kan ges att i begreppet arbetsmiljö ingår den psykosociala 
arbetsmiljön. Denna kan påverkas både positivt och negativt om fler maskiner fjärrstyrs beroende 
på hur övergången till den nya tekniken ser ut. Bilden av gruvan är positiv i samhällen i Norrbotten 
där flera gruvor finns men hos miljörörelser målas en mörkare bild upp. Med ny teknik i gruvorna 
kan miljöpåverkan minskas men för att inte gruvsamhällenas bild av gruvor ska försämras bör de 
kontrollrum och styrcentral som obemannad utrustning styrs ifrån ligga i anslutning till gruvorna 
eller gruvsamhällena. 

Här föreslås att den framtida gruvan ska vara människofri och styrd med hjälp av 
information om driften i realtid. Detta innebär att all utrustning och alla arbetsmoment ska utföras 
av obemannad utrustning och på distans. Det innebär också att ny infrastruktur behöver anläggas för 
att möjliggöra för informationsöverföring. Än så länge saknas det lösningar på flera områden för att 
denna gruva ska kunna tillämpas. Tills den människofria gruvan har uppnåtts eller om den inte är 
möjlig att uppnå förespråkas att den digitala tekniken används som hjälpmedel för ökad kunskap om 
och optimering av produktionen. 
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Förord
Jag är född i ett samhälle i ett gruvtätt område. Min farfar jobbade i drygt 30 år som gruvingenjör i 
ett annat. Efter gymnasiet började jag montera utrustning till underjordsgruvor och tunneldrivning i 
en annan del av Sverige. De flesta av mina vänner känner inte till mycket om gruvbranschen, de har 
istället en bild förvärvad från sagor, seglivade myter och olycksrapporteringar i medier. De tror att 
det är slitigt, skitigt och farligt och att det alltid är under jord som gruvbrytningen bedrivs. Min bild 
av gruvan skiljer sig från deras, och det gjorde min farfars också. Gruvbranschen står inför en stor 
förändring i hur produktion bedrivs och inom några årtionden skulle både min bild och den bild min 
farfar hade kunna vara rejält daterade. 

Att ha fått möjligheten att genomföra detta examensarbete har varit ett stort nöje för mig. 
Inte bara har jag fått delta i gruvproduktionen, varit 1100 meter under markytan. Jag har också fått 
undersöka vad digital teknik och automation kan göra för skillnad för en i gruvbranschen. En 
bransch som är viktig för Sverige men som också är har en stor betydelse för mig personligen. 

Det finns en önskan inom gruvbranschen att i framtiden öka mängden digital teknik i 
produktionen. Med automatiserad utrustning och ökad användning av informationsteknik kan 
gruvbrytningen se väldigt annorlunda ut i framtiden. Min ambition i början av detta arbete var att 
titta på vilka områden inom gruvbrytningen som saknar tekniska lösningar för att kunna fjärrstyras. 
Med tiden utvecklades detta till att allt mer handla om hur man ska definiera vilken riktning denna 
utveckling ska ta. Jag blev intresserad av att identifiera vilka faktorer man önskar påverka med hjälp 
av denna teknik, att ta reda på varför alla pratar om att sträva i denna riktning.

Vi har byggt ett samhälle där all ny teknik anses ge mervärde av någon slags inneboende 
egenskap i tekniken. Det saknas ibland ett konsekvenstänk och ett ifrågasättande om varför det är 
så. Tekniken kan bidra till att öka våra förmågor, få oss att resa snabbare och förflytta tyngre 
föremål än vad vi med ren muskelkraft kan orka göra. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda 
att tekniken ger oss mervärde.

Tack!
Jag vill tacka alla personer som har hjälpt mig att genomföra detta arbete. Alla de som har tagit 
emot mig på besök, låtit mig hålla intervjuer och följa med på äventyr i gruvorna. Ett stort tack till 
de personer som har ställt upp på övriga intervjuer och som har hjälpt till att guida mig i detta 
arbete. Alla är inte nämnda i referenslistan. Vissa personer har lett mig in på rätt väg genom att tipsa 
om personer som jag borde prata med, eller om rapporter som jag borde läsa snarare än genom att 
ge mig mer stoff till rapporten. Oavsett om ni omnämns med namn eller inte är jag tacksam för den 
hjälp ni har bidragit med. Utan er hjälp hade jag inte kunnat genomföra detta arbete. 
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1. Inledning
När man landar med flyget i Gällivare i Norrbotten syns tecken på gruvbrytning på ett flertal 
platser. Norra Europas största kopparmalmsgruva utgör en flera kilometer lång och flera hundra 
meter djup grop som är svår att missa. I bakgrunden ser man gruvorna i Malmberget och 
Koskullskulle med sina uppfordringsverk (lavar) som sticker upp som höga betongklossar. I 
Malmberget syns också ett stort rasområde som utgör ett hål mitt i samhället. Malmbrytningen i en 
av gruvorna började redan på 1700-talet och gruvorna utgör nu både vardag och stora arbetsgivare i 
samhällena. Den utveckling som nu pågår kan medföra stora skillnader för både samhällena kring 
gruvorna och för de som idag arbetar i dem. För att beskriva denna utveckling behöver startpunkten 
läggas några hundra år tillbaka i tiden.

1.1 Problembakgrund
I tidig gruvdrift användes verktyg tillsammans med muskelkraft vid brytningen och åsnor och andra 
dragdjur hjälpte till att dra last i gruvan. Istället för att som i dag använda sprängämnen eldade man 
på berget och hällde sedan på vatten så att det sprack. Arbetet i gruvorna var slitigt och farligt. Den 
industriella revolutionen ledde till att muskelkraft från människor och djur kunde ersättas med kraft 
från fossila bränslen. På så vis kunde mer produceras per timme mänskligt arbete (Hornborg, 2012). 
Den uppfinning som startade denna utveckling och den industriella revolutionen var ångmaskinen. 
Det var gruvindustrin i England som drev fram utvecklingen av ångmaskinen då de allt djupare 
stenkolsgruvorna behövde kraften från ångmaskinen för att pumpa upp vatten ur gruvorna 
(Hornborg, 2012).  

I gruvnäringen har utvecklingen gått från arbete med muskelkraft (från människor och djur) 
till att mekaniseras. För att öka kapaciteten i underjordsgruvor har därefter utrustningen gjorts större 
och på många ställen har den nu nått sin maximala storlek. Om effektivitetsökningen inte kan 
komma från ökad storlek (större orter, större maskiner, större höjdskillnader mellan nivåer) och när 
mekaniseringen här har nått sin maximala kapacitet, kan digital teknik och processtyrning vara det 
som kvarstå att utforska? Tidigare tekniska utvecklingar har handlat om en förändring i den 
utrustning som används av de som arbetar i gruvan, den stundande utvecklingen kan ha effekten att 
människor inte längre behövs i gruvorna. Detta gör att färre människor utsätts för risker i 
gruvmiljön men det gör också att en yrkeskategori som funnits i flera hundra år riskerar att 
försvinna.

Den äldsta gruvan som fortfarande är i drift i Sverige är Garpenberg i Dalarna. Den har varit 
i drift sedan 1200-talet (Boliden). Vid ett besök i Dannemora gruvor i Uppland kunde guiden där 
berätta om hur de har hittat bevis på att gruvbrytning pågick där redan på 1100-talet. Gruvbrytning 
är således en gammal industri. Under och efter andra andra världskriget var det vår möjlighet att 
exportera stål som skapade en stark svensk ekonomi. År 2010 stod gruvnäringen för 26 miljarder av 
Sveriges BNP och 13 % av Sveriges alla investeringar (SveMin). Statliga LKAB var i Sverige 
tidiga att förstå att datorer, informationsteknologi (it) och automation kunde användas i gruvorna. I 
Kiruna använder sig LKAB av förarlösa tåg på de båda huvudnivåerna som nu är i drift och de 
introducerade de första förarlösa tågen på 1970-talet. Flera svenska gruvföretag har arbetat och 
arbetar med att utveckla fjärrstyrd utrustning för lastning och transport i gruvorna. Atlas Copco och 
Sandvik är svenska företag som tillsammans står för 60 % av den globala marknaden för 
underjordsutrustning till gruvorna (SveMin).

I Sverige finns inte bara en tradition av gruvbrytning utan också en tradition av utveckling 
av utrustning till gruvorna. Den utveckling som har skett här startade tidigt och nu har allt fler 
företag världen över börjat intressera sig för vad digital teknik kan användas till i gruvorna. I 
fabriker och tillverkningsindustrin har digital teknik använts länge, men i gruvorna har den 
utvecklingen varit långsam. Den miljö inom vilken gruvorna verkar ställer andra krav på tekniken 
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än vad till exempel fabriker har gjort tidigare. Nu testas automatiserade maskiner och används i 
gruvor på flera håll i världen. Det går att kontrollera viss utrustning på distans och möjligheterna att 
styra produktionen har ökat. Ett företag har startat försök där de vill kunna fjärrstyra en hel gruva. 
Men det saknas teknik och kompetens inom flera områden innan en totalt fjärrstyrd gruvan kan 
uppnås.

Gruvföretagen världen över anger flera anledningar till varför fjärrstyrning av gruvor är att 
föredra. Problemen med att rekrytera personal är en anledning. I Sverige kan vissa tjänster på 
tjänstemannanivå stå helt utan sökande medan ett tiotal tjänster för maskinoperatörer kan ha flera 
tusen sökande. På vissa orter i norra Sverige är det inte svårt att rekrytera men då det råder stor brist 
på bostäder kan det vara svårt för människor utifrån att flytta för att arbeta i och kring gruvorna på 
dessa orter. Sverige ligger i teknisk framkant vad gäller modern gruvdrift vilket har förklarats med 
att vi har höga personalkostnader här och, på sina håll, låghaltig malm. I flera andra länder kan det 
vara svårt att rekrytera då gruvorna är ensligt placerade. Om en gruva kan fjärrstyras kan de som 
ska styra den arbeta från en plats där fler vill bo och på så vis ökar möjligheterna att rekrytera 
personal. 

I gruvorna hanteras stora volymer av tungt material. Den takt med vilken malmen bryts i dag 
är många gånger högre än den var för hundra år sedan vilket har skett med hjälp av mekaniseringen 
av arbetet i gruvorna (Corke et al, 1998). Den mekaniska utrustningen har utvecklats till allt större 
och starkare maskiner men en gräns har nåtts och nu är det inte längre praktiskt (i vissa fall är det 
inte ens möjligt) att utveckla större maskiner (Corke et al, 1998).

Utveckling mot att använda mer digital teknik i gruvorna har pågått i flera decennier. På 60-
talet började den första förarlösa tåglösningen för underjordsgruvor användas och under 80-talet 
började underjordstruckar automatiseras (Konyukh, 2007). I Storbritannien, Kanada, Australien, 
Frankrike och Sovjet startades nationella program genom vilka användningen av robotteknik i 
gruvor skulle utforskas (Konyukh, 2007). Under tidigt 1990-tal startade LKAB ett projekt för 
utveckling av obemannade, fjärrstyrda lastare (Fiscor, 2004). Följande citat publicerades 1968 i 
Sara Lidmans bok Gruva (som referens kan nämnas att LKAB:s huvudnivå nu är 1365 meter under 
referenspunkten).

”Ur FAKTA - för LKAB:s anställda vid förvaltningen i Kiruna”:
”Datamaskinen på 420-metersnivån kan förmodligen ses som inledning till en epok 
med automatisk processtyrning av allt fler och större produktionsled. Det är inte 
otroligt att morgondagens malmproduktion kommer att vara styrd av datamaskiner 
från början till slut; från gruva till hamn.” (Lidman, 1968, s. 156)

I bland annat Australien och Chile har större försök med att fjärrstyra och automatisera 
gruvutrustning genomförts. Gruvföretaget Rio Tinto har en gruva i västra Australien med utrustning 
som kan fjärrstyras. Detta har gjort att gruvan delvis kan styras från Perth, många mil bort. I Chile 
arbetar företaget Codelco för att öka mängden digitaliserad utrustning. Bland annat har de en flotta 
med gruvtruckar som opererar autonomt i ett inhägnat område.

I samhället i övrigt har den digitala tekniken inkorporerats på otaliga områden. Vi har vant 
oss vid att alltid ha tillgång till internet och i fattigare områden i världen kan ett fungerande 
mobiltelefonnätet hjälpa framväxten av företagande i nya former (FN). I fabriker runt om i världen 
arbetar robotar och annan autonom utrustning. Den digitaliserade utrustningen har delvis ersatt de 
arbeten som människor tidigare utförde. Denna studie inleddes med ambitionen att ta reda på vilka 
hinder som kvarstod innan den fullt fjärrstyrda gruvan kunde uppnås. Den bild som de ovan 
beskrivna projekten målar upp beskriver hur man verkar för att uppnå den framtida gruvan. 
Litteraturen antydde att framtidens gruvdrift skulle vara fjärrstyrd och automatiserad men de 
studiebesök och intervjuer som genomfördes visade att det inte alls var säkert hur mycket digital 
teknik man önskade eller trodde att det var möjligt att använda i gruvorna. 
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Många aktörer i gruvbranschen söker nu hitta sina riktningar för arbetet mot framtidens 
gruva, de bedriver pionjärprojekt, skriver rapporter, kommunicerar sina visioner eller startar 
konsortier. Flera av de tidiga projekten som har bedrivits har stött på motstånd men nya projekt 
tillkommer trots detta. De olika aktörerna verkar ha siktet inställt mot att förändra framtidens 
gruvdrift. Men vilken bild av förändringen framstår om man försöker sammanföra flera av dessa 
aktörer?

1.2 Syfte
Flera ambitioner återfinns bakom detta arbete. Delvis finns en ambition att beskriva den värld och 
den världsbild som återfinns inom gruvbranschen vad gäller dess framtidssyn och tilltro till 
teknologi. Den litteratur som har ingått i detta arbete beskriver detaljer och projekt rörande en viss 
teknologi eller så beskriver den de möjligheter som teknologin utgör. Litteraturen beskriver olika 
faktorer som kan stärkas med hjälp av teknologin och på vilket sätt denna kan vara till hjälp för 
gruvföretagen. Men sällan återfinns någon kommentar i denna litteratur om vad gruvföretagen har 
för framtidsambitioner. Om en större förändring är på gång inom branschen torde dessa företags 
framtidssyn vara intressant att utröna. 

I detta arbete finns också en ambition att beskriva forskningsläget i branschen och tillståndet 
för teknikutvecklingen. Med hjälp av denna kan framtiden studeras. Men inte bara de befintliga och 
eventuellt kommande teknikerna studeras utan också de behov som finns men där tekniska 
lösningar saknas.

En tredje ambition återfinns i hur man kan uppnå en förbättrad produktion med hjälp av ny 
teknologi och en framtidsvision. Vad en förbättrad produktion är kan beskrivas med hjälp av vilka 
faktorer och värden som är viktiga för gruvföretagen att uppnå eller förbättra.

Syftet med detta arbete är att studera vilken syn på framtidens gruvbrytning som återfinns 
inom gruvbranschen och ge förslag på hur framtidens gruvbrytning bör utformas. 

1.3 Frågeställning
Syftet kommer att nås genom att besvara flera delfrågor. Vad önskar branschen uppnå med en 
förändrad gruvbrytning? Hur kan denna förändrade gruvbrytning komma att uppnås? Vilka 
konsekvenser kan en förändrad gruvbrytning komma att leda till?

1.4 Avgränsningar
Med gruvbranschen menas här gruvor, tillverkare och leverantörer av utrustning, intresseföreningar, 
nätverksgrupper eller liknande som arbetar med, i eller kring gruvorna världen över. De gruvor som 
beskrivs i denna rapport representerar inte alla gruvor i världen men de representerar många och 
framför allt de gruvor som redan har intresserat sig för en modernisering av sitt arbete. Skillnaden 
mellan arbetet i olika gruvor är stort. I denna rapport kommer fokus att ligga på de moderna, stora 
och medelstora gruvorna och de gruvor som har en hög grad av mekaniserad utrustning. Det är de 
gruvor som redan har genomfört modernisering i form av mekanisering av sitt arbete som är mest 
troliga att ta nästa steg snart, det mot digitaliseringen. I detta arbete inkluderas både underjords- och 
ovanjordsgruvor. Fokus ligger på de processer som ingår vid brytningen av malm. Prospektering, 
undersökning och anrikning ingår därmed inte i denna undersökning. 

Denna rapport kommer ej att behandla annan gruvdrift än den av malm i berg, alltså kommer 
varken kalkbrott, sand- eller grustag eller oljeutvinning att ingå. Kolbrytning ingår heller inte i detta 
arbete då kolgruvor ofta ställer andra och hårdare krav på utrustningen. Även saltgruvor kan ställa 
andra krav och kommer heller inte att ingå här. Det pratas om att bryta metaller och andra åtråvärda 
ämnen på havsbottnen och himlakroppar, detta är något som ej kommer att studeras i detta arbete. 
Även om den utveckling som här kommer att beskrivas kan komma att gynna en eventuell framtida 
brytning i dessa mer extrema miljöer. 
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1.5 Disposition
För att underlätta för läsaren följer här en genomgång av rapportens upplägg. I följande kapitel 
kommer tillvägagångssättet och de metoder som har använts att beskriva. Efter detta följer kapitel 3 
(Teori) med en genomgång och beskrivning av de teorier som kommer att användas och återknytas 
till i kapitel 6 (Analys) och kapitel 7 (Diskussion och slutsatser). I kapitel 4 (Teknisk översikt) 
beskrivs hur gruvbrytning går till. Här kommer de tekniker och utrustningar som används i dagens 
gruvor att beskrivas. I detta kapitel beskrivs också hur den tekniska utvecklingen ser ut idag, vilka 
tekniker som håller på att utvecklas och testas och vilka tekniker som efterfrågas. Efter denna 
tekniska genomgång följer i kapitel 5 (Visionen om framtidens gruva) en beskrivning av hur olika 
aktörer inom gruvbranschen ser på och arbetar för framtidens gruvbrytning. Här kommer aktörernas 
synsätt att sammanfattas i en branschgemensam vision för framtidens gruvbrytning. 

De två sista kapitlen, 6 och 7 är ägnade åt analys och diskussion. Kapitel 6 analyserar de 
olika mål som branschens aktörer önskar uppnå med framtidens gruvdrift. Här kommer också olika 
exempel ges på hur tekniken kan hjälpa till att möta dessa mål. I detta kapitel kommer också 
beskrivas hur en förändrad gruvdrift kan komma att påverka arbetet i gruvorna. Slutligen, i kapitel 
7, diskuteras hur en vision för den framtida gruvdriften kan hjälpa branschens aktörer i deras arbete. 
Här förklaras varför en sådan vision kan vara bra att formulera för varje enskild aktör. I kapitel 7 
presenteras också olika förslag på framtidsscenarier som ryms inom visionen. Dessa kommer att 
ställas mot de olika målen som analyseras i kapitel 6. Efter detta följer också förslag på 
implementation av visionen och tips på hur denna förändrade gruvdrift ska införas.
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2. Metod
I genomförandet av denna studie har studiebesök genomförts på fyra olika gruvor i Sverige, Boliden 
Aitik utanför Gällivare, Zinkgruvan utanför Askersund som är ägd av Lundin Mining, Northland 
Resources Kaunisvaaragruva utanför Pajala och LKAB:s gruva i Kiruna. Besöken genomfördes i 
den nyss nämnda ordningen. På grund av studiens omfattning ansågs fyra studiebesök vara 
tillräckligt. De besökta företagen har valts ut på grund av deras eventuella användning av digital 
teknik och för att uppfylla följande kategorier; äldre gruvor, nyare gruvor; privata företag, statligt 
ägda företag; dagbrott, underjordsgruvor. Utöver dessa studiebesök har flera andra intervjuer 
genomförts varav flertalet via telefon. Dessa intervjuer har fungerat som ett komplement till 
studiebesöken och de har valts ut för att fler aktörer än gruvföretagen ska representeras. Dessa 
aktörer är forskare och leverantörer av gruvutrustning. Under flera intervjuer har tips om andra 
personer att intervjua erhållits. Tipsen har följts i mån av tid. Omfattningen av arbetet har inte tillåtit 
ett bredare urval av aktörer än det ovan beskrivna. Detta är alltså inte en total genomgång av den 
svenska gruvbranschen.

För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna genomfördes först en litteraturstudie som 
också har lagt grunden för denna rapport. I denna studie har diskussionerna som nu förs kring 
användningen av IT och automation i gruvor ingått. Även traditionell gruvbrytning har studerats för 
att lägga grunden för det övriga arbetet. Genom att studera litteraturen har också omfattningen av 
arbetet vidgats, så att fler områden i världen har kunnat täckas in. Litteraturen består av publicerade 
källor som har hittats genom breda sökningar och sökningar riktade mot användningen av 
automation och fjärrstyrning i gruvor. Någon total genomgång av området kan inte garanteras.

Alla intervjuer som har genomförts i detta arbete har valts ut efter tips eller på grund av att 
de har figurerat i för studien intressanta sammanhang. Intressanta sammanhang kan vara att de är 
aktiva i forskning om den framtida gruvdriften, att de deltar i arbetet att utforma den eller för att de 
arbetar åt en leverantör som är aktiv i utvecklingen mot en förnyad gruvdrift. De flesta intervjuer 
som utfördes under studiebesöken har sparats i form av ljudupptagningar tillsammans med 
stödanteckningar. Under några intervjuer fungerade inte inspelningsutrustningen som förväntat 
varför endast anteckningar från dessa finns. Vissa komplementerande frågar har ställts och besvarats 
via e-post i efterhand. Ljudupptagningarna från intervjuerna har transkriberats ordagrant av mig. 
Transkriberingarna har sedan analyserats genom att en kategorisering av svaren så att de för mig 
intressanta bitarna har kunnat väljas ut. De intervjuer som genomfördes via telefon spelades ej in 
utan anteckningar togs och sammanfattades kort efter att varje intervju hade genomförts.

2.1 Metodologi
Den första ansatsen med detta arbete var att genomföra en fallstudie där vad som saknades innan 
den totalt fjärrstyrda och automatiserade gruvan kunde uppnås skulle studeras. Höst et al (2006) 
definierar en fallstudie som en djupgående studie av ett samtida fenomen. Resultatet av en fallstudie 
är ej menat att generaliseras. Fenomen som har samma egenskaper som det studerade kan dock 
komma att ge liknande resultat skriver Höst et al vidare. Om en serie av fallstudier utförs kanske ett 
mönster kan skönjas, men detta ska inte misstas för att vara ett bevis. En fallstudie har en flexibel 
design och bygger vanligtvis på kvalitativ data i form av intervjuer, observationer och arkivanalys 
(Höst et al, 2006). 

Den andra ansatsen med detta arbete blev att genomföra en kartläggning av branschens syn 
på den framtida gruvdriften och hur nya tekniker kan användas i gruvorna. En kartläggning innebär 
att beskriva och förklara nuläget med hjälp av en bred fråga (Höst et al, 2006). Tillsammans bildar 
båda ansatserna en kvalitativ och explorativ studie där den första ansatsen bildar grunden som den 
andra ansatsen breddar och utvecklar. En explorativ studie är en fallstudie som genomförs inom ett 
område där teoribildning saknas eller inte är tillräcklig (Østbye et al, 2008). Den syftar till att 
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identifiera och beskriva väsentliga fenomen och begrepp inom området. En fallstudie kan sedan 
leda till fortsatta studier och teoribildningar av den explorativa studien (Østbye et al, 2008). Det 
som beskrivs måste inte vara en generalisering som är tillämpbar utanför studien. 

Alla intervjuer, så väl de som ägde rum under studiebesöken som de övriga, har varit öppet 
riktade. Detta för att möjligheten att anpassa dem efter de förutsättningar som varje intervju har 
utgjort behövts. En öppet riktad intervju har en intervjuguide till stöd med frågeområden och både 
formuleringar och frågeordning kan variera mellan de olika intervjuerna (Höst et al, 2006). De 
frågor som har ställts har anpassats efter de olika företagens förutsättningar och beroende på vilken 
befattning och vilken kunskap den intervjuade har besuttit. Under studiebesöken har ofta inneburit 
möjligheter att följa med i och se delar av verksamheten och i ett fall också möjlighet att delta i 
verksamheten då jag fick följa med en förare i dess truck. Under besöken har en position av en 
deltagande observatör intagits (Kvale & Brinkmann, 2011). Detta innebär att frågor har ställts 
frågor och intervjuer har hållits samtidigt som olika delar av verksamheten har besökts och visats. 
Material som har skapats inom företagen har också använts i detta arbete. Dessa material har  kan 
klassas som arkivmaterial och används inom fallstudier (Höst et al, 2006).

I denna studie har diskursanalys använts. Diskursanalysen syftar här till att studera den bild 
av gruvbrytningen som finns. Verkligheten framstår på olika sätt beroende på vilket perspektiv man 
har när man betraktar den. Den bild som skapas är en diskurs och beroende på vem som sätter 
agendan kan olika bilder skapas (Börjesson & Palmblad, 2010). Diskursen sitter i det språkliga. När 
ett föremål för ett namn och kan beskrivas så har föremålet också satts i ett sammanhang. Men, som 
Börjesson och Palmblad resonerar, kan även bilder utgöra diskurser. Som exempel nämner 
Börjesson och Palmblad att bilen ofta får symbolisera femtiotalets Sverige. I diskursanalysen 
studeras hur bilder, språk och sammanhang skapas. Det är alltså inte fråga om en beskrivning av hur 
den ser ut utan en beskrivning av hur den kan ha formats. De beskriver att diskurser kan påverka 
hur vi som individer väljer att agera. Beskrivet på ett annat sätt kan en diskurs liknas vid en 
ideologi, något som kan guida en människa när beslut ska fattas och som sätter ramarna för vad som 
är underförstått. För att genomföra diskursanalysen har sökordet gruvbrytning använts i 
Mediearkivet och de fem första artiklarna valts ut (från svensk tryckt press) när resultatet har 
sorterats efter relevans. Artiklar äldre än 10 år har rensats, de är för gamla för att representera en 
bild av gruvan idag. På grund av arbetsomfattning har fem artiklar fått anses vara ett tillräckligt 
urval trots att analysen hade kunnat ge en bredare bild om fler artiklar hade ingått. 

2.2 Reflektioner över metod
Det resultat som här har uppnått är beroende av de personer som har intervjuats och bidragit med 
material men också av de erfarenheter som jag hade med mig in i arbetet. Eftersom dessa 
förutsättningar inte går att kopiera kommer inte heller studien att kunna upprepas med exakt samma 
resultat. En fallstudie är inte generaliserbar och resultatet av en explorativ studie är därför inte heller 
möjligt att generalisera. Eftersom detta arbete delvis är baserat på studiebesök på fyra av Sveriges 
större gruvor kan det finnas åsikter och inställningar inom branschen som avviker mot de som 
redovisas här. De olika aktörerna har dock kontakt med varandra. Några större gruvföretag äger ett 
flertal gruvor i Sverige och tack vare dessa gruvors gemensamma företagsledning kan liknande 
förhållning till utvecklingen av gruvdriften finnas hos dessa gruvor. Parallellt med gruvföretagen 
har leverantörer, forskare och branschnätverk ingått i denna studie och likaså forskare på området. 
Därför kan de åsikter som uttrycks här tänkas representera stora delar av branschen i Sverige och 
också i andra delar av världen. På grund av arbetets omfattning har inte någon internationell studie 
kunnat genomföras. Då Sverige och Norden anses befinna sig i teknisk framkant inom 
gruvbranschen kan detta dock rättfärdigas. Genom litteraturstudien har arbetets omfattning kunnat 
breddas.

Under studiebesöken har oftast stor frihet funnits vad gäller att träffa och prata med för 
studien intressanta personer och med att få se de delar av verksamheten som studien rör. I 
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undantagsfall har det varit svårare att få mina önskemål tillgodosedda då inte alla personer har 
funnits tillgängliga. Personer som har varit intressanta att prata med har varit de som arbetar med 
planering, styrning och organisering av produktionen och de som har kunskap om produktionen och 
dess utrustning. De olika studiebesöken har varat från en till tre dagar per plats. 

Beskrivningen av brytningsmetoder och arbetet i gruvorna bygger till stor del på det som har 
presenterats och visats under studiebesöken. Många fler brytningsmetoder finns och arbetet varierar 
stort mellan olika gruvor i världen. Mina beskrivningar kan därför ej anses gälla alla gruvor.
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3. Teori
En allt mer digitaliserad gruva kommer att medföra förändringar för de som arbetar på plats i den. 
Teorier för hur införande av teknik kan påverka de som arbetar med tekniken kommer att beskrivas 
först i detta kapitel. Med hjälp av denna beskrivning kan konsekvenserna av gruvbranschens 
förändring kan beskrivas. Först beskrivs hur några gruvarbetare i 1960-talets Sverige såg på 
tekniken som de arbetade med. Där beskrivs också hur tekniken bör införas för att den ska tas emot 
väl. Efter det följer en genomgång av hur man skapar en god miljö för att beslut ska leda till 
handlande. En digitalisering av gruvdriften kan komma att innebär en stor förändring, ett nytt sätt 
att tänka kring gruvdrift. Beslutsteori kan lära oss mer om hur en miljö kan skapas där förändringar 
kan främjas och där beslut leder till handlande. Här beskrivs också hur en organisations visioner och 
kommunikation utåt har betydelse för dess agerande. Om ny teknik ska introduceras i gruvorna bör 
ett klimat som förespråkar handlingar i denna riktning skapas inom företagen. Sist i detta kapitel 
beskrivs de begrepp som kommer att användas vid analysen av gruvbranschens förändringar. Dessa 
begrepp är ofta förekommande argument till varför en modernisering och digitalisering av gruvorna 
är önskvärd. 

3.1 Samspel mellan teknik och användare
Sara Lidmans bok Gruva samlar berättelser från gruvarbetare i LKAB:s gruvor i Kiruna och 
Svapparvaara från december 1967, året innan den stora gruvstrejken bröt ut. Första upplagan 
publicerades år 1968. I boken får arbetarna berätta om sin vardag i gruvorna, hur det kommer sig att 
de började arbeta där och om deras tankar om arbetet och livet. De berättar om en extremt hög 
ljudvolym i anrikningsverket. En ljudvolym så hög att de inte gick att prata med varandra och den 
fysiska påverkan på kroppen som det innebar då man arbetade i den miljön. Andra beskriver smuts, 
osäkra arbeten och kyla i gruvorna. Nedan följer citat och referat ur denna bok. Det har snart gått 50 
år sedan boken publicerades så det som beskrivs gäller inte dagens svenska gruvor. Däremot kan de 
uttalanden som finns i boken ge en bild av hur det har sett ut, en bakgrund till det läge som 
branschen nu befinner sig i. Boken fungerar också som en beskrivning av hur tidigare tekniker och 
maskiner har tagits emot i gruvorna.  

I boken beskriver flera personer hur de känner sig maktlösa inför maskinerna och inför 
förmännen. De beskriver en hierarki i gruvan där gruvkontoret och ledningen är överst, under dem 
finns förmännen, därefter kommer maskinerna och först efter maskinerna finns gruvarbetarna. 
”Centrum, fokus det är maskinerna” som en person uttryckte det (Lidman, 1968, s. 74). En man 
som jobbat med flera olika moment i gruvan uppskattade skjutningen (sprängningen) på grund av 
dess stora frihet och dess brist på maskiner. Han uttryckte det så här: ”[m]an får ju bestämma själv – 
det är inte en maskin som har herraväldet över en” (Lidman, 1968, s. 104). En annan arbetare är 
frustrerad på den höga ljudvolymen som rådde i anrikningsverket där han jobbade. ”Det är inte 
människan som ska behöva dra på sig en massa grejer för att skydda sig. Det är maskinerna som 
borde ha vadd och kåpor på sig.” Trots både vadd och hörselkåpor hade denna arbetare dragit på sig 
hörselskador på arbetet. Angående vissa tjänstemäns dåliga beteende gentemot gruvarbetarna, 
(skrivet i ”AB” 19.2.69) står det att ”[m]änniskor kan ju förändras, förmänskligas. Bara inför 
robotar måste man ge upp hoppet.” (Lidman, 1968, s. 161). De arbetare som kommer till tals i 
boken är alltså inte speciellt positivt inställda till utvecklingen mot ökad mekanisering och 
datorisering i gruvan. En person uttryckte det med följande mening: ”[o]ch maskinerna jagar folket” 
(Lidman, 1968,  s. 102). Dock var det inte alla som var kritiska till utvecklingen och främst vände 
sig kritiken till hur maskinerna ofta ansågs vara viktigare och mer värda än arbetarna. En viss 
uppgivenhet kan anas när en av arbetarna uttrycker att: ”Tar dom ifrån oss allt ansvar – så blir vi 
ansvarslösa. Räknar dom snålt och misstänksamt så svarar vi med snålhet och misstänksamhet” 
(Lidman, 1968, s. 116). 
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När gruvföretagen idag önskar automatisera och koppla samman flera av sina processer 
anser Sanda et al (2012) att de människor som ska arbeta med de kommande systemen bör ses som 
en del av dessa system och inte bara som några som samarbetar med systemen. Det senare synsättet 
leder till att människorna måste anpassa sig efter systemen. Människorna bör istället ses som 
komponenter i systemen, som några som kan bidra till att utveckla systemen till det bättre (Sanda et 
al, 2012). 

Wanda J. Orlikowski är en organisationsforskare som har skrivit om hur ny teknik påverkar 
de som arbetar med den. Hon har också beskrivit hur organisationerna som anammar den nya 
tekniken kommer att påverkas. Då en användare ska ta till sig en ny teknik är det mycket mer än 
bara tekniken i sig som kommer att ha en inverkan på denna upplevelse (Orlikowski, 2000). Den 
sociala kontext som användaren kommer från och verkar inom påverkar tillsammans med de 
kulturella konventioner som råder där. Även denna användares kunskaper, förmågor, tidigare 
upplevelser och övning med tekniken kommer att påverka hur användaren upplever tekniken 
resonerar Orlikowski vidare. Upplevelsen av den nya tekniken kan också influeras på lång sikt av 
att tidiga historier och berättelser om tekniken ger användaren förväntningar (Orlikowski, 2000). De 
tidiga erfarenheterna med en teknik kan färga alla kommande möten med denna teknik och kan vara 
svår att ändra på. Men som Orlikowski beskriver, det finns saker som kan förbättra 
förutsättningarna för att detta ska bli en bra upplevelse. En positiv effekt kan fås med en stabil och 
förutsägbar teknik medan det kan påverka upplevelsen negativt om det finns stora 
produktivitetskrav från företagsledningen.

Orlikowski (2000) beskriver att det inte är tekniken som sätter gränserna för hur den ska 
användas. Gränserna skapas tillsammans med användaren. “It has long been recognized that 
technology is often not used as designed or intended” (Orlikowski, 2000, p. 424). Oavsett hur 
utvecklaren avsåg att prylen skulle användas så kommer många användare att hitta fler 
användningsområden för den antingen medvetet eller omedvetet (som när något går fel till 
exempel). Om tekniken ingår i ett större system kommer möjligheterna att hitta egna 
användningsområden för den att begränsas (Orlikowski, 2000). Användarna har olika rädslor, 
visioner, färdigheter och möjligheter som påverkar hur de använder sig av tekniken. Finns det regler 
och förordningar som påverkar eller om tekniken inte är pålitlig kommer användare att improvisera 
och lösa de problem som uppstår beskriver Orlikowski. Fel och brister kommer att finnas som 
behöver lösas och det kommer att finnas ändringar som behöver genomföras. Detta gör att en teknik 
aldrig kan ses som fixerad eller färdig, en utveckling av den kommer alltid att ske.

Hur en ny teknik tas emot av användarna påverkar den organisation inom vilken tekniken 
används (Orlikowski, 2000). Orlikowski delar in denna påverkan i tre kategorier där den första 
kategorin innebär ingen påverkan alls, att det nuvarande läget behålls. Den andra kategorin innebär 
att företaget kan förbättra det nuvarande läget. I tredje kategorin kommer stora förändringar att ske. 
För att uppnå den sistnämnda bör användarna vara motiverade, samarbetsvilliga och ha ett 
teamfokus (Orlikowski, 2000). Det kan också vara bra att se till att tekniken är öppen för 
förändringar så att användarna kan få göra sina egna modifikationer. För att göra en uppskattning av 
hur mycket en teknik skapar i mervärde bör man studera det mervärde som användningen av 
tekniken genererar och inte bara det mervärde som tekniken självt skapar. (Orlikowski, 2000)

Då ny teknik introducerar i en organisation kan detta komma att ha effekter socialt hos de 
som verkar inom organisationen. Datorbaserade system konsumeras och förändrar hur och vilken 
information som går att komma åt vilket gör att systemen kommer ha möjlighet att förändra de 
sociala förhållanden som finns mellan individer, inom grupper och inom institutioner (Grint & 
Woolgar, 1991). Tekniken kan inte förutsäga några förändringar, den kan bara skapa förutsättningar 
för förändringar. I vissa fall leder tekniken till ökad kunskap och färdighet hos de som arbetar med 
den och i vissa fall leder den till en minskad färdighet. Grint och Woolgar (1991) visar på hur ett 
företag fick nöjda anställda när de introducerade ett nytt tekniskt system (en ny IT-lösning). 
Företaget spenderade både tid och pengar på denna introduktion gentemot de anställda. Ett annat 
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företag satsade inte tid och pengar på introduktionen av samma system vilket istället resulterade i 
anställda som var missnöjda (Grint & Woolgar, 1991).

En annan aspekt av samarbetet mellan människor och teknik ges i en programserie som 
sändes i tre delar på P1 hösten 2012. Där berättas att i samarbete med maskiner är det den 
mänskliga faktorn som oftast orsakar olyckor. Maskinerna gör färre fel och är effektivare än 
människorna samtidigt som allt mer teknik används som hjälpmedel och vi människor övergår till 
att övervaka tekniken (P1:2). De resonerar att det alltså kan vara bra att ersätta människor med 
teknik, ”effektivitetsmässigt är det bra att minimera den mänskliga faktorn” (P1:2). 

3.2 Beslutsteori
Nils Brunsson är en svensk organisationsforskare som har studerat beslutsfattande och handlande 
inom organisationer. Man kan inom det moderna samhället definiera två typer av aktörer, individer 
och organisationer (Brunsson, 2003). En organisation består av flera individer och kan vara ett 
företag till exempel. Inom organisationer fattas beslut som sedan ska leda till handlande men det är 
inte alltid som ett beslut leder till handlande (Brunsson, 2003). Handlande följer inte heller alltid på 
ett beslut.

Traditionellt förespråkas ett rationellt beslutsfattande inom organisationer. Ett rationellt 
beslut består i att alla tänkbara alternativ studeras varefter man utifrån dessa alternativ tar ett beslut. 
Men eftersom de flesta beslut kan generera en uppsjö av alternativ är det sällan, för att inte säga 
aldrig, möjligt att studera alla dessa resonerar Brunsson (2000). För att uppnå ett rationellt 
beslutsfattande är det näst bästa då att gå igenom så många som möjligt av alternativen, utvärdera 
dem och ta ett beslut utifrån dessa, även detta är mycket tidskrävande. Ett rationellt beslut gör med 
sitt stora antal alternativ att osäkerheten ökar vilket leder till svårigheter att agera. Nils Brunsson 
(2000) anser att om ett beslut ska resultera i handlande bör beslutet istället vara irrationellt. Vid 
irrationellt beslutsfattande övervägs endast ett eller ett fåtal alternativ. Ett irrationellt beslut gör att 
de som arbetar inom organisationen, medverkar i och påverkas av beslutet blir motiverade, 
engagerade och har samma förväntningar (Brunsson, 2000). Detta leder i sin tur till att 
sannolikheten att beslutet faktiskt leder till handlande ökar.

Som ledare för en organisation är det inte bara din uppgift att ta ett beslut utan det ingår 
också att se till att beslutet leder till att andra agerar utifrån det. Alla beslut leder inte nödvändigtvis 
till agerande och allt agerande följer inte alltid på ett beslut (Brunsson, 2000). Istället för att 
använda sig av rationella kriterier för beslut som ska tas bör man använda sig av handlandekriterier. 
Följande tre komponenter bör finnas inom en organisation för att ett agerande ska ha stor 
sannolikhet att inträffa, förväntningar, motivation och engagemang (Brunsson, 2000).

Inom en organisation ökar sannolikheten för handlande då individerna inom organisationen 
förväntar sig att deras agerande kommer att leda till en organiserad handling (Brunsson, 2000). Alla 
inblandade bör också vänta sig att deras agerande kommer att leda till samma handlande, i riktning 
mot samma mål. De individer som uppfattar ett visst handlande som bra kommer också att bli 
motiverade att verka för det handlandet skriver Brunsson. På så vis kommer de arbeta för att 
beslutet ska förverkligas. De individer som tror att det kommer att leda till något dåligt kommer inte 
vara motiverade och därmed inte jobba för att det ska genomföras. För att underlätta samarbetet 
mellan olika människor anser Brunsson (2000) att man behöver kunna lita på att de andra i gruppen 
också jobbar för det gemensamma. Om alla är engagerade kan detta fungera som ett slags kitt som 
gör att man upplever sig ha kontroll över varandra och det man skapar tillsammans.

En ledning för en organisation kan meddela sina visioner och mål, både externt och internt. 
Genom dessa visioner och mål kan sannolikheten för att detta leder till handlingar öka. Detta kan 
ske antingen direkt genom att visionerna och målen leder till handling eller indirekt genom att de 
inspirerar till beslut som i sin tur kan leda till handlande (Brunsson, 2003). Att ett beslut leder till 
handlande är dock inte alltid självklart och handlande kan uppstå även utan att beslut har fattats. 
Om ledningen för en organisation talar för en sak är det inte säkert att deras handlande följer på 
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detta beskriver Brunsson. Det kan finnas stora skillnader mellan det som talas och det som ageras.
Organisationer har ofta höga krav och förväntningar på sig, krav som kan vara svåra att 

kombinera (Brunsson, 2003). Som ett exempel kan nämnas att poliser förväntas ha bra 
arbetsförhållanden samtidigt som samhället förväntar sig att det ska finnas poliser tillgängliga 
dygnet runt, året om. Mellan de olika kraven kan konflikter uppstå som gör det svårt att tillgodose 
alla sidor. Brunsson menar att detta problem kan lösas genom hyckleri. Det är vanligt att man inom 
organisationer har kommunikationsavdelningar och det man kommunicerar kan vara viktigare än de 
produkter man erbjuder. Organisationer är ofta öppna med vilka visioner, program och viktiga 
beslut de tar. Man kan således se organisationens kommunicerade meddelanden, deras beslut och 
deras handlande som olika produkter från organisationen anser Brunsson. Om det då inom 
organisationen finns en konflikt mellan vad de gör och vad andra, eller de själva, önskar att de ska 
göra kan denna konflikt lösas genom att låta kommunikationen, besluten och agerandena styra åt 
olika håll. Genom att prata om att miljön är viktig och att man önskar värna om den kan viss 
opinion blidkas samtidigt som man kan fortsätta att producera billigt även om det sliter på miljön. 
Här i ligger konfliktlösningen med hyckleri (Brunsson, 2003). Genom att tala om en sak ökar 
möjligheterna för att agera motsatt. Den intressekonflikt som kan finnas kan således lösas genom att 
agera inkonsekvent resonerar Brunsson. 

Inom traditionell beslutsteori sägs att om det talas och beslutas i en riktning ökar också 
sannolikheten att handlandet kommer att följa i den riktningen. Brunsson föreslår ett annat samband 
mellan dessa, nämligen att tal och beslut i en riktning ökar sannolikheten att handlande följer i en 
motsatt riktning. Genom hyckleri kan flera parter bli bitvis nöjda istället för att man ska gå en vilja 
tillmötes och ignorera de andra. De uttalanden som organisationer gör når oftast en större publik än 
vad organisationens handlanden gör (Brunsson, 2003). Men Brunsson menar att hyckleriet bara 
fungerar så länge teorin om det inte har befästs. Skulle teorin befästas skulle också fler människor 
lyssna mer noggrant på vad företagen säger och studera vad de gör. På så vis skulle hycklerit inte 
göra flera sidor i en konflikt nöjda eller delvis nöjda. Hyckleriet kan dock med tiden leda till 
handlingar som allt mer följer uttalandena och besluten skriver Brunsson (2003). På så vis kan 
hyckleriet fungera som en moralhöjare som med tiden kommer att mötas istället för att vara tomt 
prat som ändå inte uppföljs av handlingar.

De uttalanden och visioner som organisationer gör kan alltså leda till handlingar och ett 
beslutsfattande kan utgå från de mål som organisationen önskar uppnå. Om man utgår från dessa 
mål för att fatta beslut som ska leda till handling kan dock problem uppstå (Brunsson, 2000). 
Handlandet riskerar att stoppas då målen kan komma att motsäga varandra. Om man däremot börjar 
med att formulera önskvärda konsekvenser som sedan kan omformuleras till mål kan denna låsning 
motverkas resonerar Brunsson. Målen bör formuleras först efter att man har sett att de inte kommer 
att motsäga varandra. 

För att underlätta beslutsfattande inom organisationer anser Brunsson (2000) vidare att man 
kan ta hjälp av ideologier. Dessa kan beskrivas genom sina tre underkategorier: subjektiva 
ideologier, perceptiva ideologier och objektiva ideologier. Dessa beskriver vad de olika individerna 
inom organisationen anser, vad individerna tror att organisationens andra medlemmar anser och sist 
vilka uppfattningar som alla individer i organisationen delar. Ideologier kan vara till hjälp när beslut 
ska fattas eftersom de bygger ramar inom vilka beslutsfattandet äger rum (Brunsson, 2000). Har 
man snäva ramar underlättar det beslutsfattandet då beslutet är möjligt att fatta inom ramarna. Men 
skulle det visa sig att det beslut som ska fattas inte är möjligt att genomföra inom ramarna behöver 
en förändring av ideologierna ske innan beslutet kan tas och ett handlande kan följa menar 
Brunsson. Med hjälp av ideologier kan motivationen och förväntningarna inom organisationen 
påverkas.
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3.3 Effektivitet, produktivitet och arbetsmiljö inom gruvbrytning
Produktivitet är förmågan att framställa en vara eller en tjänst beskriver Karlöf (2009). Karlöf är 
noga med att betona att det i detta begrepp inte tas någon hänsyn till att det som framställs ska ha ett 
värde på en marknad. Att öka sin produktivitet innebär att man ökar sin förmåga att framställa. Eller 
som Lynch och Cross (1995) beskriver det, produktivitet innebär att man nyttjar sina tillgängliga 
resurser maximalt. Resurser i en gruva kan vara maskiner, personal och tid till exempel.

Effektivitet kan definieras som ökad avkastning för samma mängd använda resurser 
(Hornborg, 2012). Dessa resurser kan bland annat vara en process, en maskin eller en metod. Inom 
effektivitetsbegrepp finns det utrymme för ekonomin att ta plats. Här förutsätter man att det som 
framställs ska ha ett värde på en marknad och helst vill man också att det ska generera vinst (Karlöf, 
2009). En effektiv gruva kan producera mer malm och samtidigt öka avkastningen. 

Alf Hornborg har invändningar mot hur begreppet effektivitet ofta används. I hans bok 
Myten om maskinen (2012) beskriver han hur de resurser man inkluderar i uträkningarna av 
effektivitet är för få. Detta visar Hornborg med ett exempel på uträkningar för effektivitet i 
jordbruk. Exemplet rör hur stor mängd livsmedelsenergi jordbruket genererar per enhet nedlagd 
arbetsenergi av människor. Värdet på denna genererade energi för industrijordbruket i USA blir 
210,0 medan hackjordbrukare i Gambia genererar ett värde på 11,2. Om man i dessa beräkningar 
inkluderar den exosomatiska (utomkroppsliga) energin som utrustningen har förbrukat förändras 
detta. Som exempel sjunker effektiviteten för den industriella majsproduktionen i USA från 3431,0 
till 2,9 då den exosomatiska energin är inkluderad (Hornborg, 2012). Många kapital- och 
energiintensiva produktioner erhåller ett lägre effektivitetsvärde än ett om den exosomatiska energin 
ingår i uträkningarna. Detta innebär att de är ineffektiva, de levererar mindre energi än de förbrukar. 
Att exkludera den exosomatiska energin ger en uträkning av den lokala effektiviteten och alltså inte 
dess totala effektivitet. För att avgöra en maskins effektivitet kan man utgå från hur stor andel av 
den använda energin som kommer till nytta, den termodynamiska verkningsgraden (Hornborg, 
2012). De första ångmaskinerna hade en termodynamisk verkningsgrad på 1 %. Mänsklig 
muskelkraft har en verkningsgrad på 20 % (Hornborg, 2012). Dessa siffror talar starkt emot 
maskinens existens men dagens maskiner har en högre verkningsgrad än de tidiga ångmaskinerna. 
Maskiner kan också utföra en större mängd arbete än vi människor. Man kan således skilja på 
effektivitet och förmåga (Hornborg, 2012). Med Hornborgs resonemang kan gruvorna sägas ha ökat 
sina förmågor och sin lokala effektivitet i och med den utveckling som har skett. Den effektivitet 
som Karlöf definierar är densamma som lokal effektivitet och det som Hornborg kallar att höja sina 
förmågor.

Ovan beskrevs hur tekniken och användarna påverkar varandra. Man kan beskriva det på ett 
annat sätt, som att arbetsmiljön i framtiden kommer att förändras för gruvarbetarna när ny teknik 
introduceras. Begreppet arbetsmiljö kan delas in i fyra underkategorier (Zanderin, 2005). Den första 
inkluderar fysiska frågor så som ljus, ljud och utrustning. Den andra kategorin behandlar 
psykosociala frågor som relationer och förändringar på arbetsplatsen, ensamarbete och stress 
exempel. I den tredje kategorin finns medicinska frågor vilket innebär frågor om arbetsställningar 
och kemikalier och deras inverkan på kroppen. Den fjärde kategorin behandlar organisations- och 
ledningsfrågor som inkluderar regler och föreskrifter och styrning av organisationen. I den fjärde 
kategori ingår beslutsfattande som kan påverka hela gruvan. Det är på denna nivå som beslut tas om 
hur en framtida vision ska utformas. De personer i gruvorna som rörs av arbetsmiljöfrågorna räknas 
här som de som arbetar med produktionen gruvorna, antingen de vistas i gruvorna hela deras skift 
eller om de har en tjänst som ibland inkluderar besök i gruvan. Även de som har en tjänst som rör 
produktionen men ej brukar vistas i gruvan är inkluderade. 
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4. Teknisk översikt
I detta kapitel kommer denna utveckling 
att beskrivas närmare. Först  beskrivs hur 
gruvbrytning bedrivs och hur en gruva kan 
se ut idag. Efter det följer beskrivningar av 
den teknik som används allt mer i 
gruvorna och hur denna kan användas i 
gruvproduktionen. 

4.1 Gruvbrytning
Huvudsyftet med gruvbrytning är att få 
upp så mycket malm som möjligt ur 
marken utan att behöva bryta och 
transportera mer gråberg än nödvändigt. 
Malm är den del av berget som efter 
förädling (så kallad anrikning) kan 
generera inkomst. Om det anses 
ekonomiskt försvarbart eller inte att bryta 
berget beror på råvarupriser, berggrund 
och malmens utformning bland annat. 
Gråberg är det berg som innehåller låga 
halter av mineraler och därför inte anses 
värd att bryta. Ett önskescenario för ett 
gruvföretag vore att ta upp all malm i ett 
svep och sedan kunna stänga ned gruvan. 
Malmen är dock oftast dold av eller 
insprängd mellan partier av gråberg och därför behöver man tillämpa olika brytningsmetoder för att 
göra den tillgänglig. 

En första indelning mellan de olika metoderna för gruvbrytning kan göras vid 
underjordsgruvor och dagbrott. 83 % av världens gruvor är dagbrott och 17 % underjord (Smith, 
2007). Underjordsgruvor är gruvor där malmen återfinns under markytan och gruvbrytningen kan 
ske på flera hundra upp till några tusen meters djup. Dagbrott är ovanjordsgruvor. Där befinner sig 
malmen relativt nära markytan och man arbetar sig successivt nedåt och utåt för att komma åt 
malmen. Det är två till tio gånger dyrare att bryta malm underjord än det är i ett dagbrott (Corke et 
al, 2008). Den infrastruktur som behövs underjord kräver att tunnlar (kallade orter) och hålrum 
borras medan man i ett dagbrott bara behöver ta bort de lager av morän och övrigt material som kan 
dölja malmen och anlägga tillfälliga vägar av grus.

Innan gruvbrytning kan påbörjas provborrar man för att beräkna malmkroppens utformning. 
Malmkroppen är det helt eller delvis sammanhängande området med malm. Detta område kan ha 
många olika former. Teckning 1 visar exempel på malmkroppars utformning. Den övre teckningen 
visar de fem malmkropparna ovanifrån och den undre visar de samma från sidan. Malmkroppen 
längst till höger skulle troligen brytas i en underjordsgruva medan de tre till vänster sannolikt skulle 
brytas i ett dagbrott. Den i mitten skulle kunna börja som dagbrott men fortsätta som 
underjordsgruva, beroende på hur djupt den går. Provborrningen ger inte någon exakt information 
utan leder till en uppskattning av malmkroppens utseende och storlek. Parallellt med 
gruvbrytningen sker därför fortsatta undersökningar av malmkroppens utformning och dess 
mineralhalter. Eftersom det är en uppskattning som görs av malmkroppen finns det en osäkerhet i 
lönsamhet och livslängd av varje gruva som medför att gruvföretagare ofta vill minimera 
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Teckning 1: Exempel på malmkroppar. Överst sedda 
från ovan, nederst sedda från sidan.(S Sehlstedt, 2013)



risktagande i produktionen och driften. Osäkerheten i gruvans förväntade livslängd innebär att det 
inte finns några toleranser för risk vid utformning, konstruktion och val av utrustning (Corke et al, 
2008). En intervjuad sa att helst skulle de vilja ta upp all malm i ett svep om det hade varit möjligt. 
Själva gruvbrytningen är kostsam och bedrivs dygnet runt för att maximera upptaget och nyttjandet 
av de investeringar som gjorts bland annat i utrustningen.

Nedan följer en beskrivning av dagbrott och underjordsgruvor, deras utformning och hur 
arbetet bedrivs i dem. De beskrivningar av gruvdrift som finns är ofta snåriga och krångliga. Trots 
förkunskap om branschen kan det ta tid att förstå hur arbetet bedrivs och varför en gruva ser ut som 
den gör. Gruvor kan sägas vara komplicerade system som kan variera mycket i utformning och 
drift. Utformningen av gruvorna skiljer sig bland annat beroende på vilket material det är som bryts, 
vilka egenskaper berggrunden har på platsen och hur malmkroppen är utformad. 

4.1.1 Dagbrott
Ett dagbrott kan grovt liknas vid ett grustag. Det är ett hål i 
marken från vilken malm tas. Detta hål blir vidare i takt med 
att det blir djupare. När gruvan är grund behöver inte så 
mycket material flyttas för att malmkroppen ska vara 
tillgänglig men i takt med att gruvan blir djupare behöver 
den också bli vidare för att klippväggarna inte ska bli för 
branta och riskera att rasa in. Denna utvidgning sker 
successivt och varje ny nivå har en bestämd höjd, en 
pallhöjd. 

Pallarna är de olika höjdnivåerna som finns i 
dagbrottet. Om man tänker sig en kraftigt förminskad gruva 
kan pallarna ses som trappsteg, som ses i teckning 2. 
Pallarna är de ljusblå linjerna och ramperna (vägarna) utgörs 
av de mörkblå. En gruvtruck är målad för att förtydliga var 
rampen går. Pallarna kan också liknas vid terrassodlingar på 
en brant sluttning. Pallarnas höjd och djup avgörs främst av 
bergets egenskaper, ju brantare de tillåts vara desto mindre 
behöver annat material (främst gråberg) än malm flyttas när 
gruvan ska fördjupas. För att dra ytterligare en liknelse kan 
man se på hela dagbrottet som en lökhalva nedgrävd i backen. Istället för att skala bort det yttre 
lagret först , som man normalt gör vid matlagning, börjar man inifrån mitten och tar sig successivt 
utåt och nedåt genom de olika lagren. Mängden gråberg som behöver flyttas i ett dagbrott beror inte 
bara på bergets egenskaper utan också på hur malmkroppen är formad. Dagbrotten i världen blir allt 
djupare vilket medför att de också blir allt vidare och att allt mer material måste flyttas för att 
malmen ska bli åtkomlig. Detta material kallas här för övermaterial. I Australiensiska kolgruvor 
förändrades förhållandet mellan mängden malm och övermaterial som flyttades mellan år 1988 och 
2008 från 2-5:1 till 8-15:1 (Corke et al, 2008). Det var alltså 3-4 gånger fler ton material som 
flyttades år 2008 för att malmen skulle bli åtkomlig. De dagbrott som har nått sitt maximala djup 
(avgörs bland annat med tanke på ekonomi) kan övergå till att bli underjordsgruvor om 
malmkroppen beräknas fortsätta tillräckligt djupt. Nedan visas en bild av ett dagbrott (teckning 3), 
varje ljusblå linje representerar en pall. De mörkblå linjerna är vägar och ramper (nedfarter) i 
gruvan. Längst ned syns en liten lagun som har bildats och som kommer att behöva tömmas på 
vatten innan arbete kan påbörjas där. 
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Teckning 2: Ett dagbrott sett från 
sidan. De mörkblå strecken markerar 
ramper och de ljusblå markerar 
pallarna. (S Sehlstedt, 2013)



För att göra malmen och gråberget åtkomligt behöver man först borra och spränga så att 
berget fragmenteras i hanterliga bitar. Efter sprängningen lastas malmen och körs antingen till 
krossen eller till lager. Lastningen sker med hjälp av lastmaskiner och grävare som lastar materialet 
i truckar som sedan utför transporten. Den malm som ska direkt till anrikningsverket tippas i 
krossen som fördelar malmen till en mer homogen storlek. Detta för att det då blir enklare att 
hantera dem i anrikningsverket. Ovanför krossen sitter det ofta ett galler som stoppar de stenar som 
är för stora för att hanteras av krossen. Här finns också en skutknackare som kan hacka dessa stenar 
till mindre bitar så att de kan tas om hand i krossen. Efter krossen transporteras malmen, ofta via ett 
transportband, till anrikningsverket. Det gråberg som sprängs och lastas läggs på tipp, olika tippar 
beroende på om det är förorenat material eller inte. Även malm av lägre halter läggs på tipp och kan 
senare användas i anrikningsverket om råvarupriserna stiger eller billigare anrikningsmetoder blir 
tillgängliga.  

I gruvan borrar man för att i borrhålen fylla på med sprängämnen samtidigt som man passar 
på att utvärdera malmhalter och gränser. Från kaxet (de ”rester” som kommer upp ur hålet under 
borrningen) av borrhålen tas prover för att utvärdera malmen. Borrningen sker med två typer av 
borrmaskiner (även kallade borriggar). En större borrigg används för att borra de stora hålen som 
ofta är några decimeter i diameter och finns mitt på pallen. Mindre riggar används för att borra de 
jämförelsevis små hålen intill pallkanten. I borrhålen lägger man ned en sprängkapsel. Det är 
sprängkapseln som tänder upp sprängsalvan och denna ska placeras noggrannt. Hålet fylls sedan 
med sprängämne och laddningssint. Beroende på pallhöjd och storlek på hål varierar mängden 
sprängämne som används men det kan vara flera hundra kilo till kring ett ton per hål. Flera moment 
av sprängningen innehåller arbeten som utförs manuellt. Vid sprängning behöver ett stort område 
utrymmas, både människor och utrustning måste flyttas till ett säkert avstånd för att ingen eller inget 
ska riskera att skadas. 

Utrustning för att gräva och lyfta malm och gråberg finns i form av lingrävare, hjulgrävare 
och grävare med larvband. Skopan på grävmaskinerna har i de besökta gruvorna haft kapacitet att 
lasta kring sextio till åttio ton per skopa. Grävarna kräver att det finns truckar att lasta materialet i 
för att det ska kunna transporteras ut ur gruvan. Förarna av grävmaskinerna har kunskap om ifall det 
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Teckning 3: En vy över ett dagbrott. Det är cirka 300 meters höjdskillnad  
från högsta delen ned till lagunen nederst i gruvan. (S Sehlstedt, 2013)



är malm eller gråberg som lastas för stunden och meddelar detta till truckförarna så att de kan köra 
materialet till rätt plats. Maskinerna är stora och på vägarna och utrymmena kan ibland trängsel 
uppstå. Bra planering krävs så att maskinerna ej blockerar vägen för varandra. 

Gruvtruckarna till ovanjordsgruvor är ofta mycket stora och tunga. I en av de besökta 
dagbrotten fick jag följa med i några timmar i en sådan truck. Den var 6 meter hög, vägde cirka 160 
ton och hade en effekt på 2600 hästkrafter. Truckarna har en maximal hastighet på omrking 50 
km/h. De däck som truckarna kör på är pumpade med luft som har högt tryck. Om man skulle köra 
på en vass sprängsten riskerar däcket att smälla och orsaka stor skada. Trycket är så stort att föraren 
riskerar att skadas allvarligt om ett däck nära förarhytten skulle sprängas. Ett bra vägunderhåll kan 
minimera risken att detta sker när dessa vassa stenarna rensas bort kontinuerligt. Stenarna hamnar 
exempelvis på vägen då de ramlar av flaken från truckarna. Vägunderhållet behövs också för att 
vägarna ska vara så jämna och fria från gupp som möjligt, detta minimerar risken för skador på 
maskiner och förare. Vägarna behöver också hållas fria från snö och is vintertid och från annat som 
kan orsaka halka. I gruvan används väghyvlar för underhåll av vägarna. Vägarnas dragning 
förändras i takt med att gruvan utvidgas och fördjupas. De är grusade och ej permanent anlagda och 
slits ofta snabbt eftersom maskinerna är tunga. På vägarna transporteras inte bara utrustning utan 
också personbilar, servicefordon och leveranser av till exempel drivmedel och sprängämnen. 

4.1.2 Underjordsgruvor
Kring en underjordsgruva krävs mycket infrastruktur för att malmkroppen ska bli åtkomlig och för 
att malmen ska kunna föras upp till dagen (upp till markytan). För att ta sig ned till malmkroppen 
borras vertikala hisschakt från dagen. En underjordsgruva kan ha en eller flera sådana schakt 
beroende på hur många och stora malmkropparna är. I hisschakten transporteras material och 
utrustning i det som kallas för spelet.  Även människor kan transporteras i spelet. I en del gruvor 
anläggs också en dagramp för åtkomst till gruvan för människor och maskiner. Dagrampen är en 
tunnel som går från marknivå ner i gruvan och har en lutning på oftast 1:7, sju meter framåt leder 
också en meter nedåt (Corke et al, 2008). För att komma åt malmen borras tunnlar mot 
malmkroppen från spelet eller dagrampen under jord. Dessa tunnlar kallas för orter. Orter borras 
också för att frakta material, utrustning och människor mellan olika områden. I orterna anläggs 
infrastruktur för ventilation, elektricitet, vatten och tryckluft (Smith, 2007). De nivåer varifrån 
åtkomst finns till spelet kallas huvudnivåer och där finns ofta verkstad och service för utrustningen. 
Nya huvudnivåer brukar anläggas då en gruva blir djupare och malmen ovanför huvudnivån har 
brutits. Som namnet antyder brukar det bara finnas en huvudnivå åt gången, utöver under en 
övergångsperiod då den gamla fasas ut till förmån för den nya.

Brytningsmomenten i en underjordsgruva liknar de för ett dagbrott. När malmkroppen är 
tillgänglig drivs en ort genom den. Via denna borras sedan hål in i malmkroppen. Dessa borrhål 
laddas och sprängs varpå lastning sker. Det är mindre områden som sprängs åt gången i 
underjordsgruvorna än i dagbrotten. Borrcyklerna i underjordsgruvorna blir således kortare än vad 
de är i dagbrotten. I underjordsgruvorna är bergets hållfasthet det som bestämmer hur stora orterna 
kan vara och hur stora områden som kan brytas åt gången. 

På huvudnivån sker vidare transport till krossen. Efter att malmen har krossats förs den via 
transportband till en ficka där den vägs innan den förs vidare till en silo och sedan upp till dagen via 
spelet (Smith, 2007). Väl uppe lagras den i depå eller förs direkt till anrikningsverket. I vissa gruvor 
har man valt att inte förlänga hisschaktet när gruvan blir djupare. Istället har ramper byggts ned på 
djupet via vilka man transporterar malmen med truckar upp till huvudnivån och vidare mot 
uppfordringen (Smith, 2007). Om något spel ej finns används bergbilar som fylls på i schakten och 
sedan transporterar materialet vidare. Även transportband kan användas för uppfordring av malm 
och gråberg. Det gråberg som sprängs loss kan behöva transporteras upp ur gruvan vid brist på 
möjligheter att förvara denna nere i gruvan.

Både spelet och dagrampen kan användas för att transportera människor. Ska spelet 
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användas till detta måste uppfordringen av material pausas under denna tid. Att använda spelet för 
människor i skiftbyten är en snabb metod då man kan färdas flera hundra meter på några få minuter. 
Att inte ha någon dagramp kan ställa till problem vid transport av utrustning och maskiner då 
utrymmet kan vara så litet att maskinerna måste plockas isär för att kunna fraktas i spelet. Väl nere i 
gruvan får man sedan montera ihop dem igen. För att använda spelet till transport av annat material 
än malm och berg finns speciella tider då detta är inplanerat.

I teckning 4 nedan visas en skiss över en underjordsgruva. Huvudnivån är den orangea väg 
som leder mellan malmkroppen och hisschaktet. Spelet är det som finns inne i hisschaktet, 
malmkroppen är det röda området och det orange är dagramp och orter in till malmkroppen. Mellan 
de nedersta orterna leder ett störtschakt, målat i gult. Normalt finns dock störtschakt mellan fler 
nivåer än vad som visas i teckning 4. 

Orterna som går in i malmkroppen används för att borra och sedan spränga loss malmen. 
Man börjar längst in i orten och arbetar sig bakåt till så mycket malm som möjligt har lossats och 
lastats. Borrningen sker i ett mönster med borrhål uppåt eller nedåt i malmkroppen. Dessa borrhål 
laddas sedan, sprängämnen förs in tillsammans med detonatorer och förstärkningspatroner. Innan 
sprängning utryms ett område av gruvan där ökad risk för ras och påverkan av sprängningen finns. 
Efter sprängningen behöver rökgaser och damm lägga sig eller ventileras ut innan någon människa 
kan gå in där. Det arbetas fram tekniker för att kunna driva orter utan att behöva spränga först då 
metoden med borrning och sprängning är cyklisk och lätt kan bli ryckig. Borrcykeln vid 
produktionsborrning visas i illustration 1.
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Teckning 4: En underjordsgruva i genomskärning, sedd 
från sidan. Det röda markerar malmkroppen. Det ifyllda  
området innehåller fortfarande malm, i det vita området  
har malmen brutits och förts bort. (S Sehlstedt, 2013)



Vid anläggning av orter borras och sprängs berget på liknande sätt men då är riktningen på 
borrhålen vertikala. När luftkvaliteten återigen är god efter sprängning är det dags för lastning och 
transport av det sprängda materialet. Till produktionsborrningen och ortdrivningen används två 
olika typer av borriggar. Efter sprängning behöver orten bergförstärkas så att inga stenar rasar ned 
från den. Bergförstärkningen består i att lösa stenar först rensas bort och de ojämnheter som kan 
vara kvar efter sprängningen jämnas ut genom skrotning. Skrotningen är den farligaste delen av 
arbetet med ortdrivningen (Smith, 2007). Därefter förstärks berget med bultar som skruvas in i 
berget, stålnät som fästs på berget, betong som sprutas över ytorna eller med en kombination av 
dessa. Till bergförstärkningen finns flera olika maskiner att ta hjälp av för skrotning, bultning, och 
betongsprutning. Vid installation av stålnät för bergförstärkning finns det fortfarande vissa moment 
som behöver utföras manuellt. Vilka av bergförstärkningsmetoderna som används, och hur de 
genomförs varierar beroende på bergets egenskaper. Borrcykeln visas i illustration 2. 

Utrustningen som används för ortdrivningen finns mekaniserad men denna utveckling har 
gått långsamt bland annat för att reglerna varierar i olika länder vad gäller säkerhet, arbete i berg 
(Smith, 2007). Flera moment i sprängningsarbetet behöver utföras manuellt. Lastningen sker med 
lasttruckar eller LHD-truckar underjord som också transporterar och tippar materialet. Tippningen 
kan ske i störtschakt som leder till huvudnivån under. Gravitationen är tillräcklig för att transportera 
materialet så att det sedan kan förflyttas från den nedre änden av schaktet till spelet. Truckarna eller 
LHD-maskinerna tillhör den utrustning som rör sig mest och längst sträckor i gruvan. Även den 
utrustning som transporterar materialet på huvudnivån rör sig mycket och långa sträckor. I en 
besökt gruva användes bergbilar (ombyggda lastbilar) på huvudnivån, i en annan användes förarlösa 
tåg för denna transport. 

I anslutning till underjordsgruvor finns system för styrning av ventilation, spel, pumpar och 
öppning av portar. Dessa styrningar kan ske med olika grad av automation och styrs oftast på 
distans. Det finns också underjordsgruvor som har lastutrustning som sköts på distans eller som kör 
autonomt. Skutknackare, kross och transportband är exempel på annan utrustning som kan styras på 
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Illustration 2: Ortdrivningens  
borrcykel. (S Sehlstedt, 2013)

Illustration 1: Borrcykel för 
malmproduktionen. (S Sehlstedt,  
2013)



distans eller som sköts autonomt. Ortdrivningen genererar inte någon inkomst men är en 
förutsättning för att malmen ska kunna hämtas upp ur gruvan. För att maximera vinsten bör alltså så 
få och så korta orter som möjligt drivas för att malmbrytningen inte ska bli ineffektiv.

Det kan vara svårt att hitta i gruvorna, både under och ovan jord. Flera exempel på 
människor som inte kunnat lära sig att hitta i gruvan har nämnts och av säkerhetsskäl har dessa 
personer inte fått jobba kvar i gruvan. I underjordsgruvorna är det skyltat men skyltningen kan 
kräva förståelse och vetskap om gruvans utformning. Jag hade kört vilse ganska snabbt om jag hade 
tillåtits att köra själv en underjordsgruva. Innan man har lärt sig att förstå skyltningen och gruvans 
layout kan det vara svårt att hitta. Även i dagbrott kan det vara svårt att lära sig hitta om gruvan är 
stor då de olika vägarna och ramperna kan vara svåra att skilja åt utseendemässigt.

I underjordsgruvor kan man använda ett system med så kallade taggbrickor för att hålla reda 
på vilka som befinner sig i gruvan. Alla människor som åker ner i gruvorna får då en bricka med 
hjälp av vilken det registreras när man passerar vissa platser. Det sker en registrering varje gång 
man tar sig in eller ut ur olika sektioner i gruvan. Med detta system kan man se inom vilket område 
olika personer befinner sig, men alltså inte exakt var de är. Det är fortfarande tillräckligt för att ha 
en utgångspunkt om någon behöver hittas, eller för att veta om ett område är utrymt inför en 
sprängning exempelvis. Även maskinerna i gruvan är utrustade med brickor för igenkänning.

Vid brytning av malm under jord används olika metoder beroende på bergets och malmens 
egenskaper och på hur malmkroppen är formad (Smith, 2007). Exempel på malmkroppars utseende 
ses i teckning 1. Man kan dela in metoderna i två huvudkategorier, de vertikala och de horisontella 
brytningsmetoderna beroende på om malmkroppen har en mer vertikal eller horisontell lutning. 
Gemensamt för de flesta brytningsmetoderna är att de i hög grad är rörliga, har infrastruktur med 
kort livslängd och att det ofta råder stor trängsel och mycket trafik i de aktiva områdena (Corke et 
al, 2008). Metoderna kräver också en stor mängd orter (Corke et al, 2008). De brytningsmetoder 
som finns syftar till att maximera uttaget av malm beroende på bergart och malmkroppens 
utformning.

I Zinkgruvan bryts malmen med Sub-Level Open Stoping (SLOS). Det är en brytningsmetod 
som används för malmkroppar med brant lutning. Här bryts malmen i pallar, dessa kan ses som 
sektioner och visas i teckning 5. Varje pall avgränsas av de orangea linjerna. Bergets kvaliteter är 
det som sätter gränsen för hur stora dessa pallar kan vara. Om malmkroppen är stor behöver man 
använda sig av primära och sekundära pallar så att brytningen sker i omgångar (Smith, 2007). Detta 
innebär att varannan pall bryts först, så att de sekundära pallarna (de kvarvarande) fungerar som 
stabilisatorer. I teckning 5 har de primära pallarna börjat brytas medan de sekundära fortfarande är 
obrutna. När de primära pallarna har brutits kan de fyllas igen varpå de sekundära pallarna kan 
brytas. Återfyllning används inte alltid i SLOS men i Zinkgruvan används både primära och 
sekundära pallar och återfyllning.

LKAB använder sig av skivrasbrytning i sina underjordsgruvor i Malmberget och Kiruna. 
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Teckning 5: Malmkroppen sedd ovanfrån vid brytning i  
primära och sekundära pallar. Lastaren och opertören 
håller på att lasta från en av de primära pallarna. De röda 
områdena markerar sekundära pallar. (S Sehlstedt, 2013)



Brytningsmetoden lämpar sig för stora vertikala malmkroppar med brant lutning och ett 
kontinuerligt djup (Smith, 2007). Vid skivrasbrytning kommer hängväggen att rasa in, det är något 
den ska göra. Hängväggen återfinns i teckning 4 till vänster om malmkroppen. Hade 
skivrasbrytning tillämpats i teckning 4 hade alltså spel och orter behövt anläggas till höger om 
malmkroppen för att inte dras med i rasen. Denna metod medför att marken ovanför kommer att 
spricka och sjunka ner i gruvan. Det är detta som göra att delar av båda samhällena Kiruna och 
Malmberget kommer att behöva flytta då dessa sprickor och rasområden utvidgas i takt med att 
gruvorna blir djupare. Skivrasbrytning är en repetitiv och schematisk metod (Smith, 2007).

Beroende på vilken brytningsmetod som används kan olika flaskhalsar uppstå i 
produktionen. Det kan vara i planeringen av hela gruvdriften eller i återfyllnadsprocessen till 
exempel (om en metod med återfyllnad används). Även rasrisk och andra faktorer som kan vara 
svåra att planera eller styra över orsakar stopp i vissa områden eller flaskhalsar i produktionen. Kan 
man lasta parallellt med övriga aktiviteter är det bra för gruvans produktivitet, man maximerar då 
utnyttjandet av utrustningen. Borrcyklerna och resterna av sprängningen gör det dock svårt att 
planera och optimera. Eftersom det är dyrt att anlägga orter och utrymmen i gruvan gör man det i så 
liten utsträckning som möjligt. Ortdrivningen behöver ske på rätt platser i rätt tid. Det kan ibland bli 
trångt om plats i utrymmena och produktionen blir då lidande. Men även kring uppfordringen och 
kring arbetsprocesser i gruvan kan flaskhalsar uppstå. Det är många arbeten som ska utföras på liten 
yta och många av dem utförs i en cykler. Skulle ett av dessa arbeten ta längre tid än normalt kan 
detta påverka många andra delar.

Vid sprängningen fragmenteras inte berget till stenar av samma storlek, vissa stenar blir till 
stora stenbumlingar. Det kan vara svårt för utrustningen att hantera dessa stora stenar varför de 
behöver tas sönder i mindre bitar. Ovanför krossarna finns det ofta ett galler som stoppar dessa 
stenar från att komma in till krossen. De kan då hackas sönder med en skutknackare. Stora 
stenbumlingar kan ibland ramla av flaken och skoporna på lastare och truckar och blockera vägen 
för trafiken. Det är därför viktigt med ett fungerande vägunderhåll så att dessa stenar kan rensas 
bort snabbt. 

Att borra och spränga de stora stenbumlingarna som är för stora är ett farligt arbete som kan 
vara passande att utföra autonomt anser Corke et al (2008). Vidare anser författarna att även 
undersökning och skrotning kan vara passande uppgifter för robotar, likaså bergförstärkningen. Den 
sistnämnda utgör ett farligt arbete och har ännu inte några automationsmetoder som är utvecklade 
för den. Det finns möjlighet att automatisera delar av sprängningen men inte hela processen. Att 
hitta borrhålen, montera ihop förstärkningspatroner och detonatorer och att föra in slangen i hålet är 
delar som ännu inte går att genomföra autonomt (Corke et al, 2008).

Den utrustning som används i underjordsgruvor är mekaniserad och driven av diesel eller el. 
Med tiden har dessa maskiner blivit allt större (Corke et al, 1998). Innan man började använda sig 
av dieseldrivna maskiner i gruvorna var utrustningen spårbunden. Då räckte det med att orterna var 
5 m² stora i genomskärning. Nu kan orterna behöva vara 25 m² för att både lastade truckar och 
ventilationen ska få plats (Smith, 2007). Att göra orterna större än så skulle innebära att de blir 
instabila varför utrustningen då har nåt sin maximala storlek. Då orterna på många platser har nått 
sin maximala storlek är automation nästa steg att ta om man önskar att den produktivitetsökning 
som har skett i gruvorna ska fortsätta (Corke et al, 1998).

4.2 Gruvorna digitaliseras
Då gruvorna blir djupare ökar tiden för att ta sig till produktionsområdena. Det innebär också att 
malmen ska fraktas en längre sträcka. Skiftbyten i större gruvor kan kräva mycket tid då det kan 
vara en lång resväg till produktionsområdena. I flera av de besökta gruvorna tar det idag mellan 20 
och 30 minuter att ta sig till produktionsområden i gruvan. Ska personalens skiftbyte ske vid 
maskinerna kommer deras på arbetsplatsen att förlängas i takt med att gruvornas storlek ökar. Den 
förlängda arbetstiden som uppstår ersätts man för i vissa gruvor. Skulle fler maskiner automatiseras 
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eller fler moment kunna fjärrstyras kan dessa skiftbyten ske utanför produktionsområdena samtidigt 
som maskinen är i drift. På så vis skulle den tid som personalen spenderar på plats i gruvorna 
utanför sin arbetstid kunna förkortas. 

En del avlägset belägna gruvor har svårt att rekrytera personal. Då en gruva är placerad långt 
från närmsta samhälle, långt från platser där människor vill bo kan ökad digitalisering av gruvorna 
vara en lösning på detta problemet med personalrekryteringen. Ett ökat användande av autonom 
utrustning har hittills inte inneburit att personalbehovet minskar utan snarare att de som jobbar i 
produktionen kan vara placerade på andra platser än i och kring gruvan (Walker, 2012). Walker 
nämner också att kunskapsnivåerna hos personalen har setts öka. I Chile har försök gjorts där några 
maskiner styrdes från ett samhälle 8 mil från gruvan. De som arbetare med fjärrstyrningen var yngre 
människor utan gruverfarenhet men med stor datorvana och vana av dator- och tv-spel. 

För båda gruvtyperna tillkommer ytterliggare fördyrande omständigheter när de blir djupare. 
En underjordsgruva som blir djupare förutsätter att ytterligare orter, ramper och schakt borras. Det 
kräver också att ventilation och annan infrastruktur kopplas vidare. I ett dagbrott måste gruvan 
utvidgas på bredden när den fördjupas. Kostnaderna för brytningen kan således öka då gruvorna blir 
djupare. I underjordsgruvor börjar också temperaturerna stiga med djupet. I den del gruvor kan 
temperaturerna vara 80º C vilket gör att värmen behöver ventileras ut för att det ska vara möjligt för 
människor att arbeta där (Corke et al, 2008).

Transporterna står för nära hälften (40-50 %) av kostnaderna för driften av 
ovanjordsgruvorna (Nebot, 2007). I SMIFU I (RTC1) redovisas en sammanställning av 
energiförbrukningen i underjordsgruvor hos tre bolag. Där visas att mellan 14 och 23 % av energin 
förbrukas vid transporter och uppfordring i gruvorna hos de olika bolagen. En femtedel av 
energiförbrukningen står ventilationen och uppvärmningen av gruvorna för. Maskiner i 
produktionen och vattenpumpar står för en längre procentandel av energiförbrukningen, mellan 3 
och 11 % vardera. Med ökad andel automatiserad utrustning kan ventilationsbehoven och 
temperaturregleringen minskas när inga eller färre människor behöver befinna sig på plats i 
gruvorna. Maskinerna är inte beroende av ventilationen i samma grad som människor, åtminstone 
kravet på kvaliteten på luften kan minskas (Corke et al, 2008). Maskinerna kan verka i områden 
som nyligen har blivit sprängda där människor (av hälso- och säkerhetsskäl) inte kan gå in än. 
Resultatet skulle bli minskad energiförbrukning och på så vis minskade kostnader. Samtidigt som 
produktionen kan pågå under fler timmar per dygn.

De flesta maskiner som används i gruvorna är vidareutvecklingar av tidigare mekanisk och 
handhållen utrustning. Viss utrustning har dock genomgått en ökad digitalisering och flera maskiner 
kan nu arbeta autonomt eller styras på distans. I underjordsgruvor har lastarna länge varit objekt för 
automatiseringsförsök. Efter flera decenniers arbete börjar allt fler gruvor använda sig av autonoma 
eller fjärrstyrda (ofta semi-autonoma, förklaras nedan) lastare. Det finns borriggar som kan borra 
autonomt till både ovan- och underjordsgruvor. Det finns också programvara som kopplar ihop 
maskiner och produktionen och som hjälper företagen att få en bättre översikt över arbetet i 
gruvorna. Utöver det finns också it-verktyg som används vid planeringen av gruvorna och för 
gruvmätningen. Där kan registrering och mätning av malmkroppar, deras gränser och malmhalter 
ingå. Vissa av dessa verktyg kan vara väldigt komplicerade att lära sig. 

Sanda et al (2012) beskriver att konkurrensen i gruvbranschen har ökat. Under de senaste 
två decennierna har gruvföretagen arbetat för att öka sina ekonomiska möjligheter, sin 
konkurrenskraft samt för att minska sina kostnader. Detta har genomförts genom att minska behovet 
av anställda i produktionen och istället ersätta dessa med automatiserade maskiner och allt mer 
sammankopplade processer (Sanda et al, 2012). Genom att automatisera arbeten i gruvorna och 
introducera högteknologi kan produktiviteten per arbetare öka resonerar Sanda et al. Ett annat sätt 
att motivera utvecklingen mot en ökad digitalisering erbjuder Eduardo M. Nebot (2007). De 
malmreserver som nu upptäcks är mycket mindre än de som tidigare har upptäckts. Därför kommer 
de nya gruvorna att ha kortare livslängd än de tidigare. Med kortare livslängd finns det färre 
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anledningar att anlägga nya städer intill de nya gruvorna skriver Nebot vidare. Om gruvorna kunde 
minska antalet personer som behöver arbeta på plats i gruvområdena ökar möjligheterna att bryta 
malm även i dessa mindre reserver.

Den utveckling av utrustningen som pågår ställer krav på att nya tekniker finns tillgängliga. 
Med hjälp av automationsteknik kan utrustningen i gruvan fjärrstyras. För att denna teknik ska 
kunna användas krävs att flera tekniska lösningar finns tillgängliga. För att automationsteknik ska 
fungera krävs att utrustningen och operatörerna ska kunna kommunicera. De olika utrustningarna 
behöver också kunna samarbeta och kommunicera med varandra. Om kommunikationstekniken inte 
fungerar kommer således inte heller automatiseringen att fungera. För att den mobila utrustningen 
ska kunna agera autonomt behöver denna veta var den befinner sig, ett navigationssystem behöver 
alltså finnas. Nedan följer beskrivningar av automationsteknik, kommunikationsteknik och tekniker 
för lokalisering och positionering och hur dessa tekniker används eller kan användas i gruvorna. 

4.2.1 Automation och fjärrstyrning
Automatiserad produktion har funnits länge inom industrin. Robotar svetsar ihop bilchassin, 
autonoma maskiner tillverkar kugghjul och många processindustrier sköts från kontrollrummen. 
Men automationstekniken i en gruva har inte samma förutsättningar som inom industrin. En 
fabrikslokal är en miljö vars rum är fixt, det är rent och städat runt utrustningen och uppgifterna 
som maskinerna utför är enformiga och fulla av upprepningar. I gruvan råder en smutsig och hård 
miljö. Det finns mycket vatten, ibland även surt vatten, det dammar mycket, vid sprängning finns 
risk för nedfallande stenar bland annat och utrustningen skakar och vibrerar mycket. Den miljö som 
gruvmaskinerna verkar i kommer ständigt att förändras, detta ligger i gruvans natur (Corke et al, 
2008). De utmaningar som mötte utvecklarna av industrirobotar skiljer sig således på många 
punkter från de som möter utvecklarna av automationsteknik i gruvor och utöver det redan nämnda 
kan temperaturer upp till 80° C råda i de djupaste underjordsgruvorna. Det finns också områden 
med salt och surt vatten som sliter på utrustningen under jord (Corke et al, 2008). Vid experiment 
med att automatisera utrustningen till en ovanjordsgruva stördes sensorerna på utrsutningen av regn 
och av insekter som lockades till lysena nattetid (Corke et al, 2000). Vintertid orsakar snö och is 
halka i de dagbrott som befinner sig i kalla områden.

Men vad innebär då automation? Automationstekniken förutsätter att det finns sensorer som 
kan ge systemet information för beslutsfattande (Encyclopædia Britannica). Den moderna 
automationstekniken förutsätter också elektronik och datorer (Encyclopædia Britannica). 
Automation kan definieras som datoriserade eller PLC (Programmable Logic Controller)1 -styrda 
system (Corke et al, 2008). Autonoma maskiner kan ta egna beslut eller bitvis styra sig själva 
medan en operatör på distans tar de övriga besluten. En utrustning som kan ta egna beslut kan göras 
obemannad och fjärrstyrd med hjälp av automationsteknologi. 

Man kan dela in fjärrstyrning i tre olika nivåer. Den lägsta nivån innebär att operatören 
befinner sig inom synhåll från maskinen som styrs, då räcker det med att operatören använder 
sinnena för att kunna styra. Man kan säga att det fungerar ungefär som en radiostyrd bil. På 
mellannivån finns det läge där föraren styr maskinen med hjälp av till exempel videobilder som 
strömmas. Detta kallas på engelska för teleremote operation eller telemining men kommer här att 
benämnas videostyrning. Operatören är då utom synhåll från maskinen och får lita till den 
information (via video och grafik exempelvis) systemet har att ge. Den tredje och högsta nivån 
innebär total automation och styrningen kan här ses som blind. I detta läge finns ingen operatör som 
styr utan systemet tar egna beslut och kan övervakas av en operatör (Brown, 2012). 

Videostyrningen kan vara semi-autonom då det kan utformas så att operatören utför vissa 
arbeten på distans, och tar vissa beslut medan maskinen eller utrustningen tar andra beslut själv. 
Detta kan utformas som att en maskin är programmerad och utformad så att den inte kan köra in i 

1 Styrsystem för digitala datorer. Används inom många industrier och kan ta emot  många insignaler och skicka 
många utsignaler.
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väggar så att operatören bara styr dess rörelser bakåt eller framåt. Videostyrningen kan bestå av 
avancerade mobila datornätverk, positions- och navigationssystem, kontroll- och 
övervakningssystem, brytningsmetoder som är speciellt utvecklade för denna teknik (Jämsä-Jounela 
& Baiden, 2009). Jämsä-Jounela & Baiden skriver vidare att ”Telemining has the capability to 
reduce cycle times, improve quality and increase the efficiency of equipment and personnel, 
resulting in increased revenue and lower costs.” Corke et al (2008) beskriver att ökad 
automatisering kan leda till ökad produktivitet. 

Med videostyrning kan användandet och nyttjandegraden av maskinerna öka från 5 timmar 
per åttatimmarsskift till mellan 7 och 7,5 timmar per skift (Jämsä-Jounela & Baiden, 2009). Om en 
borrigg, till exempel, kan borra autonomt är det möjligt för operatören att låta maskinen arbeta 
samtidigt som denne är på rast eller samtidigt som skiftbyte pågår. Detta kräver dock att det finns ett 
förtroende för utrustningen så att man känner sig trygg nog att lämna den utan övervakning. I en 
besökt gruva övervakade operatörerna en maskin medan den arbetade i autonomt läge eftersom 
maskinen inte ansågs pålitlig. Det besökta företaget vill att maskinen ska kunna arbeta självständigt 
även under skiftbyten och raster eller att en operatör ska kunna sköta två maskiner samtidigt. Med 
maskiner som är mer självgående kan produktionen fortgå under en större del av dygnet än nu.

I gruvorna har automationstekniken varit framgångsrik inom rälsburen transport, 
processkontroll, transportbandssystem och delvis inom borrningen underjord (Nebot, 2007). Nebot 
hävdar att det också finns nya områden som har rönt framgång vad gäller automation inom gruvor, 
dessa är bland andra LHD:er, truckar både under och ovan jord och viss borrutrustning. 
Gustafsson et al (2013) beskriver att det hittills är de maskiner som hanterar störst volymer, som kör 
längst sträckor och de som befinner sig i farligast områden som man har automatiserat. Men det 
finns fortfarande arbetsmoment som kan vara farliga där tekniken ännu inte finns (Nebot, 2007). 
Flera intervjuade har sagt att det är de moment som har varit enklast att automatisera som hittills har 
blivit automatiserade. Den spårbundna trafiken som sker på huvudnivåerna i vissa underjordsgruvor 
är jämförelsevis enkel att automatisera då tågen endast kan röra sig längs med rälsen och den 
kommer att operera på detta område under en längre tid. De arbetsmoment som tåget utför är inte 
avancerade heller då det handlar om att transportera material från punkt A till punkt B. 

Att lasta och fylla en skopa autonomt är svårt på grund av att berget ofta har fragmenterats i 
ojämna storlekar (Walker, 2012). Det är svårt för tekniken att känna av skillnaderna i storlek på de 
olika stenarna och detta gör att skoporna ofta bara blir halvfulla. En av intervjupersonerna hade 
tidigare arbetat med att lasta underjord. Han sa att om det ligger en större sten, ett block, gömt 
under de stenar som har fragmenterats i mindre bitar kan en förare i maskinen känna av detta då 
denna uppfattar maskinens beteende och motståndet som uppstår i skopan. För att kunna 
automatisera detta kan man behöva ersätta de delar som operatören annars känner in som hur 
skopan och terrängen beter sig och se till att de olika rörelserna koordineras. Det behövs sensorer 
som kan ta in de data som operatören använder för att styra maskinen. Men skulle sensorerna 
placeras i skopan skulle de bli utsatta för väldigt starka vibrationer och hårt slitage. Sensorerna bör 
placeras på annan plats, eller ersättas med någon annan metod för input till styrsystemet (Corke et 
al, 2008). De grävare som används i dagbrott har vissa likheter med industrirobotar i sin 
konstruktion vilket underlättar arbetet med att automatisera dem (Corke et al, 2008).

Gustafsson et al (2013) beskriver ett system för en lastare underjord där transporten och 
tömningen skedde autonomt men där lastningen av skopan genomfördes manuellt via fjärrkontroll. 
För att det autonoma läget ska gå att använda på dessa maskiner krävs att it, kommunikation och 
navigering fungerar (Gustafson et al, 2013). Även kontrollrum, infrastruktur och gruvmiljön måste 
vara anpassad och fungerande. Ovanpå det behövs också människor med rätt kunskap, som har fått 
öva och träna sina färdigheter anser Gustafsson et al (2013). 

I rapporten SMIFU II (RTC2) undersöktes hur mycket arbete i några gruvor som är 
automatiserat. Endast 10 % av det arbete som utförs i de undersökta gruvorna är automatiserat eller 
styrs på distans vilket innebär att 90 % återstår för att uppnå en totalt digitaliserad gruva (RTC2). 
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Det finns en del problem på vägen att lösa innan 100 % kan uppnås. Inspiration kan tas från de 
industrier där automation och robotutrustning har använts en längre period nu. De 
automationsapplikationer som har varit framgångsrika i fabriker har en väl definierad arbetsuppgift 
i en miljön som är strukturerad och där tekniken är enkel och robust (Nebot, 2007). De interagerar 
inte med bemannade maskiner, ett behov för den autonoma lösningen finns och de som arbetar på 
platsen där automationstekniken ska installeras har varit villiga att acceptera tekniken (Nebot, 
2007). Den miljö inom vilken gruvmaskiner verkar skiljer sig mot fabrikernas skyddade miljö. I 
gruvorna förändras de områden man verkar i ständigt med ibland oförutsedda händelser och 
interaktion sker med bemannade fordon (Nebot, 2007). Miljön som gruvutrustningen verkar i är 
extrem med stenar som faller och hård behandling (Corke et al, 2008). Underjord finns problem 
med vibrationer och en tuff miljö, i dagbrotten finns också väderpåverkan så som regn, damm, lera, 
hög luftfuktighet, dieselångor som innehåller små partiklar, extrema temperaturer och solljus. Alla 
dessa uppräknade saker försämrar förutsättningarna för elektroniska komponenter och 
automationsteknik (Corke et al, 2008). 

Ofta kan automationsteknik innebära dyra, komplexa, rigida och stela system och lösningar. 
Eftersom att en gruva är en miljö som ständigt förändras kommer de system som installeras där att 
behöva göras flexibla och rörliga (Sanda et al, 2012). Enligt Sanda et al bör denna flexibilitet bestå i 
hur tekniken samverkar med människorna som arbetar på plats i gruvan. De förespråkar att 
människorna och tekniken ska balanseras så att båda tillsammans får vara med och ta plats. De 
framtida gruvorna kommer således att ställa höga krav på interaktion och samarbete mellan 
digitaliserade maskiner och människor varför de kognitiva förmågor som operatören besitter bör 
ingå i designen av systemet (Sanda et al, 2012). Om inte arbetarna får vara med och planera de nya 
arbetsmetoderna finns det risk att systemen blir bristfälliga då de överordnade som planerar kan 
råka förbise viktiga detaljer. Med bristfälliga system riskerar arbetarna att bli passivt aggressiva 
skriver Sanda et al vidare. 

Fjärrstyrningen kan vara farlig och olyckor har skett då människor har blivit påkörda av 
maskiner (Corke et al, 2008). Närmre en tredjedel av de dödsolyckor som skedde i Australiensiska 
gruvor berodde på fordon eller rörlig utrustning och en fjärdedel av dödsolyckorna berodde på 
stenras, ortras och skred (Corke et al, 2008). Liknande siffror finns uppmätta i USA. Några av de 
tidiga installationerna av automations- och fjärrstyrningssystem har orsakat både personskador och 
dödsfall (Corke et al, 2008). Olyckorna har inträffat på grund av att människor blivit fast i 
maskinerna när de har utfört underhållsarbete och då förare av misstag har blivit påkörda av 
maskinerna. Som Corke et al ( 2008) beskriver det kan olyckorna i vissa fall ha inträffat på grund av 
att säkerhetssystemen var dåligt designade i tidiga versioner.

4.2.2 Kommunikationsteknologi
Tidigare har processkontroll och digital teknik saknats i gruvorna eftersom att inga 
kommunikationssystem har funnits (Jämsä-Jounela & Baiden, 2009). Nu har storleken på datorer 
blivit mindre och det finns möjlighet att installera nätverk via vilka de kan kopplas ihop. Dock anser 
Walker (2012) att en fullt autonom gruva inte är möjlig med dagens kommunikationsnätverk. Om 
utrustningen ska vara fullt autonom kommer mer information att behöva skickas än dagens nätverk 
klarar av att hantera. 

Kommunikationskanaler för trådlös överföring av data mellan gruvkontor och utrustning 
kan saknas i både dagbrott och underjordsgruvor. Om dessa gruvor har maskiner utrustade med viss 
automation kan det då krävas att någon åker ut till maskinerna med en USB-sticka för att ladda över 
instruktioner och för att hämta hem den information som maskinen har sparat kring dess drift. Detta 
kan handla om borrplaner för borriggar och information om hur mycket en truck har lastat och 
tippat under ett arbetspass. Finns det kanaler för kommunikation kan information både till och från 
maskinerna skickas trådlöst. Denna driftsdata som maskinerna samlar på sig kan användas bland 
annat för att planera underhåll, den ger också statistik kring produktionen.
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I vissa gruvor idag används WLAN och annan kommunikationsteknologi för att skicka 
information trådlöst mellan utrustning och människor på plats. Kommunikationen som sker i gruvan 
behöver vara säker och tillförlitlig. Utrustningen kan i framtiden behöva kontinuerlig kontakt med 
datorer och styrcentral för att kunna arbeta. Ett avbrott i kommunikationen kan då leda till stopp i 
gruvan. Ett alternativ till den trådlösa kommunikationen med WLAN är ethernet, vilket är en 
mindre förutsägbar och pålitlig teknik (Corke et al, 2008).

En underjordsgruva hade planer på att fjärrstyra sina lastare i flera år och ett arbete med att 
hitta ett smidigt sätt att genomföra detta påbörjades. Ett första försök gjordes mellan år 1988 till 
1989 men avslutades då gruvan ansågs vara för liten för att driva denna utveckling. Det andra 
försöket genomfördes nio år senare och då fanns vissa tekniska problem som gjorde att styrningen 
stördes. Året efter genomfördes det tredje försöket där operatören kunde befinna sig 150 meter från 
fordonet. Denna gång lades försöket ner för att maskinen var för svår att manövrera. Drygt tio år 
senare föll valet på en färdig lösning från en leverantör där man kunde koppla en maskin (eller 
flera) via WLAN till en buss som fungerade som styrcentral. Med denna lösning är man inte 
beroende av någon fast installation utan de basstationer för WLAN som används sätts upp i det 
område som lastaren ska användas och tas ner efter avslutad lastning. När lastningen är färdig 
plockas de ner igen och kan sättas upp på ett nytt område. Med detta system kan de områden som 
används för fjärrlastningen variera.

I den nämnda gruvan finns för närvarande inget WLAN installerat i produktionsområdena då 
den brytningsmetod de använder sig av gör att det skulle bli ett väldigt stort område som WLAN:et 
skulle täcka. Tester har genomförts och det visade sig att basstationerna skulle behöva placeras tätt, 
mindre än 100 meter mellan varje basstation krävs för att WLAN:et ska fungera. Detta gjorde att 
det ej ansågs ekonomiskt försvarbart att installera WLAN i hela produktionsområdet. WLAN finns 
dock installerat kring matsalen i denna gruva.

I ett besökt dagbrott har WLAN installerats vilket har varit en förutsättning för den 
digitaliserade utrustningen som finns där. Det har dock funnits problem med täckningen då 
signalerna ska täcka ett stort område inte bara horisontellt utan också genom de höjdskillnader som 
finns i gruvan. För att öka täckningsområdet har riktantenner använts på en del ställen. I 
underjordsgruvor kan det vara problem att installera WLAN då det kan behövas väldigt många 
sändare för att täcka alla områden i gruvan. Underjord utgör bergväggarna ett hinder och det finns 
inga stora öppna ytor som det gör i dagbrotten. Beroende på vilken brytningsmetod som används 
kan det vara olika stora områden underjord som behöver täckas och i vissa gruvor anses det inte 
vara ekonomiskt försvarbart att installera WLAN inom produktionsområdena.

Den automatiserade utrustning som har beskrivits och visats under studiebesöken klarar sig 
även då kommunikationen är ur funktion under korta perioder. I vissa fall kan dessa stopp dock leda 
till att manuella korrigeringar behöver göras i efterhand för att den data som sparas ska vara korrekt. 
Studiebesöken har visat att radio är en stabil kommunikationskanal som man faller tillbaka på om 
de andra slutar att fungera. En av de besökta gruvorna hade också ett system för 
envägskommunikation som var baserat på lågfrekventa signaler. Detta system användes för 
säkerhets- och utrymningsmeddelanden till de på plats i gruvan.

4.2.3 Lokalisering och positionering
Om utrustningen i gruvan ska kunna styras på distans, autonomt eller om man önskar ha större 
möjligheter att optimera arbete i gruvan behöver man en pålitlig lokalisering av utrustningen. Denna 
ska kunna ge information om var varje maskin befinner sig i gruvan. Utan information om 
maskinernas positioner kan inte deras förflyttningar styras. Lokaliseringen kan genomföras med 
hjälp av navigationsutrustning. Befintlig teknik för lokalisering ovan jord är GPS. Men inte bara 
maskinens position i gruvan behöver lokaliseras utan också verktygens positioner. Positioneringen 
kan användas för att hitta borrhål och positioner för olika punkter på maskinerna och för att 
beskriva topografin på distans (Jämsä-Jounela & Baiden, 2009).
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Tekniken med GPS fungerar inte problemfritt i dagbrotten. I en del dagbrott har GPS-
baserad lokalisering varit ett problem då man ibland kan befinna sig utanför satelliternas 
täckningsområde. I de flesta dagbrott kan det också vara svårt att ta emot och skicka signaler när 
man befinner sig tätt intill de branta väggar som ofta finns i dagbrott, väggarna stoppar GPS-
signalerna från att skickas och tas emot. Det finns alternativa lösningar med så kallade pseudo-lites, 
vilka är pseudosatelliter, artificiell GPS, som kan täcka de områden där GPS:en inte når (Corke et 
al, 2008). Artificiell GPS är dock hutlöst dyrt som en intervjuad uttryckte det och det används 
endast i ett fåtal gruvor i världen. Någon metod som kan vara underjordsgruvornas motsvarighet till 
GPS finns ännu inte men arbete pågår för att skapa denna (Jämsä-Jounela & Baiden, 2009). Till 
exempel kan olika typer av sensorer kan användas och med hjälp av inferens kan en trolig position 
med hög precision räknas ut för rörlig utrustning. 

Jämsä-Jounela & Baiden (2009) beskriver att det finns ett oinskränkt behov av korrekt 
positionsbedömning för att mobil robotteknik ska kunna appliceras i gruvor. Men denna 
positionering av verktyg och yttre delar av maskinerna kan vara svår att utföra på en viss utrustning, 
de med hydrauliskt styrda komponenter till exempel. Borriggar underjord styrs av hydrauliska 
cylindrar och de armar, även kallade bommar, som borrmaskinerna sitter på är ofta flera meter långa 
och väger några ton styck. När dessa rör sig sker det ofta ryckigt och skakigt och bommen har en 
viss eftergivenhet vilket gör att ändpunkten ofta studsar (Corke et al, 1998). Det är alltså 
komplicerat att identifiera exakta punkter på dem. Om helt autonoma maskiner ska finnas behöver 
positioneringen och lokaliseringen förbättras så att de blir mer exakta och tillförlitliga.  

4.3 Tillämpningar av den digitala tekniken
I ett av de besökta dagbrotten används ett system som här kallas för GruvKoll. Systemet kan 
dirigera trafiken i gruvan och visar information om malmkroppen bland annat. Truckdirigeringen 
kan ske manuellt eller så kan man överlåta detta helt åt systemet. Systemstyrningen används oftast 
då man ska dirigera många tiotal truckar. Det andra besökta dagbrottet har inte köpt in GruvKoll 
ännu men det finns personer inom företaget som önskar installera detta system framöver. Det finns 
också de som väntar på den dagen det kommer att installeras. ”Men det kommer hit en vacker dag. 
Det vet jag” sa en intervjuad vid den gruvan när GruvKoll kom på tal.

Utöver GruvKoll finns ett annat välkänt liknande system för dagbrott som här kallas för 
GruvSystem. De är båda satellitnavigeringssystem där maskinerna kommunicerar med varandra. En 
förutsättning för att programmen ska fungera är att man har GPS-mottagning och att det finns 
fungerande kommunikationsteknik. Hur detta kan vara ett problem beskrevs ovan. Programvara 
som GruvKoll och GruvSystem kan samla information om maskinerna, var de befinner sig för 
stunden, hur mycket last en truck har, hur mycket som har lastats i alla truckar under ett skift och 
om vilken höjd grävarna arbeta på för stunden. Det är bland annat ett sätt för gruvorna att ha en 
översikt av deras produktion, ett sätt att öka deras möjligheter att styra produktionen.

Även underjord finns det programvaror som ökar möjligheterna att planera och optimera 
produktionen. Ett sådan program som jag har kommit i kontakt med innehåller hjälpmedel för att 
samla in data och övervaka produktionen och för att ta beslut med säkerheten i fokus. Något 
program som kan dirigera maskiner underjord, liknande de system som finns för dagbrotten, har 
inte kunnat hittas i denna studie. Det finns autonoma maskiner och programvara för dem men ingen 
programvara som liknar GruvKoll och GruvSystem. Innan en metod för lokalisering i 
underjordsgruvorna är lika utbredd som GPS är ovan jord kommer något sådant program inte heller 
att finnas. Även billiga och pålitliga kommunikationssystem för underjordsgruvorna behöver finnas 
för att möjliggöra för sådana program. 

I ett av de besökta dagbrotten slingrar sig malmkroppen i gråberget, nästan som en orm. En 
person kallade det för ”malmslirare”. Gruvan har personal som utför inmätning av malmkroppen för 
att säkerställa malmkroppens gränser. De markerar var gränsen för malmkroppen går genom att sätt 
ut pinnar och plastremsor i gruvan. Detta görs för att förarna av grävarna ska veta vad det är för 
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material de lastar för stunden eftersom det inte går att avgöra okulärt. Inmätningen är ett potentiellt 
farligt arbete då de som utför det rör sig på kanten mellan olika pallhöjder. På vintern blir detta 
extra farligt då det är halt. Den manuella inmätningen är inte lika tillförlitlig som en digitaliserad 
variant skulle kunna vara. Markeringspinnarna som används ramlar ibland ner och det finns risk att 
fellastning sker. I GruvKoll finns möjligheter att föra in data om malmkroppens utbredning. Denna 
information gör det lättare att veta vilket material som lastas för stunden och därmed blir det lättare 
att styra grävarna så att en önskad malmhalt kan levereras till anrikningsverket. 

4.3.1 Automatiserad utrustning
GruvKoll och GruvSystem kan ses som ett hjälpmedel för den utrustning som opererar i en gruva. 
Men även viss utrustning har digitaliserats i gruvorna. I en besökt underjordsgruva körs tågen på 
huvudnivån förarlöst. De styrs från en styrcentral ovan jord där också spelet och skutknackarna 
styrs. I styrcentralen finns en stor skärm där man ges en överblick av tågsystemet, vilka tåg som är i 
drift och var de befinner sig, där syns också spåren, krossar, tippar, schakt med mera. Operatörerna 
uppskattade denna stora skärm som gav dem en överblick över systemet.  Tågvagnarna fylls på via 
denna central och jag fick se hur det gick till när de fyllde ett tågset med malm. I denna styrcentral 
sitter också de operatörer som sköter skutknackare på distans. I rummet intill finns spelstyrningen, 
här övervakas och styrs uppschaktningen av malm och gråberg.

Men inte bara tåg har varit fjärrstyrda i de besökta gruvorna. Även lastningen finns 
obemannad.  En av fördelarna med fjärrstyrd lastning är att man kan börja lasta tidigare inpå en 
sprängning då frånvaron av förare i maskinen gör att kraven på luftkvaliteten minskar. Ibland kan 
lastarna behöva köra sträckor på flera hundra meter för att tömma sina skopor. I dessa lägen är det 
också bra att ersätta de förarstyrda lastarna med är fjärrstyrda eller autonoma då den långa 
körsträckan annars sliter på operatörernas kroppar. I en underjordsgruva har autonom lastning 
testats i flera steg där det första försöket skedde för några årtionden sedan. Till en början var 
utrustningen inte pålitlig, den kunde köra in i väggar och agera oväntat. Under senare projekt var 
detta oförutsägbara beteende bortarbetat men det var svårt att få lastarna effektiva. Vid transporten 
av materialet var de lika snabba i autonomt läge som i ett förarstyrt men vid tömning och fyllning 
av skopan var de autonoma maskinerna långsammare. De automatiserade lastarna hade också svårt 
att fylla skoporna ordentligt. Dessa lastare slet också annorlunda på vägarna jämfört med de 
manuella. De autonoma körde alltid på samma del av vägen vilket resulterade i att vägunderhållet 
behövde ökas då djupa hjulspår bildades. Under ett av automatiseringsförsöken som gruvan 
genomförde skulle lastningen totalt fjärrstyras och de som då arbetade där upplevde att detta 
genomfördes för snabbt och att alla eventuella konsekvenser inte hade tagits med i beräkningarna. 
De som arbetade i gruvan upplevde att lastningen riskerade att utföras så att det i vissa orter uppstod 
fara för ras. 

I en underjordsgruva sköts LHD-truckar från en lokal underjord. Den fjärrstyrda lastningen 
sker ännu i en liten skala och som ett komplement till den manuella. En besökt underjordsgruva 
använder sig av ett system med en videostyrd semi-autonom lastare. För att använda den 
videostyrda lastaren krävs att området stängs av och helt dedikeras till denna maskin. Innan 
systemet tas i drift inspekteras området först av operatören för att se till att det inte är några 
människor inom området och att inga stenar är i vägen. Inspektionen syftar också till att man vet hur 
utrymmet ser ut och har en uppfattning för dess storlek.  Lastaren i detta system håller sig självmant 
från att köra in i väggarna och den är enkel att lära sig att köra. Videostyrningen har dock medfört 
högre slitage på däcken på grund av att man har kört på stenar som inte har varit synliga för 
operatören.

Borriggar med automationsstyrning finns till både dagbrott och underjordsgruvor. 
Styrningen kan bestå i att de genomför hela borrcykeln autonomt och att de förflyttar sig mellan 
borrhålen själva exempelvis. I en underjordsgruva kan borriggarna själva genomföra sin borrcykel. 
De kan också hitta påhugget (platsen där hålet ska borras) med hjälp av ett navigationssystem. Både 
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de automatiserade ovanjords- och underjordsriggarna är är konstruerade så att delar av maskinernas 
arbete kan utföras autonomt, men visst arbete behöver fortfarande utföras av personal på plats för 
att maskinerna ska kunna arbeta. Det kan handla om att vatten och slitdelar behöver fyllas på. Som 
exempel kan nämnas att borriggar för dagbrott behöver ses över ungefär två till tre gånger per dag. 
Autonom utrustning som inte kan kommunicera trådlöst behöver få borrplaner levererade manuellt 
(ofta via USB-sticka) för att kunna arbeta. Vid ett besökt företag hade den autonoma 
borrutrustningen bedömts vara opålitlig vilket medförde att en operatör behövde finnas på plats för 
att övervaka riggen när den arbetade. Personalen vid denna gruva hoppades dock att de skulle kunna 
lämna borriggen utan övervakning vid raster och skiftbyten i framtiden. På så vis kan utrustningen 
arbeta samtidigt som operatörerna tar paus. 

Genom att automatisera utrustningen kan man tvinga den att arbeta inom de toleransnivåer 
som finns uppställda. En operatör kan ibland, av olika skäl, överskrida dessa. När jag åkte gruvtruck 
i ett dagbrott visade sensorn som kände av hur mycket last vi hade i flaket fel då trucken stod lite 
snett. Och snett stod vi då och då under lastningen eftersom underlaget inte var helt jämnt. Utan att 
vara medvetna om det kunde vi ha överlast när vi lämnade grävaren för att åka till tippen eller 
krossen. Men felet var oftast åt andra hållet, mätaren visade att vi hade nått målvikten så när vi 
lämnade grävaren ställde mätaren om och visade att vi hade kunnat lasta några tiotal ton till. Att 
överskrida de toleransnivåer som har ställts upp innebär ett ökat slitage på utrustningen vilket kan 
förkorta dess livslängd. Att underskrida nivåerna medför att produktionen sker långsammare då 
exempelvis fler truckar behöver lastas för att transportera samma mängd malm som då målvikten 
för lastningen uppnås. En intervjuad uttryckte det som att en människa är oberäknelig men en 
maskin kan man säga till att vara beräknelig. Alla maskinförare sliter på maskinerna på olika sätt 
men är maskinerna autonoma slits de på samma sätt och inom ramarna för toleranserna. Detta leder 
till en ökad livslängd på maskinerna, ett minskat underhållsbehov och på så vis också till en ökad 
förutsägbarhet. Men det kommer att finnas nya risker med en mer datoriserad produktion. När ett 
system för total automation kraschar riskerar detta att leda till långa stopp då operatörerna inte 
arbetar nära utrustningen och det tar tid för operatörerna att transportera sig till utrustningen och 
lösa problemet på plats eller flytta den till verkstad (Gustafsson et al, 2013). 

4.3.2 Digitaliserat underhåll
Stopp i produktionen sker oftast av externa skäl (Gustafson et al, 2013). Sådana skäl kan vara stora 
stenbumlingar som ligger på vägen eller att vägarna har underhållits dåligt. Stopp av externa skäl 
sker lika ofta för autonoma som för förarstyrda maskiner. Mellan 30 och 65 % av de totala 
kostnaderna för gruvdrift kommer från underhållsarbetet (Gustafson et al, 2013). Normalt 
genomförs underhållsarbeten erfarenhetsbaserat, efter att maskinen har varit i drift en viss tid. De 
stora tillverkarna av gruvutrustning säljer ofta sina maskiner tillsammans med en tjänst där de utför 
service på utrustningen på plats i gruvorna. De har då statistik på hur många timmar som maskinen 
kan vara i bruk innan olika delar behöver bytas ut. Ett tillståndsbaserat underhåll bygger istället på 
att man med hjälp av olika sensorer kan mäta och uppskatta när de olika maskindelarna är på väg att 
gå sönder. Utrustningens kondition blir då övervakad. Underhållet utförs på så vis innan 
komponenterna har gått sönder, men efter att man har fått signaler om att de är slitna. 

Ett exempel på hur ett tillståndsbaserat underhåll kan utformas är ett chip installerat i däcken 
till vissa maskiner. Med ett chip i truckdäcken kan lufttryck, temperatur och körsträckor registreras 
vilket sedan kan hjälpa till att förlänga livslängden på däcken och medför att de byts ut i när de är 
utslitna och inte innan. Genom att man kan övervaka lufttrycket i däcken kan man säkerställa att det 
alltid är korrekt vilket är ett exempel på hur livslängden kan förlängas på dem. Däcken till truckarna 
kostar många hundra tusen kronor styck och att optimera när bytet av dem ska ske är önskvärt. 
Dyrast med däckbytena är dock inte kostnaderna för däcken utan det är kostnaden för att ta en 
maskin ur drift för bytet.

Gustafson et al (2013) beskriver ett system för autonoma LHD-truckar som ibland blev 
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stillastående. Huvudskälen till detta var gruvrelaterade problem, maskinrelaterade problem och 
automationsrelaterade problem. Inräknat i alla dessa är också de mänskliga felen. På ett år uppstod 
det 1470 fel varav merparten (1103 stycken) var gruvrelaterade fel medan automationsrelaterade fel 
uppstod endast 51 gånger under året (Gustafson et. al., 2013). Även om de stopp som är 
automationsrelaterade kan vara en längre tid så inträffar de relativt sällan. Vidare skriver Gustafsson 
et al att de automationsrelaterade felen ofta uppstår för att infrastrukturen är opålitlig i gruvan. Vid 
bemannad lastning sörjer operatören för att vägen underhålls genom att till exempel fylla i hål och 
flytta bort stora stenar parallellt med det huvudsakliga arbetet. I och med att LHD:erna som 
Gustafson et al beskriver automatiserades sköttes inte längre underhållet av vägarna vilket 
resulterade i att stora stenar, så kallade block, kunde bli liggande på vägarna och stoppa truckarna 
från att passera. Då det beskrivna automationssystemet ej kunde hantera stora stenar var stenarna 
tvungna att flyttas manuellt.

Information om maskinens tillstånd och närmiljö behöver ingå i ett system för en fjärrstyrd 
gruva, maskinerna och områdena behöver kunna övervakas (Nebot, 2007). Gruvorna tittar på 
lösningar kring hur man kan observera vägarnas skick med hjälp av kameror och videolösningar, de 
vill övervaka fler processer för att få tillgång till en större mängd information. Om truckarna i ett 
dagbrott sparar allt mer data och information kan man se till att de lämnar denna information när de 
åker till en dockningsstation som Nebot (2007) föreslår. På så vis kan de bära på informationen 
fram till de passerar krossen exempelvis, eller en annan plats lämplig för dockningsstation.

4.3.3 Användarvänlighet
I alla de tidigare nämnda kategorierna inom arbetsmiljön inkluderas säkerhet. Branschen värnar om 
att dess produktion ska vara säker och alla möten på företagen börjar alltid med att man går igenom 
säkerhetsläget. För att öka säkerheten och förbättra den fysiska arbetsmiljön finns många lösningar 
som ryms inom visionen. Men buggar kommer att finnas i de framtida it-baserade systemen varför 
man bör se till att det mellan personalen och de obemannade maskinerna finns en skottsäker barriär 
skriver Walker (2012). Många intervjuade menar att den teknik som används måste kunna hantera 
de buggar och fel som kommer att uppstå. Först då skulle den kunna blandas med människor och 
bemannad utrustning. Corke et al (2008) förespråkar att de system och tekniker som installeras ska 
vara säkra även då större fel inträffar i systemet eller vid strömavbrott eller andra oönskade och 
oplanerade händelser. Detta kallas för att utrustningen ska vara fail safe. Ett exempel på fail safe 
utrustning är om en autonom truck i ett dagbrott tappar kontakten med styrningen och 
positioneringen så ska det inte kunna leda till en olycka. Trucken ska kanske stanna, men inte om 
den befinner sig i en brant lutning vid halt väglag samtidigt som den är fullastad. Ett exempel på en 
maskin utrustad att vara fail safe är en grävmaskin med släpskopa som har designats så att den 
återgår till manuell styrning när ett fel i systemet upptäcks (Corke et al,1998). Ett annat sätt att 
konstruera system som är fail safe är att göra systemet mjukvaruoberoende och att systemet till 
exempel ska kunna lagra energi till nödbromsningssystem (Brown, 2012).

Det finns fall med fungerande automationsutrustning i gruvor där den inte nyttjas. En 
förklaring är att en annan del av den process som utrustningen tillhör ändå körs manuellt. Till 
exempel skulle krossen i en gruva kunna köras autonomt men eftersom skutknackaren som är 
placerad intill krossen styrs manuellt från samma kontrollrum sitter det personal och kör även 
krossen. Så även om möjligheterna till användning av automation finns på många platser nyttjas 
denna inte fullt ut. Ett annat skäl som har angetts är att kompetensen för att använda fullt 
automatiserad utrustning ibland saknas. Det finns också de som anser att beslutsprocessen blir 
längre och krångligare med digitaliserad utrustning och att man därför helst inte använder den. I 
vissa länder har gruvarbetarna ett stort utrymme för att fatta egna beslut och om de till exempel 
inser att en borrplan är utformad på ett mindre passande vis kan de ändra den. Men med 
digitaliserad utrustning minskar de möjligheterna och den beslutsprocess som då kan krävas för att 
ändra borrplanen kan vara både lång och långsam. Istället för att borra så som man anser lämpligast 
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måste den digitaliserade utrustningen få en ny borrplan från rätt person med rätt befogenheter. 
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5. Visionen om framtidens gruva
I förra kapitlet beskrevs de tekniker som den kommande digitaliseringen antagligen kommer att 
bygga på. Det kapitlet beskrev också dagsläget i gruvorna. Men den nya tekniken kan komma att 
användas på fler sätt och på fler områden. På flera håll i världen pågår projekt för digitalisering av 
gruvor. Nedan följer en genomgång av några av dessa projekt, här kommer också de 
framtidsönskningar som beskrivits för mig under gruvbesök och intervjuer att presenteras. En del 
personer har uttryckt att man önskar delta i utvecklingen mot den framtida gruvan eftersom att man 
”inte vill missa tåget”. Det verkar finnas en viss oro för att man ska förlora sin konkurrenskraft om 
man inte anammar de nya teknikerna. En intervjuad uttryckte det på ett annat sätt: ”Jag drömmer 
inte om den fullautomatiserade gruvan, men kommer naturligtvis vara med på utvecklingen.”

5.1 Rapporter
Flera nordiska och europeiska företag och universitet har gått samman i ett konsortium som syftar 
till att gemensamt staka ut en väg för den framtida gruvbrytningen. Flera av de företag som ingår 
driver gruvor i form av både dagbrott och underjordsgruvor. Konsortiet driver ett projekt som rör 
underjordsgruvor men drivkrafterna bakom det kan antagligen återfinnas bland ovanjordsgruvorna 
också. Tillsammans har konsortiet publicerat två rapporter; Mine of the Future, förkortad till 
SMIFU I, och Smart Mine of the Future, SMIFU II. De vill med dessa rapporter uppmuntra en 
snabbare utveckling av gruvdriften och ta sig förbi den inkrementella utveckling som hittills har 
varit norm. I SMIFU I beskrivs en långsiktig plan efter vilken tekniker ska utvecklas (RTC1). 
SMIFU II beskriver forskningsområden och problem som kvarstår att lösa för att uppnå den 
långsiktiga planen (RTC2). I planen ingår att framtidens gruva ska vara mer miljövänlig, ingen 
människa ska jobba i produktionsområdena, antalet ton som produceras per anställd ska öka och 
andelen malm som tas tillvara ska också öka. Så här beskrivs den framtida gruvan i SMIFU II: 

”The vision of SMIFU involves miners, equipped with on-line video cameras for 
everyday and emergency situations, providing their colleagues in the mine control 
centre with information that would be difficult to communicate verbally. Virtual 
Reality (VR) technologies would be used to link facilities that include the 
coordination of external contractors, equipment suppliers, customers, etc. The actions 
needed in this field cover a large span of subjects, such as sensors, signal processing, 
data communication, modelling, simulation, system integration and the human 
machine interface.” (RTC2, s. 17)

SMIFU-rapporterna beskriver en vision där mängden teknik ska öka möjligheterna i 
gruvorna. Mindre malm ska gå till spill och de anställda ska trivas på sina arbetsplatser. I 
rapporterna beskrivs många idéer för tillämpad forskning så att en del tekniska problem ska kunna 
lösas. Dessa är några av de idéer som presenteras i rapporterna och som sammanfattas i vad de 
kallar för vision 2030. Där önskar man också minska ingreppen i naturen och miljön som en gruva 
kan innebära och förändra den bild som finns av gruvbranschen.

I SMIFU II (RTC2) beskrivs en ny metod för brytning i underjordsgruvor. Med denna ska 
man ej behöva spränga och göra avbrott för olika arbetsmoment utan brytningen ska bli en enda 
process, en helhet. Metoden kallas för kontinuerlig brytning. I idén ingår att bara de brytvärda 
malmerna ska brytas, så att behovet att hantera gråberg och överflödigt material kan minimeras. I 
slutänden önskar man uppnå ett kontinuerligt flöde från brytningen till anrikningsverket. Denna 
metod och dess utrustning ska kunna fjärrstyras från dagen så att inget arbete behöver utföras under 
jord. 

 Sanda et al (2012) förespråkar att man bör uppnå en högre tillförlitlighet i sin utrustning och 

33



utveckla metoder för att i hårt berg tillämpa kontinuerlig brytning. Fördelen med denna typ av 
utrustning är att produktionen kommer att förändras vilket kan komma att underlätta om man önskar 
automatisera. En maskin istället för flera innebär en process som pågår kontinuerligt istället för 
flera processer som är beroende av varandra i cykler. Den traditionella metoden med borrning och 
sprängning är dyr, tidskrävande, ger hälsoproblem och problem med säkerheten bland annat 
(RTC2). Med kontinuerlig brytning kan också behovet av ventilation minska  (RTC2). 

Även Corke et al (2008) förespråkar kontinuerlig gruvbrytning. Skulle tunnlar drivas genom 
en kontinuerlig brytningsmetod där man snarare skär sig genom berget än spränger skulle behoven 
för bergförstärkning minskas. Då man skär genom berget kan mjuka ytor skapas som är gjorda för 
att ge maximal hållfasthet (Corke et al, 2008). Med hjälp av utvecklandet av nya sensorer för 
geologiska egenskaper kan en maskin som följer malmkroppen utvecklas och på så vis kan 
mängden gråberg som bryts minskas. Corke et al (2008) beskriver en brytningsmetod med en robot 
som kommer att kräva en mindre mängd orter och borrade utrymmen i berget än nuvarande metoder 
och maskiner. Utrustningen är uppbyggd av omborddatorer, PLC:er, videokameror, 
maskinomkodare och kommunikationsteknologi (Corke et al, 2008). Denna brytningsmetod kräver 
stora omställningar om den ska användas i en gruva med traditionell brytning.

Det Chilenska gruvföretaget Codelco beskrev år 2011 sin framtidsvision i en presentation 
som gjorts tillgänglig offentligt (Codelco). I denna beskrivs dagens gruva vara beroende av fysisk 
arbetskraft först och främst men gruvan är också beroende av teknik och kunskap, de två 
sistnämnda dock i liten utsträckning. Codelcos version av den framtida gruvbrytningen består i att 
beroendet av det fysiska arbetet ska minska kraftigt till förmån för en ökning av tekniken och 
kunskapen. Genom detta skifte hoppas de kunna uppnå en digital gruva. Detta kan genomföras med 
hjälp av informations- och kommunikationsteknik och automation (Codelco). Som exempel på 
förändringar nämner de autonoma truckar, fjärrstyrd utrustning, införande av robotar, kontrollrum 
och styrcentraler som är integrerade och en möjlighet att styra och kontrollera fordonsflottan. Inom 
fem år önskar de uppnå en gruva som styrs i realtid, där den information man baserar sina beslut på 
beskriver nuläget. Idag finns oftast bara information om det som redan har hänt. Inom tio år önskar 
de ha uppnått en gruva som är intelligent. Det är en gruva utan mänsklig inblandning i 
produktionsfronten, med fullt automatiserade maskiner, fjärrstyrning och där en stor mängd 
information om produktionen finns tillgänglig. 

År 2008 skrev Corke et al att tekniken för automation och robotar finns men att marknaden 
för autonoma truckar ännu saknas. Det behövs en förändring i kulturen innan de kan komma att 
användas i stor utsträckning. Semi-automation och förarassistans har börjat att prövas dock (Corke 
et al, 2008). Om LHD-truckar för underjordsdrift automatiseras kan effektiviteten öka genom att 
personalbehoven kan minskas, truckarna kan nyttjas i högre grad och slitaget och underhållsbehovet 
kan minskas (Corke et al, 2008). Med hjälp av robotteknik och automation i gruvor kan 
effektiviteten höjas och de stora variationerna som finns mellan olika operatör och deras inbördes 
dagliga prestationer kan komma att motverkas (Ed. Siciliano, Khatib, 2008).

5.2 Pionjärprojekt
I Australien har Rio Tintos järnmalmsgruva i Pilbara blivit ett pilotprojekt för fjärrstyrning. Det är 
ett dagbrott placerat i ett område där de driver 10 andra gruvor. Projektet beskrivs av Paul S. Grad 
(2010) i en artikel som närmast liknar en reklamannons för företaget. Rio Tinto önskar genom 
projektet skapa framtidens gruva och detta genom att automatisera. De önskar utveckla en gruva 
som är självstyrd och självreglerad utrustning och minimal mänsklig inblandning. Skälen till 
automatisering är att de anser att den kan öka effektiviteten och produktiviteten och att företaget 
tror att behoven av järnmalm kommer att öka på världsmarknaden. Detta projekt beskrivs i artikeln 
som en av världens största robotprojekt (Grad, 2010). Inte bara själva malmbrytningen och 
processerna i gruvan kommer att vara autonoma utan också lastningen av tågen som transporterar 
malmen från gruvan och transporten av malmen till hamnen kommer att vara det.
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I framtiden ska järnmalmsgruvan styras från Perth, 150 mil därifrån. ”When completed, the 
OC [operations center] will accommodate about 320 employees, who will monitor, control and 
manage Rio Tintos mines, ports and rail systems, all from a single location” (Grad, 2010). Även om 
styrningen kommer att ske från en plats långt borta kommer det fortfarande att behövas personal på 
plats i och vid gruvan, kanske till och med fler personer än tidigare (Grad, 2010). I systemet 
kommer det att ingå övervakningskameror över området och processerna så att man i Perth kan se 
vad som händer i gruvan. Det kommer att finnas mobil radiokommunikation för de som är på plats 
på området och kommunikationen mellan gruvan och operationscentralen kommer att ske via 
fiberoptisk kabel (Grad, 2010). För att säkerställa att kommunikationen ska fungera kommer det att 
finnas två kablar som är åtskilda fysiskt. Det kommer också att finnas satellitbaserad uppbackning 
för att ytterligare säkra kommunikationen.

Lastare och grävare ska styras av förare på plats i maskinerna men truckarna ska vara 
autonoma. I framtiden planeras också att de andra maskinerna ska styras med en högre grad av 
autonomitet (Grad, 2010). Truckarna är utrustade med radar, laser och GPS-system för att upptäcka 
hinder. Grad beskriver vidare att truckarna lär sig gruvområdet genom deras inbyggda artificiella 
intelligens med hjälp av vilken de sedan kan rita upp en karta över gruvan. En borrigg har köpts in 
som är utrustad med automationssystem och som med hjälp av en kombination av GPS och en 
vägfinnare kan positionera sig själv, bland annat (Grad, 2010). Riggen kan själv röra sig mellan 
borrhålen och den borrar snabbare än en manuell borrigg. Det går att styra riggen manuellt, från 
distans och autonomt. Det har genomförts borrningar med föraren sittandes upp till 800 meter från 
riggen och Grad skriver att styrningen successivt ska flyttas till operationscentralen i Perth. I gruvan 
jobbar de också mot att se till att använda sig av förnyelsebara energikällor och andra miljövänliga 
tekniker (Grad, 2010). Hittills har dock få av de ovan nämnda planerna blivit fullt genomförda på 
grund av en nedgång i efterfrågan på järnmalm.

Johan McGagh är innovationschef på Rio Tinto. Han intervjuas i en artikel som publicerades 
inför en australiensisk gruvkonferens som hölls i maj 2013. Konferensen har stort fokus på 
fjärrstyrning och automationsteknik. McGagh sa i artikeln att gruvorna borde kämpa för att uppnå 
samma nivå av automation som bilfabrikerna (Austmine1). Flera länder och regioner har startat 
projekt för att uppnå en ny typ av gruvdrift. Under 1990-talet och början av 2000-talet har ett varsitt 
sådant projekt pågått i Skandinavien respektive i Kanada (Jämsä-Jounela & Baiden, 2009). Båda 
projekten innehöll teknik inom navigering, positionering, telekommunikation, rörlig robotliknande 
utrustning och integrerade system.

5.3 Framtidsutsikter på fältet
Flera av de intervjuade personerna har har uttryckt tankar liknande de som beskrivs i rapporter och 
artiklar. En person utgick från en människofri och fjärrstyrd gruva när han berättade om vilka krav 
den kan komma att ställa på tekniken. De maskiner som ska verka i en fjärrstyrd underjordsgruva 
bör vara självbyggande, med hjälp av sensorer, ackumulatorer och machine learning2 bland annat 
berättade han. Vidare sa han att även informations- och kommunikationssystemen hos maskinerna 
ska vara självbyggande och de ska kommunicera online i cloude-liknande3 format. Maskinerna ska 
kunna övervaka sina behov av underhåll och själva kunna ta sig ut ur det område där de jobbar när 
det är dags för underhåll och service. Om maskinerna trots det inte hinner ut innan de går sönder 
eller om de går sönder utan förvarning behöver människor (iförda värmetåliga dräkter till exempel) 
kunna ta sig in för att hämta dessa. Från flera håll har det också framförts idéer om robotar som ska 
kunna föra ut maskiner som har gått sönder i människofria gruvor.

Andra önskar att tekniken ska kunna bidra till ett jämnt och optimerat flöde genom 
produktionen. Man önskar ha tillgång till statuskoll på maskinerna i realtid. I underjordsgruvorna 

2 Machine learning behandlar hur datorer kan programmeras att själva göra erfarenheter av och hitta mönster i data. 
3 Det finns flera definitioner av detta. Här kan det ses som ett system med många datorer där samma program kan 

köras på många olika datorer samtidigt. Ett så kallat distribuerat system.

35



framförs fördelen med att obemannade lastare kan börja lasta tidigare inpå en sprängning. Man 
önskar också att den digitala tekniken ska kunna vara en hjälp för att säkerställa att ingen del av 
produktionen står still, någonsin. Och att tekniken ska minska de avvikelser som uppstår på grund 
av att det är individer som arbetar.

En del intervjuade önskar likna gruvorna mer vid fabriker för att på så vis kunna styra 
produktionen mer än man kan idag. Kan produktionen styras i högre grad kan också flera aspekter 
av industriproduktion appliceras. Under ett gruvbesök fick jag träffa en person som arbetade med 
att undersöka möjligheterna för att införa lean production (en produktionsfilosofi som har sitt 
ursprung inom bilindustrin) i gruvan. Även bilindustrin har använts som liknelse för den framtida 
gruvan. I en fabrik styrs ofta in- och utflöden vilket gör att också tillverkningen kan styras. Att likna 
gruvan vid en fabrik är ett sätt att övergå från efterhandsändringar i produktionen eller från 
produktion i realtid till en produktion som är smart och som kan prediktera och planera för 
framtiden. En intervjuad liknade en eventuell processtyrning av gruvan vid ett pappersbruk. ”[p]å 
detta vis kan man se gruvan mer som en industri – nästan som ett pappersbruk.” I en bilfabrik 
monterar maskiner ihop det mesta av bilarna och bara några delmoment utförs på andra sätt. ”Vi ska 
nästan spotta ut tonnen [syftar på mängden malm, som mäts i vikt] som andra spottar ut bilar. Och 
det går säkerligen inte störningsfritt där heller men i slutänden kommer det ut x antal bilar på skift 
men de är lackerade i rätt färg och utrustade med rätt utrustning” sa en gruvchef när han ombads att 
drömma ihop ett framtidsscenario för gruvproduktionen.

Bilindustrins influenser ses också i att man önskar uppnå en stabil produktion genom att 
tillämpa liknande metoder som används där och på detta vis uppnå en kontinuerlig och jämn drift 
med pålitlig utrustning. Med ny teknik och produktionsstyrning kan man förse gruvan med 
möjligheter som en intervjuad uttryckte det. Detta gör också att möjligheterna för att mäta 
produktionen ökar. Med ökad närvaro av informationsteknik kan mer data om driften tillvaratas. 
Detta gör att uppföljningsmöjligheterna ökar och man får då mer information om produktionen. 
Med robotteknik och automation hoppas man också att gruvorna ska gå att driva under en längre tid 
än vad som annars skulle vara ekonomiskt försvarbart då sämre tider råder. Detta beteende har 
observerats inom bilindustrin då robotar i fabrikerna medför att fabrikerna kan drivas även då sämre 
tider råder (Corke et al, 2008). 

En intervjuad önskade att borriggarna i gruvan skulle gå att köra via en surfplatta så att 
operatören kunde befinna sig i närheten och kontrollera maskinen men ändå slippa vara i den. Då 
manuell inmätning av malmgränserna används finns risker för personskador eftersom dessa 
inmätningar ofta sker i närheten av lastområden och invid pallkanter i ett dagbrott. Om man har 
programvara som kan hålla reda på malmgränserna så att grävaren kan ta del av detta skulle det 
riskfyllda inmätningsarbetet inte behöva ske. Med fjärrstyrning kan operatörerna befinna sig på 
säkert avstånd från produktionen i en underjordsgruva och slippa risken med nedfallande stenar. 
Men fjärrstyrning på nära håll kan fortfarande innebära risker eftersom operatören befinner sig 
inom maskinens arbetsområde.

 Flera personer har påpekat att det verkar krävas viss tid för både de som ska köpa in och de 
som ska bruka tekniken att vänja sig vid den, att vänja sig vid tanken på att den finns. För att få 
förtroende för den räcker det inte bara med att den har visats vara säker av andra, man önskar se och 
uppleva det själv också. Ett bra sätt att bygga upp detta förtroende på är att låta operatörer och andra 
inom branschen få uppleva utvecklingen steg för steg och långsamt lära sig att utveckla förtroende. 
En av de intervjuade gruvcheferna brukar visa videor på när autonoma truckar upptäckte och 
stannade för hinder för sina maskinförare. Detta gör han för att förbereda dem på vad som ska 
komma i framtiden. När han och jag stod och småpratade med några av förarna skämtade han om 
att det var jag som skulle göra dem arbetslösa i framtiden.

Alla tror inte att det kommer gå att utveckla teknik och maskiner som ersätter alla mänskliga 
funktioner i gruvorna. Flera intervjuade på gruvföretagen har förespråkat maskiner som kan 
samarbeta med människor. Först när de autonoma och fjärrstyrda maskinerna är så pålitliga att de 
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går att blanda med människor tror de att fler gruvor kommer att intressera sig för tekniken. I väntan 
på pålitliga maskiner önskar dessa personer att den teknik som redan finns förbättras och att fler 
moment kan automatiseras. Det finns också en önskan att de befintliga maskinerna ska kunna 
nyttjas under en större del av dygnet.

Ett besökt företag nämner att deras utrustning är bra för att den består av välkända märken. 
Utrustningen anses också vara bra då den har god tillgänglighet och tillverkaren erbjuder god 
service. Ska ny utrustning köpas in ser gruvföretagen helst att den har varit i drift i ett år eller två i 
någon annan gruva så att man vet att och hur den fungerar. Tillverkaren har då hunnit samla fakta 
om vilket bidrag utrustningen kan ge till företaget. Men det finns de som tycker att fler personer 
inom företagen borde våga köpa in ny utrustning och testa den. Som en intervjuad uttryckte det 
”[m]an vill ju köra på beprövat som funkade på farfars tid. Och det funkar.” Man kan se detta som 
en generationsfråga tyckte en intervjuad, även tidigare tekniker tog det tid att få människor att 
acceptera. Den intervjuade tyckte också att vi behöver fråga oss hur vi vill anpassa oss till tekniken. 
Har vi förtroende för den? Kan vi lita på den? När ett system för optimering och planering 
installerades i en gruva var det en del gruvarbetare som trodde att de skulle bli övervakade och att 
det var därför programvaran skulle införas. Man fick då förklara att det har med övervakning av 
produktionen att göra och inte med övervakning av personalen. När personalen sedan hade vant sig 
vid systemet kom det istället starka reaktioner om systemet tillfälligt slutade att fungera.

Framtida gruvdrift skulle kunna bestå av en kombination av fjärrstyrda och autonoma 
maskiner som arbetar i ett inhägnat område. Detta är teknik som redan används i flera gruvor. Flera 
intervjuade har nämnt ett exempel med inhägnad obemannad utrustning som företaget Codelco har i 
drift. Exempel på liknande tekniker har setts på besöken vid underjordsgruvorna och fler finns runt 
om i världen. Men innan alla delar av produktionen kan utföras utan människor på plats i 
produktionen kommer dessa obemannade maskiner bara att kunna användas isolerat. Vissa av de 
intervjuade har uttryckt att de inte tror att gruvan någonsin kommer att kunna vara helt människofri. 
Vissa menar att service av utrustningen alltid kommer att behöva utföras av personal på plats. Andra 
menar att det inte är möjligt att översätta alla arbeten som idag utförs manuellt till något som 
maskiner kan utföra.

Det kan finnas de bland gruvarbetarna som är rädda för att inte bara maskinerna utan också 
personalen ska rationaliseras. Men det finns också de som ”vet att det inte kommer gå att 
automatisera allting” varför det alltid kommer att behövas personal på plats i gruvan. De känner 
ingen oro. ”[D]et var väl ingen som vart direkt byxis när det kom” som en intervjuad uttryckte det 
om introduktionen av ett automationssystem i en gruva. Om anställda skulle ställas mot att välja ett 
riskfyllt arbete eller inget arbete alls tror en intervjuad gruvchef att de flesta skulle välja det 
riskfyllda och han tycker därför att vi borde fråga oss vad som ska hända med personalen om allting 
automatiseras. Den intervjuade uttryckte det på detta vis: ”[i]nför du en teknik där du tar bort en 
operatör, ur effektiviseringshänsyn är det naturligtvis hur attraktivt som helst men det finns en 
annan komponent också. En mjuk komponent, Vad gör du med den arbetskraften som du har över?”

Incitamenten för att införa en ökad mängd autonom utrustning kan dock vara att värna just 
de som arbetar i den. Så här sa en intervjuad gruvchef om varför de hade köpt in autonom utrustnin. 
”Det påverkar oftast mer än bara effektiviteten. Det är oftast kopplat i dagens läge med 
arbetsmiljöförändringar. Och många av de här lösningarna kommer egentligen, de drivs i första 
hand med tanke på förändring eller förbättring på arbetsmiljön. Om man tar exempelvis [..] 
automationslastning så var målsättning att förbättra arbetsmiljön. Det var punkt ett på agendan, på 
målsättning. Med bibehållen produktivitet, det var våran definition på det hela.”
 Ingen av de intervjuade berättade om personalen som upplever att deras arbete riskerar att 
försvinna när gruvorna digitaliseras. Vid installationen av videostyrning i en gruva togs systemet 
emot väl. De som har provat att köra systemet uppskattar det, och det är inte bara de som är unga 
och vana vid datorer och tv-spel som har uppskattat det. Systemet har bedömts vara pålitligt, 
lätthanterligt och effektivt. Vid införandet av automatiserad utrustning i en annan gruva var de flesta 
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positiva till den. Det fanns de arbetare som utan denna teknik hade fått sluta jobba i gruvan för att 
deras kroppar inte orkade med mer tid i maskinerna. Och eftersom de hade en stark gemenskap i 
sina arbetslagen ville de inte sluta arbeta i gruvan. En intervjuad kallar fjärrstyrningen för ett 
”hjälpmedel”, ett sätt för fler personer att stanna kvar i gruvproduktionen. 

En av mina intervjuer genomfördes med en man som har jobbat i en underjordsgruva i flera 
decennier. Han tycker att arbetsmiljön har blivit mycket bättre med åren för de som hanterar 
maskinerna. Maskinerna har blivit mer ergonomiskt anpassade och bättre anpassade efter förarnas 
behov. Så här svarade den intervjuade på frågan om hur stor skillnad det är på arbetet i gruvan nu 
mot hur det var när han började jobba där. ”Ja, det är ganska stor skillnad. Som många andra 
började jag på lastningen, raslastningen. Det var dieslar, det var ratt och växelspakar [...] och luften 
var väl annorlunda. Och ergonomin på de maskinerna, ändå var det sidomonterade hytter när jag 
började. Men du satt ju ändå som i en tennismatch hela tiden. Så det är ju stor skillnad. Borriggarna, 
rasborrkillarna satt ju i riggen då. Väldigt monotont, de satt ensamma, mycket handhållet när de 
bytte stänger. Tillredningsriggarna [...] var ju också lite mera handpåläggningsmodeller. Det var ju 
gamla maskiner. [...] Så utvecklingen på maskinerna kontra nyttjarna – vi har ju gått i hamn va.” 
Med hjälp av nya maskiner och förbättrad ergonomi har arbetet i gruvorna underlättats. Men 
fortfarande drabbas många av belastningsskador. Då man upprepar samma arbete och rörelser ofta. 
En annan intervjuad berättade att det för några år sedan inte var möjligt att anställa någon som var 
under 1,60 meter lång till att köra maskinerna eftersom de stolar som satt i dem inte var möjliga att 
ställa in och anpassa efter behov.

En intervjuad uttryckte en oro inför framtiden. Samtidigt som det finns ett stort behov av 
varor har samhällets känslighet för produktionen av dem ökat. Gruvorna bidrar med ”arbetstillfällen 
och en fantastisk plattform för utveckling, utmanande och jag drömmer om att den får fortsätta. För 
jag tycker inte att det är så himla självklart [...] för de indikationer jag får är att det blir allt svårare 
att bedriva den här typen av verksamheter i den här delen av världen. Metallerna vill man ha, men 
helst inte i sin bakgård. Och det är så typiskt för det moderna samhället.” 

5.4 Vision
Idéerna som beskrivs ovan innehåller en ökad användning av automation-, informations- och 
kommunikationsteknik. Vissa aktörer i gruvbranschen önskar skapa en människofri gruva, andra 
vill ha obemannad utrustning som kan samarbeta med bemannad dito. Det finns de som önskar ha 
obemannad inhägnad utrustning, i väntan på att den ska vara pålitlig nog att blandas med 
människor. Det finns också idéer om en helt ny typ av gruvutrustning och om en möjlighet att likna 
gruvan vid en fabrik. Bland de intervjuade på gruvföretagen återfinns de idéer som är minst 
visionära. De önskar ofta förbättringar och tekniker som kan underlätta i den vardag de arbetar. En 
intervjuad berättade att han önskade att borriggarna kunde ta borrprover automatiskt när de borrade 
sina hål. Det finns sådana lösningar på marknaden men de fungerande inte tillfredsställande under 
de förhållanden som råder i den gruva där den intervjuade arbetade. 

Vissa av de intervjuade tror inte att den totalt fjärrstyrda gruvan kommer att kunna uppnås, 
andra tror att den kommer uppnås men först om minst 100 år. Gemensamt för många intervjuade på 
gruvföretagen är deras önskan att kunna styra och mäta produktionen bättre. Nu sker 
förändringsarbeten baserat på vad som har hänt dagen innan, eller många dagar innan. I framtiden 
önskar man kunna utföra detta arbete baserat på data tillgänglig i realtid. På så vis kan 
gruvproduktionen liknas vid fabriksproduktion. Med hjälp av digital teknik önskar man öka 
möjligheterna.

Gemensamt för alla dessa idéer är att de ser att den framtida gruvan kommer att innehålla en 
ökad mängd digital teknik. Men hur denna ska användas eller implementeras är de inte överens om. 
Alla vill på något sätt likna gruvan vid en fabrik genom att öka möjligheterna för att styra och 
planera produktionen. De idéer som har beskrivits kan sammanfattas i en gemensam vision för 
gruvbranschen. Visionen om den framtida gruvan innebär att en högre grad av digital teknik, som 
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automation och fjärrstyrning, ska användas i produktionen och det ska vara lättare att styra över 
gruvorna då produktionen ska likna den som finns i fabriker och i processindustrin. 

 Det finns flera möjliga tillämpningar av visionen. Visionen är formulerad så att den rymmer 
många alternativ. En del företag arbetar mot en totalt fjärrstyrd gruva där inga människor arbetar i 
produktionen. Detta medför att alla maskiner ska vara antingen helt automatiserade, semi-autonoma 
och/eller fjärrstyrda. Den service som behövs på utrustningen i en människofri gruva kan utföras av 
personal på plats i lokaler utanför produktionsområdena. Inom visionen ryms också en delvis 
fjärrstyrd gruva. I denna gruva kan ett område dedikeras för de fjärrstyrda maskinerna eller om 
tekniken är säker nog kan obemannad utrustning användas tillsammans med bemannad utrustning. 
Visionen lämnar också utrymme för en gruva där människor fortfarande arbetar på plats och 
utrustningen är bemannad men där en ökad mängd digital teknik ändå används. Det kan vara 
maskiner som är automatiserade till viss del men som behöver personal på plats för exempelvis 
förflyttningar eller service. Maskinerna (bemannade eller obemannade) kan också kommunicera 
med ett system som kopplar dem samman. Ett sådant system kan optimera arbetet som maskinerna 
utför i gruvan och med hjälp av data tillgänglig från produktionen göra predikteringar efter vilka 
arbetet kan planeras. Systemet kan ses som en produktionsstyrning och eventuellt skulle hela 
gruvproduktionen kunna ingå i detta system. 

Det saknas teknik och lösningar på flera områden för att visionen ska kunna bli verklighet. 
Det behövs också bättre kommunikationssystem och kunskaper om hur man gör system av system 
som en intervjuad uttryckte det. Både kommunikationen och systemen av system kommer att vara 
väldigt viktiga att utveckla om man önskar uppnå en gruva där inga människor jobbar i 
produktionsområdena. Det trådlösa kommunikationssystemet utgör ryggraden i 
automationssystemet (Austmine2). Som gruvföretagare måste man kunna garantera säkerhet för den 
kommunikation som kommer att finnas mellan utrustning och styrcentral. Både avsiktliga och 
oavsiktliga angrepp på systemet kan komma att ske (Austmine2). Att garantera säker 
kommunikation måste vara med i planen från första början då ett projekt startar (Austmine2). 

Om maskiner och människor ska kunna befinna sig i närheten av och samarbeta med 
varandra måste en pålitlig säkerhetsbarriär finnas dem emellan. Flera intervjuade anser att det är 
först när den autonoma utrustningen kan samarbeta med människor eller med förarstyrda fordon 
som den kan bli riktigt användbart i gruvorna. De önskar ett system som kan upptäcka människor 
och som kan vidta åtgärder om en människa kommer för nära. Detta innebär att utrustningen ska 
kunna upptäcka hinder. Att upptäcka hinder är ett svårare problem att lösa än lokaliseringen (Corke 
et al, 2008). Man önskar sensorer som är känsliga nog att kunna känna av de hinder som finns men 
som kan se skillnad på olika typer av hinder. En människa som ligger ner på marken kan vara svår 
att upptäcka till exempel. En sensor skulle kunna tro att människan är ett gupp i vägen. Ett system 
som kan avgöra skillnaden på dessa kan behövas om människor och obemannade maskiner ska 
samarbeta. I dagbrotten händer det att större djur söker skydd eller förirrar sig och dessa bör kunna 
upptäckas. Mobil utrustning måste också kunna upptäck stenar som har rasat från truckar, lastare 
och LHD-maskiner.

I en digitaliserad gruva kommer inte bara utrustningen som används i produktionen behöva 
automatiseras utan också kringfunktioner så som övervakning, infrastruktur och stödfunktioner 
(RTC2). Utöver det behöver man utveckla positionering och styrning, sensorer som klarar av 
gruvmiljön, förbättra kommunikationstekniker och avancerade kommunikationsnätverk. Även 
sensorer och system för att övervaka maskinernas tillstånd behöver utvecklas och det är viktigt att 
lösa problemen med lokaliseringssystem och system för positionering av verktyg och operationer 
(RTC2).

Modeller av gruvan är viktiga att ha för att kunna studera framtida kontroll och optimering 
av den beskriver författarna av SMIFU II  (RTC2). Men gruvan är ett komplext system och det är 
svårt att bygga modeller över den. Nebot (2007) beskriver att det är svårt att bygga robusta och 
enkla modeller över gruvmiljön. För att uppnå en gruva utan några människor i produktionens 
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närhet behöver hela kedjan av processer kunna automatiseras eller fjärrstyras. Det räcker inte med 
att delar av arbetsuppgifterna kan digitaliseras. Det finns få processer i gruvorna som är integrerade 
eller sammankopplade (RTC2). Det är främst kring schaktningen, transporten och uppfordrandet av 
malmen som processerna i en underjordsgruva är sammankopplade. 

I SMIFU II beskrivs att ett framtida system som kontrollerar hela gruvan kommer att bestå 
av många undersystem. I ovanjordsgruvorna används GruvKoll och GruvSystem som kopplar ihop 
utrustningen. Via dem kan man se var maskinerna befinner sig och på så vis optimera och 
koordinera deras arbeten. I dagbrotten används WLAN i större utsträckning och lokaliseringen 
fungerar bättre än den gör underjord, om än inte optimalt.

Det är inte alla som uppskattar de stora planerna för framtiden och de långsiktiga målen. En 
intervjuad gruvchef betonade att man inte bör glömma bort den kortsiktiga forskningen. Idéer som 
ligger långt fram i tiden kan vara bra att studera men det är de som ligger nära i tiden som är 
intresseranta för företagen. Ett inkrementellt införande av ny teknik i gruvorna förespråkas från 
många håll (Walker, 2012; Austmine1; Brown, 2012). För att genomföra  stegvisa ändringar av 
gruvbrytningen behövs strategier så att man inte skapar osammanhängande öar av automation anser 
McGagh (Austmine1). Det krävs ett helhetstänk så att automationstekniken används på de områden 
där den behövs mest och där den kan ge störst bidrag.

För att kunna uppnå en totalt fjärrstyrd (och människofri) gruva behöver bland annat modern 
automationsteknologi reglerteknik och övervakning användas. Det krävs också sammankopplade 
system, kommunikationsteknik som är säker och billig, lokaliserings- och positioneringssystem, 
utrustning som är automatiserad i högre grad än dagens, mekanisering och 
automatisering/fjärrstyrning av de manuella momenten som kvarstår i gruvorna, sensorer som kan 
ersätta mänskliga funktioner som exempelvis kan underlätta vid autonom lastning, funktioner för 
övervakning och underhåll av vägar och gruvmiljön, programvara som kan koppla samman all 
utrustning i gruvorna, datorer som kan hantera all information som skulle skapas och garanterad 
säkerhet i det system som skulle styra gruvan. Eventuellt kan avkänning av malm och kontinuerlig 
brytning vara smart att inkludera i ett sådant system. Skulle en delvis fjärrstyrd gruva anläggas kan 
det som är nämnt ovan krävas, om vissa maskiner ska vara obemannade. Ska dessa obemannade 
maskiner samarbeta med bemannade och med människor kan det krävas att de uppfyller väldigt 
höga säkerhetskrav. 
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6. Analys
Hittills har maskinerna i gruvan varit utvecklade för att människor ska arbeta med dem. Ett nytänk 
skulle kunna appliceras i gruvorna, med nya typer av maskiner som inte är anpassade efter att en 
människa ska styra dem. Detta kan komma att innebära stora investeringskostnader för gruvorna 
men skulle vara ett sätt att utgå från teknikens möjligheter istället för att förbättra och modifiera 
dagens utrustning och metoder. En intervjuad liknar idén vid vad som hände inom it- och 
datorutvecklingen under 1980- och 90-talen. Då slutade man att utveckla tekniken efter de 
”pappersbehov” vi tidigare haft och började se till vad datorerna kunde användas till istället, vilka 
behov de kunde tillfredsställa. Det måste inte per automatik vara så att ny teknik ger mervärde till 
ett företag. Följande kapitel beskriver hur man kan säkerställa att den nya tekniken i gruvorna ska 
ge mervärde för gruvföretagen.

6.1 Målen med visionen
Visionen beskriver en potentiellt stor förändring av gruvdriften. För att kunna välja riktning för 
denna förändring kan det hjälpa att veta varför man önskar denna förändring. En hjälp på vägen kan 
vara att studera de mål man önskar uppnå. En intervjuad sa att den gruvan som han arbetade vid 
hade blivit ombedd av företagsledningen att använda mer automationsteknik. Men det fanns också 
fler skäl till att de var intresserade av denna teknik. Både de mål och önskningar som har 
framkommit i intervjuer och olika artiklar kommer här att presenteras.

I ett flertal artiklar uttrycks en önskan att minska på personalbehovet i gruvorna då 
personalen både är kostsam och det kan vara svårt att hitta kvalificerad personal till gruvorna 
(Corke et al, 2008; Walker, 2012; Nebot, 2007). Även ambitionen att göra arbetet i gruvorna säkrare 
anges som ett skäl att arbeta mot det som visionen beskriver (Corke et al, 2008; Walker, 2012). 
Dock leder inte nödvändigtvis en ökad automatisering till att personalstyrkan kan minskas i antal. 
Det är snarare vanligt att det sker en omflyttning av personalen och att kunskapsnivåerna höjs 
(Walker, 2012). Corke et al (1998) anger tre skäl till varför automationstekniken är intressant att 
använda i gruvorna. Säkerheten ökar för personalen och både maskinernas livslängd och 
produktiviteten kommer att öka. Många gruvföretag tittar på automationsteknikens möjligheter i 
gruvan för att på så vis kunna öka sin effektivitet och produktivitet skriver Brown (2012). En annan 
fördel som företagen ser är att utrustning som ej är bemannad kan användas på och i områden där 
rasrisk föreligger. Då kan produktionen fortgå och utan att någon operatör riskerar att skadas 
(Brown, 2012).  De olika skälen som har angetts kan sammanfattas till fyra olika kategorier. Dessa 
kategorier är de mål som det har identifierats att branschen önskar uppnå; höjd produktivitet, ökad 
effektivitet, förbättrad arbetsmiljö och en förändrad bild av branschen.

John McGagh på Rio Tinto anser att produktiviteten i gruvorna har blivit lidande. 
Försäljningen har ökat och priset likaså men produktiviteten har hamnat på efterkälken. Ökad 
produktivitet går att uppnå med hjälp av teknik, om de olika aktörerna inom industrin kan samarbeta 
för att tillsammans skapa denna (Austmine, 2013). Produktiviteten per anställd på LKAB har 
fördubblats sedan 1993 (Fiscor, 2004). Detta har skett samtidigt som graden av automatiserade 
maskiner har ökat i gruvan. Med hjälp av större och högre producerande maskiner har en besökt 
underjordsgruva minskat antalet lastare från 72 till numera 12 stycken samtidigt som produktionen 
har dubblerats. Under samma tid minskade också antalet anställda. Produktivitet och ökad 
användning av digital teknik kopplas således ihop med ett minskat personalbehov. 

Eftersom de svenska lönerna i gruvsektorn ligger förhållandevis högt finns det stora krav på 
att de svenska gruvorna ska vara effektiva berättade en intervjuad. Man behöver producera mer för 
att inte lönerna ska ”äta upp” vinsten. Även de ibland låga malmhalterna och det faktum att 
gruvorna ofta är djupa gör att kraven på effektivitet är höga här. Med hjälp av ökad användning av 
automation och lean kan effektiviteten öka sa en av de intervjuade gruvcheferna. Digital teknik 
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tillsammans med en fabriksinspirerad produktion anses alltså leda till ökad effektivitet.
Säkerhet är en viktig fråga för gruvföretagarna. Det rapporteras om gruvolyckor i medier 

och många utanför branschen anser det vara en farlig miljö att vistas i. En av de intervjuade 
jämförde med hur riskfyllt det är att jobba på en byggarbetsplats. Under bygget av en ny bro längs 
med E4:an genom Sundsvall har tre personer dött hittills (19 sep, 2013). Olyckorna har sällan 
omnämns mer än som små notiser i tidningarna. Men den senaste dödsolyckan i en gruva 
rapporterades det flitigt om. Alla personer som har intervjuats och som har träffats på under arbetet 
med denna studie har poängterat hur viktigt det är med säkerhet. En teknik som inte anses säker 
kommer inte heller att efterfrågas. I gruvorna brukar varje möte börja med en genomgång av 
säkerhetsfrågor. Även om produktiviteten ska öka måste säkerheten ingå i planeringen, däri kommer 
det alltid att finnas en utmaning berättar McGagh (Austmine1). Om förarlös eller fjärrstyrd 
utrustning används i de produktionsområden där rasrisk råder kan säkerheten i gruvorna öka. Men i 
begreppet arbetsmiljö ingår inte bara frågor om säkerhet, trots att mycket fokus ligger på detta 
område. En förbättrad psykosocial arbetsmiljö kan uppnås med digital teknik och obemannad 
utrustning, som flera personer har betonat.

Ökad säkerhet leder inte bara till att arbetsmiljön förbättras, det leder också till att den bild 
som finns av gruvbranschen kan komma att förändras. I SMIFU-rapporternas vision 2030 ingår 
både förbättrad arbetsmiljö och en minskad påverkan på miljön. Detta bland annat genom att man 
önskar minska användandet av dieseldriven utrustning och minska mängden energi som förbrukas i 
gruvorna. Eldrivna motorer är mer effektiva än bränsledrivna berättade en intervjuad när frågan om 
varför de använde eldriven lastare kom upp. Med fler eldrivna maskiner finns också fördelen att 
miljön i gruvorna inte blir försämrad av avgaser. Gruvornas utsläpp och bidrag till klimatpåverkan 
kan på detta vis minskas. Med hjälp av fler sådana lösningar skulle allmänhetens bild av 
gruvindustrin kunna påverkas. Med en förändrad bild hoppas man ha lättare att rekrytera 
välutbildad personal i framtiden. Om allmänhetens bild av gruvan kan förändras kanske också 
förutsättningarna vid rekryteringarna kan göra det. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av 
målen och förslag på hur de kan komma att uppnås i framtidens gruva.

6.1.1 Produktivitet
Inom gruvbranschen används kvoten antal ton per mantimma som ett sätt att mäta produktiviteten. 
Mantimma är den sammanlagda arbetstiden för tillsvidareanställda. Med ett högre upptag av malm 
för samma antal anställda ökar produktiviteten samtidigt som ett oförändrat upptag av malm med 
minskat antal anställda också ökar produktiviteten. För att en produktivitetsökning ska kunna 
uppnås bör de grundläggande aktiviteterna i en gruva, så som borrning, sprängning och lastning 
fungera, och all väsentlig infrastruktur ska ha anlagts. I detta arbete är det malmbrytningen i gruvor 
som behandlas. Detta innebär att ökad produktivitet i gruvan är ökad förmåga att bryta malm och att 
maximalt nyttja utrustningen och maskinerna, personalen och tiden. 

Utrustningen och maskinerna är ofta stora investeringar och ett ökat maskinnyttjande samt 
ökad tillgänglighet av utrustningen står högt upp på önskelistan hos gruvföretagarna. Ett företag har 
ökat sitt maskinnyttjandet via sin schemaläggning av personalen. Hos företaget går det 4 personer 
på 3 maskiner varje skift. Maskinerna kan vara i drift stora delar av dygnet eftersom en person kan 
vara på rast samtidigt som alla de övriga tre personerna styr maskinerna. Enda gången maskinerna 
ska stå still är när förarbyte sker eller om de är på service. Denna schemaläggning är ett exempel på 
en produktivitetsökning som inte är beroende av digital teknik för att fungera. Den ökar möjligheten 
för gruvan att producera under så stor del av dygnet som möjligt. Men den digitala tekniken kan öka 
maskinnyttjandet. Utrustningen kan exempelvis fortsätta att arbeta då operatörerna tar rast och en 
person kan komma att styra flera maskiner. 

Ett tillståndsbaserat underhåll är också en åtgärd som kan öka produktiviteten. Det 
tillståndsbaserade underhållet sker endast vid behov medan det erfarenhetsbaserade (nu använda) 
kan ske innan det behövs. På så vis kan produktiviteten öka genom att underhållet inte utförs innan 
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det behövs och då detaljerna endast byts när de är utslitna och inte tidigare. Större haverier och 
längre stopp kan därmed också undvikas eftersom man känner till maskinens tillstånd och på så vis 
kan förutsäga när den kan komma att gå sönder. Vissa fel och stopp kommer dock kunna inträffa 
ändå då det inte går att förutsäga alla eventuella händelser. I ett dagbrott kan exempelvis en 
grävmaskin som är i behov av underhåll tas ur drift innan den har gått sönder och de truckar som 
var på väg till denna omdirigeras innan de har hunnit fram till platsen där grävaren står. Ett 
tillståndsbaserat underhåll kommer dock innebära att sensorer behöver installeras i maskinerna. Det 
behövs också utrustning för att maskinerna ska kunna lämna ifrån sig den information som de 
samlar in. Ett ökat maskinnyttjande kan också uppnås genom att vägunderhållet optimeras. Om 
utrustningen i gruvan är obemannad behöver metoder för att ha kunskap om vägarnas tillstånd 
utvecklas. 

Ett ökat maskinnyttjande kan öka produktiviteten men nyttjandet beror inte bara på hur 
många timmar maskinerna kan vara i bruk utan också på hur väl man kan planera och optimera 
driften av dem. I större gruvor är det många maskiner som ska samarbeta och då kan det behövas 
datoriserad planering och optimering av dem. En datoriserad planering av maskinerna, lik GruvKoll 
som har beskrivs i ”Tillämpningar av den digitala tekniken”, kräver dock att tekniker för 
lokalisering är tillgängliga. Målet med planering och optimering av produktionen är att ingen 
maskin ska vara utan arbete och att de ska utföra sitt arbete i rätt tid på rätt plats. Detta innebär att 
det inte ska finnas några köer och att ingen maskin ska behöva vänta på någon annan. Om alla 
arbeten synkroniserar perfekt kan man uppnå ett optimerat flöde i gruvan och på så vis erhålla en 
jämn produktion. Men detta är dock en utopi som kan vara svår att uppnå i verkligheten under 
längre perioder. Finns det i programvaran också information om malmkroppens utformning kopplad 
till produktionsstyrningen kan man spåra vilka halter som den brutna malmen har och det går då att 
se till att malmhalterna in i anrikningsverket är jämna. Detta i sin tur leder till att anrikningsverket 
har goda förutsättningar att hålla höga takter. 

Ett sätt att uppnå ökad produktivitet är alltså att kunna optimera produktionen genom olika 
it-lösningar som också kan följa upp produktionen och analysera den data som utrustningen samlar 
på sig. Företagen önskar ha en realtidsuppföljning av produktionen genom att utrustningen kan 
kommunicera online. Dessa program skulle inte bara arbetar i realtid utan de skulle också kunna 
prediktera framtiden och anpassa arbetet efter denna prediktion. Detta kan ses som ett sätt att 
maximera maskinnyttjandet och gruvproduktionen skulle då likna en fabrik mer. 
Produktionsstyrning förser gruvorna med möjligheter som en intervjuad uttryckte det. Med en 
välfungerande prediktering kan också oplanerade stopp i produktionen minskas.

6.1.2 Effektivitet
Effektivitet och produktivitet är begrepp som ligger ganska nära varandra. Men de skiljer sig åt 
genom att effektivitet också inkluderar säljbarhet eller en möjlighet att öka avkastningen. Vid 
fabrikstillverkning kan en snabbare och mindre noggrann tillverkning kanske öka mängden varor 
som produceras och därmed kan produktiviteten öka. Men om varorna är så slarvigt tillverkade att 
de säljer sämre har inte effektiviteten ökat. I gruvproduktionen ska malm av så jämn halt 
(procentandel värdefulla ämnen) som möjligt levereras till anrikningsverket i en jämn takt för att en 
säljbar produkt ska finnas. Ett jämnt inflöde med jämna malmhalter underlättar för anrikningsverket 
att hålla en hög takt. Om mängden ton som bryts innehåller malm av för låga halter eller om 
produktionen är ojämn blir det svårt för anrikningsverket att producera i hög takt och leverera en 
bra produkt. Så när produktiviteten ökar för att antalet ton per mantimma ökar kan effektiviteten 
öka först när gruvan levererar ett högre antal ton enligt anrikningsverkets preferenser.

Det räknas med att ett visst spill alltid sker och att man inte kommer att få upp 100 % av 
malmen. Detta upptag beror dock inte bara på vetskapen om malmgränserna utan också på vilken 
brytningsmetod som används. Att kunna optimera och planera produktionen väl gör att den kan bli 
mer effektiv (och produktiv). När planering och optimering leder till ökad produktivitet är det för att 
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man kan planera så att maskinerna nyttjas i en högre grad, så att de inte står passivt och väntar på 
arbete. Planering och optimering leder till ökad effektivitet då inga nya resurser har behövts ta i 
anspråk och man ändå har lyckats öka produktionen och tillgängliggjort en större mängd malm än 
tidigare.

Med digital teknik kan en större mängd data samlas in och analyseras och arbetet kan då 
optimeras. En gruvchef uttryckte det som att man med hjälp av ökad mätning och kartläggning kan 
öka effektiviteten genom en bättre översikt av hur man arbetar. Detta kan också öka kunskapen om 
vilka moment som fungerar sämre. Man önskar kunna identifiera de moment som är beroende av 
varandra och där flaskhalsar kan uppstå om planeringen inte fungerar väl. Med en förbättrad 
planering av maskinerna i gruvorna kan effektiviteten, precis som produktiviteten, komma att öka. 
Ett maximerat maskinnyttjande kan också att leda till ökad effektivitet, till exempel genom 
tillståndsbaserat underhåll men även andra metoder finns för att minska på underhållsbehovet. 

Digitaliserad utrustning i gruvorna kan användas för att säkerställa ett jämnare och lägre 
slitage på utrustningen. Genom automationsteknik i gruvorna kan också skillnaderna mellan olika 
operatörer och förare elimineras vilket leder till ökad effektivitet och ökad produktivitet. Olika 
förare sliter på maskinerna på olika sätt, en autonom utrustning sliter alltid på samma sätt. På så vis 
är det enklare att förutsäga hur de kommer att slitas. Som man konstaterade i programserien 
Människan och maskinen (P1:2) kan det ur en effektivitetshänsyn vara bra att ersätta människor 
med teknik. Människor är oberäkneliga men datorer kan programmeras så att de är beräkneliga. 

Ett ökat maskinnyttjande kan gagna såväl effektiviteten som produktiviteten i gruvorna. 
Detta kan göras genom automatiserad och fjärrstyrd utrustning, tillståndsbaserat underhåll, 
planering, optimering och prediktering av produktionen, övervakning och ett gott underhåll av 
vägar och miljön i gruvorna och genom att maskiner och utrustning arbetar inom sina 
toleransnivåer. Då obemannad utrustning används under jord kan arbetet med att lasta påbörjas 
tidigare inpå en sprängning och kraven på ventilationen minska. Mycket av det som räknats upp 
ovan kan också leda till att utrustningen får längre hållbarhet genom minskat slitage bland annat. 
Men de här förslagen kräver dock att tekniker och lösningar finns för att kunna utveckla dem. Med 
obemannad utrustning kan de stopp som sker i gruvan bli långvariga som nämnt tidigare. Med ett 
välfungerande underhåll av både utrustning och vägar samt utrusning som endast används inom de 
uppställda toleransnivåerna kan antalet oplanerade stopp i produktionen minska. Detta leder till en 
ökning av både produktiviteten och effektiviteten.

6.1.3 Arbetsmiljö
Säkerheten i gruvan kan förbättras via de fyra olika kategorierna beskrivna i teoriavsnittet. Om den 
fysiska arbetsmiljön är god kan säkerheten ökas då skador och risker för skador minimeras. Om 
arbetet i gruvorna upplevs säkert av de som arbetar på plats kan den psykosociala arbetsmiljön 
gynnas genom bland annat minskad oro. Den medicinska arbetsmiljön gynnas då ökad säkerhet 
leder till förbättrade arbetsställningar och minskad exponeringen för kemikalier. Genom 
organisation och ledning av gruvorna kan regler och föreskrifter ställas upp via vilka säkerheten kan 
komma att öka.

I Sverige har fjärrstyrningen av utrustning hittills skett i anslutning till eller i gruvorna. Men 
oavsett var fjärrstyrningen utförs kommer den fysiska arbetsmiljön att förändras för de som arbetar 
med den. En av de intervjuade berättade att de som idag arbetar med maskinerna uppskattar att de 
ibland får röra på sig i gruvan. Även de maskiner som idag fjärrstyrs behöver viss service och 
inspektion under skiften. Vid fjärrstyrning och ökad digitalisering av gruvan kan en allt större andel 
av gruvpersonalen komma att arbeta i kontrollrum och styrcentraler och mängden fysiska 
förflyttningar i gruvan kommer antagligen att minska. 

Med fjärrstyrning och automation kan man se till att ta bort människor från de områden i 
gruvorna som är farligast och de arbetsmoment som är mest riskfyllda. LHD-truckar opererar i 
områden där det finns stor risk för nedfallande stenar vilket gör att ökad automation kan bidra till 
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ökad fysisk säkerhet. Ofta styrs dessa maskiner via fjärrkontroll när lastning sker i osäkra områden. 
Denna fjärrstyrning sker dock nära maskinerna, inom synhåll från lastområdet. Fjärrstyrningen 
innebär att operatören kliver ur maskinen vid lastning för att sedan kliva in igen och köra iväg efter 
avslutad lastning. Med hjälp av programvara som innehåller data om malmkroppen kan också den 
manuella inmätningen i vissa dagbrott undvikas.

Med ökad digitalisering skulle mängden ensamjobb kunna minska. Att sitta i en maskin hela 
dagarna kan vara ensamt och skulle arbetet istället utföras från ett kontrollrum eller en styrcentral 
kan flera operatörer arbeta där tillsammans. Detta leder till en förbättrad psykosocial arbetsmiljö. 
Det kan också leda till att flera yrkeskategorier samlas i styrcentralerna och kontrollrummen. De 
kan då samarbeta och på så vis bredda sina kunskaper. I en styrcentral kan också de förare som har 
för svåra arbetsskador för att kunna arbeta kvar i maskinerna sitta. De skulle slippa byta arbete och 
kan fortsätta vara en del av sitt arbetslag. Men kontrollrummen kan bidra med fler fördelar för den 
fysiska arbetsmiljön. Det finns möjlighet att isolera bättre mot ljud där inne än inne i gruvan och 
rummet kommer att kunna vara upplyst. I underjordsgruvorna är det ofta mörkt i 
produktionsområdena. Man har sin pannlampa/gruvlampa och det ljus som maskinerna bidrar med 
men i övrigt råder totalt mörker. Kontrollrummen kan hjälpa till att förbättra den fysiska 
arbetsmiljön då man slipper sitta ute i maskinerna i gruvan men den kan alltså också förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön. Men det finns de som trivs väldigt bra i gruvmiljön. En av mina 
intervjuer vid en underjordsgruva hölls på den intervjuades kontor nära infarten till dagrampen. Den 
intervjuade hade under många år jobbat nere i gruvan men satt för stunden på en kontorstjänst. När 
vi närmade oss slutet av intervjun berättade den intervjuade att när vår intervju var färdig skulle han 
ta en tur ner i gruvan. Han uttryckte det som ett behov, ”[i]bland måste jag få åka ner och andas 
lite.” 

Det är många i gruvorna som känner stolthet inför sitt yrke. ”Varför är nog ganska svårt att 
sätta fingret på det. Men vi har nog alltid haft det, stolthet” sa en intervjuad på tal om stoltheten 
inom branschen. När det introduceras allt mer teknik som hjälper arbetarna att fatta beslut behöver 
de inte längre besitta samma kunskaper som tidigare. Så när de i underjordsgruvan nu har infört 
dynamisk bergförstärkning finns denna ofta bestämd i förväg. Detta gör att de nya som börjar i 
gruvan inte behöver lära sig att uppfatta berget och ta egna beslut kring detta. Det finns en tudelning 
inför det nya. Tekniken kan skapa en ökad säkerhet men riskerar att minska arbetarnas närkontakt 
med berget. Kanske kan det vara så att det är en nostalgikänsla som skapar denna tudelning, 
funderar en intervjuad. I Lidmans Gruva (1968) beskrivs att de äldre gruvarbetarna som hade jobbat 
med handhållna borrar upplevde en stolthet över detta. Så här uttryckte en person som intervjuades i 
boken det: ”[d]om vet att dom har mer att ge än dom unga, mer att ge uttryck för...”

Det har hänt att de som arbetar i gruvan tycker att teknikutvecklingen har gått för snabbt. Att 
de har upplevt att de inte riktigt hinner med utan bara får höra beslutet att nu ska vi jobba på detta 
vis istället. När systemet med taggbrickor infördes i en gruva för att hålla koll på hur många och 
vilka som befann sig inom olika områden fanns det de som uttryckte att de kände sig övervakade av 
detta. I en gruva tycker de som jobbar med den automatiserade borrningen att teknikutvecklingen 
borde gå snabbare. Men huvudskyddsombudet litar inte på tekniken än och anser att det ännu inte är 
tillräckligt säkert. De önskar utrustning som kan kommunicera med människor. 

Vid enformiga arbeten risker man förslitningsskador men även vibrationer och gropiga vägar 
kan skada maskinoperatörerna i gruvan. Med obemannad utrustning slipper operatörerna slita på 
sina kroppar när de kör fram och tillbaka på guppiga vägar. Ett annat sätt att förbättra den 
medicinska arbetsmiljön kan vara att använda sig av eldriven utrustning istället för den dieseldrivna 
som är vanlig idag. På så vis slipper man avgaser i produktionen och den miljön i gruvan kan 
förbättras. 

6.1.4 Bilden av gruvbrytningen
Under mina studieår i Uppsala har många personer reagerat med stor förvåning när mina år som 
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montör av gruvutrustning har kommit på tal. Antagligen har de aldrig tidigare funderat kring att det 
behövs utrustning till gruvorna och att någon ska tillverka dem också. Det är inte konstigt eftersom 
det sällan är sådana aspekter av gruvbranschen som diskuteras. När jag inför detta arbeta har åkt på 
gruvbesök har flera vänner och bekanta uttryckt oro. ”Du tar det väl försiktigt?” Deras bild av 
gruvan är att den är farlig, smutsig och att dödsolyckor är vanligt förekommande. 

Under en inspirationsföreläsning som hölls av Centrum för miljö- och utvecklinggstudier i 
Uppsala hösten 2013 talade en ung miljöaktivist och medlem i Fältbiologerna. Hon pratade om 
klimatmöten, om demonstrationer och protester. Och så pratade hon om Sveriges gruvpolitik. Alla 
130 andra i föreläsningssalen verkade hålla med henne i det underförstådda att ”gruvor har vi redan 
för mycket av”. Utan förklaring eller motivering utmålades gruvbranschen och gruvbrytning som 
något per definition dåligt. 

Det finns en risk att det kommer att bli allt svårare att få tillstånd för gruvbrytning i 
framtiden berättade en intervjuad. Miljökraven kommer antagligen att bli hårdare och det behövs en 
gruvdrift som påverkar sin närmiljö så lite som möjligt. Flera intervjuade har tagit upp miljön som 
ett viktigt ämne. Till exempel önskar man i SMIFU-rapporterna minska den inverkan i naturen som 
gruvan utgör, detta med teknikens hjälp. Bland andra konsortiet bakom SMIFU-rapporterna vill 
ändra den bild som finns i samhället av gruvan. Men vilken är den bild som finns? Nedan 
presenteras resultatet av en sökning på artiklar relaterade till gruvbrytning (mediearkivet). De tas 
här upp i samma ordning som de redovisades i sökningen.

I tidningen Miljöaktuellt beskrivs under rubriken ”Länsstyrelse borde ha stoppat 
gruvbrytning” hur LKAB bedrev gruvbrytning trots att Miljööverdomstolen hade stoppat ett 
tidigare givet klartecken för gruvverksamhet på den aktuella platsen. Länsstyrelsen och LKAB 
gjorde dock tolkningen att verksamheten kunde fortsätta parallellt med LKAB:s överklagan av 
domen (en överklagan som HD valde att inte pröva). Denna tolkning har nu visat sig vara felaktig 
rapporterar Miljöaktuellt. 

Under rubriken ”Gruvan ska locka folk” skriver Anton Olofsson i Norrbottenskuriren om 
festivalen Römppäviikko. Detta år har man satsat på gruvbrytning i festivalen vilket arrangörerna 
hoppas ska leda till många besökare. Under festivalen (som verkar handla om dans och som 
alternerar mellan olika byar i östra norrbottenstrakten) kommer bland annat bussturer att gå till 
”gruvan”. Med ”gruvan” menas här Northland Resources gruva utanför Pajala. 

I Norrbottenskuriren skriver Göran Lahti under rubriken ”Ett steg närmre gruvbrytning” om 
att Northland Resources av Bergsstaten har beviljats ett ”tillstånd att bryta 100 miljoner ton 
järnmalm”. Detta tas väl emot i Pajala (gruvan finns i Pajala kommun) och beskrivs av 
kommunalrådet Bengt Niska med dessa ord: ”Det är förstås glädjande [...]”.

I Miljömagasinet finns under rubriken ”Demonstration mot gruvbrytning Stockholm 20 
april” information om en demonstration som ska hållas mot gruvbrytning. Där står att 
motståndsrörelser från hela landet kommer att delta ”för att protestera mot utarmandet av våra 
naturresurser och nedsmutsningen av våra vatten. Vad blir kvar när gruvbolagen lämnar små bygder 
med ett enormt hål i marken?” De ser fram emot att människor dyker upp på demonstrationen och 
visar sitt missnöje med denna industri som är ett symptom på ”ett ohållbart konsumtionssamhälle”. 
Huvudarrangör för demonstrationen är Fältbiologerna.

I Sydsvenskan beskrivs hur arkitekter har bjudits in från ”hela världen” för att vara med och 
ge förslag på hur Kiruna ska se ut efter att man har flyttat staden. Rubriken på artikeln är 
”Gruvbrytningen tvingar tusentals flytta” och den beskriver också att mellan fyra och femtusen 
människor i Malmberget kommer att tvingas flytta inom 20 år då stora delar av samhället behöver 
rivas till förmån för gruvdriften. Kommunalrådet i Gällivare tycker att det är en tragedi eftersom 
Malmberget ”varit ett så vackert samhälle”. LKAB (ägare av gruvorna i både Kiruna och 
Malmberget) har avsatt tre miljarder kronor för att ersätta bland annat de kommunala anläggningar 
som rivs.

Två av de ovan nämnda artiklarna beskriver en positiv bild av gruvan. Båda dessa har 

46



publicerats i Norrbottenskuriren och relaterar till den nyöppnade gruvan i Pajala kommun. I artikeln 
om festivalen i Römppäviiko beskrivs gruvan som ett dragplåster för en festival som verkar handla 
om dans. Sättet som gruvan beskrivs på visar att den har en positiv betydelse för Pajala, det är 
gruvan som ska locka folk till festivalen. Tidningen Miljöaktuellt delger kritik som är riktad mot 
LKAB och länsstyrelsen i Norrbotten. Rubriken berättar att länsstyrelsen har gjort fel, enligt 
Miljöaktuellt, då miljödomen inte har följts. I den andra miljötidningen, Miljömagasinet, tas en 
tydlig ställning mot gruvbrytning. Brytningen kommer inte bara att förstöra miljön och utarma 
naturresurserna utan den kan också ses som ett tecken på hur samhället är ohållbart. Meningen ”Vad 
blir kvar när gruvbolagen lämnar små bygder med ett enormt hål i marken?” utmålar gruvbolagen 
som osympatiska då de lämnar de små bygderna ”med ett enormt hål i marken”. Först gör de alltså 
fel när de bryter malm på grund av brytningens påverkan och sedan gör de fel när de lämnar bygden 
(och därmed avslutar sin aktivitet). Artikeln som publicerades i Sydsvenskan beskriver hur 
människor tvingas flytta på grund av gruvbrytningen. De ras och sprickor som orsakar flyttarna 
uppstår på grund av den brytningsmetod (skivrasbrytning) som LKAB tillämpar, detta beskrivs 
dock inte i Sydsvenskan. Ordvalet i rubriken, att folk tvingas att flytta på grund av gruvbrytningen 
utmålar gruvbolagen som bovar i dramat. 

Tillsammans bildar dessa artiklar en bild av gruvsamhällen som är positiva till gruvbrytning, 
tidningar med miljöfokus som är vaksamma, skeptiska eller motståndare mot gruvbrytning och 
utomstående som reagerar på att flera tusen människor behöver flytta på sig för att en gruva ska 
kunna fortsätta att drivas. Gruvan anses alltså för vissa människor stå för glädje i den egna 
kommunen, som en besöksmagnet men samtidigt som någon som bryter mot miljödomar, tvingar 
människor att flytta och som förstör miljön och lämnar vissa områden med stora hål i backen. Från 
företagens sida finns samtidigt ett intresse av att prioritera miljöfrågan högre och av att vara en 
attraktiv arbetsgivare (RTC2). En intervjuad berättade om hur en kontorstjänst i en gruva i Sverige 
inte fick en enda sökande medan operatörstjänsterna kan ha många sökande per tjänst. En förändrad 
bild av gruvan hos allmänheten kanske kan locka fler personer att arbeta i branschen. Om mängden 
digital teknik ökar i gruvorna kommer behoven av personal med universitets- och 
högskoleutbildning att öka. Teknikutvecklingen kan användas för att modernisera den bild som 
finns av gruvproduktionen. För att möta de personalbehoven behöver gruvföretagen vara intressanta 
för fler yrkeskategorier.

En av de intervjuade utmålade miljön som den kommande stora frågan för gruvor. Han sa att 
det behövs ett större fokus på återvinning och en syn på tekniken som en metod för att minska 
miljöpåverkan och inte bara som en metod att mer produktion. Ett sätt att minska gruvornas 
inverkan på miljön är att sluta använda dieseldriven utrustning. Leverantörerna har nu börjat 
utveckla och marknadsföra utrustning till gruvorna som är mer resurssnål och där vissa drivs av 
annat än diesel. Elmotorer har oftast en högre verkningsgrad än bränsledrivna som en intervjuad 
berättade och det används redan eldrivna maskiner idag. Till dessa måste en högspänningskabel dras 
och då fordonet flyttar på sig måste även kabeln flyttas vilket kan ta tid och kräva extraarbete. 
Andra lösningar för strömtillförsel studeras därför. Ett alternativ är att låta fordonen få elektricitet 
via spänningskablar som löper ovanför dem, som med eldrivna tåg och spårvagnar. Forskning inom 
fordonsindustrin söker alternativa drivmedel och resultaten från dem skulle kanske kunna tillämpas 
i de framtida gruvmaskinerna (RTC2).

6.2 Implikationer av visionen
Det är rationellt för företagen att vara irrationella och endast utreda ett alternativ, precis som 
Brunsson (2000) föreslår. För företagen kan det vara otympligt att ställa upp målen för ett 
handlande innan ett beslut om detta fattas. Här är det jag som har ställt upp målen och eftersom det 
inte är jag som ska genomföra handlandet kommer detta inte att hindra mig. Jag kan studera målen 
och fundera kring om de kan komma att uppnås och i så fall hur. Om ett av de uppställda målen 
uppnås kan ett annat komma att motverkas. Det kan till exempel finnas motsättningar mellan ökad 
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effektivitet och förbättrad arbetsmiljö. Med stort fokus på säkerhet kan vissa moment i arbetet bli 
klumpiga och långsamma. Men om man inte arbetar för ökad säkerhet i gruvan kan bilden av 
branschen komma att försämras.

De lösningar som leder till ökad produktivitet leder också ofta till ökad effektivitet. Men den 
ökade produktiviteten är enklare att uppnå då man inte behöver ta hänsyn till anrikningsverkets 
preferenser. Både produktiviteten och effektiviteten gagnas av att maskinnyttjandet kan öka. Några 
av lösningarna för ökat maskinnyttjande går att genomföra idag men flera moment saknar teknik 
och lösningar för att fungera. Den produktionsstyrning som används idag kan förstärkas och 
vidareutvecklas så att ännu fler maskiner och moment ingår. Men för detta system saknas det också 
lösningar. 

Teknik för avkänning av malmgränser och materialhalter kan öka både effektiviteten och 
produktiviteten. Med hjälp av sådan teknik kan maskiner och utrustning utvecklas så att de följer 
malmkroppen självmant och alltså inte behöver stöd utifrån för att välja ut vad som är brytvärt. 
Avkänningen kan också vara användbar vid utvecklandet av en kontinuerlig gruvbrytning. Även 
denna kan leda till att effektiviteten och produktiviteten i gruvorna ökar då man kan överge den 
cykliska produktionen och ryckigheten kan minska. Detta gör att mer material kan brytas per dygn 
samtidigt som planeringen underlättas. Eftersom den kontinuerliga brytningen innebär nya maskiner 
och nya sätt att arbeta finns möjligheten att utveckla tekniken efter de behov man tror sig ha i 
framtiden. Om det är en människofri gruva man siktar på kan utrustningen för kontinuerlig brytning 
utvecklas för detta. Dagens utrustning i gruvan är från början avsedd för att opereras av människor 
och kan därför ibland vara svår att automatisera och fjärrstyra. När traditionell utrustning har 
digitaliserats och fjärrstyrts har problem uppstått. Den automatiserade borrutrustning som används 
idag behöver till exempel ses över två till tre gånger per dag, som nämnt tidigare. Flera moment i 
gruvproduktionen är svåra att automatisera varför man, om önskar använda obemannad utrustning i 
gruvorna, bör utveckla utrustningen efter de nya krav som ställs och inte med tidigare generationers 
utrustning som förlaga.

Digital teknik kan hjälpa gruvorna att producera malm i en jämnare takt, med ökad kontroll 
över vilka malmhalter som lastas. Med hjälp av sensorer som känner av malmgränserna skulle mer 
selektiva maskiner också kunna utvecklas. Produktiviteten och effektiviteten kan då öka om 
tekniken används i form av system för övervakning och optimering av produktionen där 
information om malmkroppen ingår. Med ett sådant system kan också tillgången på utrustningen 
öka, om det införs tillsammans med andra lösningar för ökat maskinnyttjande. Om gruvorna skulle 
vara människofria skulle kostnaderna för underjordsbrytning minska när ventilationsbehovet blir 
mindre. Detta kan leda till att effektiviteten i gruvorna ökar. 

Arbetsmiljön i gruvorna har förbättrats avsevärt de senaste decennierna. Det är tydligt när 
man läser Sara Lidmans bok och det är tydligt när man hör människor i branschen berätta om hur 
det såg ut tidigare. De tekniska förbättringar som har skett kan anses ha en del i denna förbättring. 
De flesta i gruvorna verkar uppskatta den tekniska utvecklingen och vad den kan bidra med för 
arbetet. Men som en gruvchef sa, om gruvarbetarna riskerar att förlora sina arbeten på grund av 
förändringarna i gruvorna kan gruvarbetarna komma att motsätta sig utvecklingen. 

Även förtroendet för den teknik som installerats påverkar deras inställningen till 
utvecklingen. Vi påverkas av tidigare erfarenheter när vi bedömer och möter ny teknik enligt 
Orlikowski. De olyckor som de autonoma och fjärrstyrda maskinerna har orsakat och de hinder man 
har upplevt på vägen kan resultera i att inställningen mot denna teknik blir negativ. Som Orlikowski 
skrev kan en stabil och förutsägbar teknik göra att inställningen mot den blir mer positiv, men om 
det finns stora produktivitetskrav parallellt med detta kan mottagandet försämras. Den digitaliserade 
utrustningen som utvecklas bör vara fail safe och användas för de mest riskfyllda momenten i 
arbetet. Detta kan bidra till en förbättrad fysisk arbetsmiljö men också till en förbättrad psykosocial 
arbetsmiljö då en mindre riskfylld arbetsplats antagligen skapar mindre oro. Den psykosociala 
arbetsmiljön gynnas också av att mängden ensamarbete kan minska när fler maskiner styrs från 
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kontrollrum och styrcentraler. En försämrad psykosocial arbetsmiljö kan uppstå när 
teknikutvecklingen leder till en rädsla att förlora sitt arbete. Det finns en stolthet inom bland de som 
arbetar i gruvorna. Om deras arbetsuppgifter blir färre och när kontakten med berg och 
produktionen minskar kan en skepsis mot tekniken uppstå. Min förhoppning är att så länge tekniken 
bidrar med mer än den tar för de som arbetar med den så kan skepsisen hållas på avstånd.

Den digitala tekniken har av en del beskrivits som ett hjälpmedel för de som har skadats i 
arbetet. Det blir ett komplement som räddar vissa att kunna behålla sina arbeten. Sanda et al 
förespråkar att människorna som arbetar i gruvorna bör ses som komponenter i de kommande 
systemen istället för bara några som arbetar med systemen. De arbetare som kommer till tals i 
Lidmans bok upplevde att de skulle anpassa sig efter maskinerna. För att undvika ett liknande 
missnöje (som strax efter att boken publicerades ledde till en stor gruvstrejk i Norrbotten) är det 
viktigt att utveckla framtidens gruva som en där människorna är komponenter i systemen. 

Den medicinska arbetsmiljön kan förbättras då visionen genomförs. Antalet farliga arbeten 
som utförs av personalen på plats kan minskas och utrustningen skulle kunna styras från 
styrcentraler vid fjärrstyrning. Dock kvarstår samma risker för den servicepersonal som arbetar vid 
gruvorna även om en totalt fjärrstyrd gruva ska anläggas. Den medicinska arbetsmiljön skulle med 
visionens hjälp kunna förbättras för många i gruvan men kanske inte för service- och 
underhållsarbetarna. Organisation och ledning skapar förutsättningar för ett bra säkerhetsarbete. Hur 
deras arbete påverkar arbetsmiljön berörs i den fjärde kategorin. Med ett stort fokus på säkerhet kan 
förhoppningsvis antalet olyckor minska. Hur visionen utformas kommer att påverka arbetet i 
gruvorna och kan, som beskrivet ovan, komma att påverka arbetsmiljön både positivt och negativt. 

Då ett teknikskifte är på gång i gruvorna kan en större hänsyn till miljön inarbetas i 
produktionen. Flera intervjuade har påpekat vikten av detta. Om gruvor ska fortsätta att kunna 
drivas i tätbefolkade delar av världen krävs det också att de tar mindre markyta i anspråk och ej stör 
de närboende. Vid utvecklandet av kontinuerliga brytningsmetoder förespråkas selektiva 
brytningsmetoder vilket leder till ett minskat upptag av berg. Med maskiner vars motorer har högra 
verkningsgrad, som drivs på annat än diesel och med mer selektiva brytningsmetoder kan båda 
dessa aspekter förbättras. Fler metod och tekniker som värnar miljön kommer antagligen att 
utvecklas när intresset för detta ökar ytterligare och en minskad miljöpåverkan kan förhoppningsvis 
minska miljöorganisationernas kritik mot gruvbrytningen. 

Om visionen genomförs kan branschen modernisera bilden av gruvbrytningen hos 
allmänheten. Men det finns en viss risk att gruvor som innehåller färre människor och mer teknik 
kan anses provocerande. Det kan ses som ett tecken på att allt färre människor får plats i den 
framtida arbetsmarknaden, speciellt de som inte har en flerårig högskole- eller 
universitetsutbildning. Om gruvorna börjar fjärrstyras från platser långt från gruvområdet och 
närliggande samhällen riskerar många tjänster där att försvinna. Om gruvsamhällena börjar befara 
att detta ska ske kommer antagligen den inställning som nu finns (där man låter en gruva vara 
dragplåster för en festival) att ändras. Men rekryteringsproblemen i de svenska gruvorna handlar 
inte om operatörstjänsterna. Istället för att placera kontrollrum och styrcentraler långt från gruvorna 
bör man satsa på att digitalisera gruvorna och förmedla en bild av gruvbrytningen som en modern 
och spännande bransch. Förhoppningsvis kan detta locka fler personer att söka sig till branschen. 
Att lämna gruvsamhällena utan arbetstillfällen skulle starkt försämra bilden som finns av branschen.
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7. Diskussion och slutsatser
Med en uppställd vision och fyra olika mål man önskar uppnå med denna finns det fortfarande flera 
olika möjliga framtidsscenarier för framtidens gruvproduktion. Nedan följer en diskussion kring 
vilken funktion en vision fyller i arbetet med att utveckla gruvproduktionen. Därefter kommer de 
olika tillämpningarna av visionen att ställas mot målen. Här följer också förslag på hur visionen kan 
tillämpas på bästa sätt. 

7.1 Diskussion: Hur visionen kan hjälpa gruvbranschen
Den vision som här har definierats skulle kunna ses som en gemensam ideologi för gruvbranschen, 
likt det som Brunsson (2000) förespråkar. Branschens objektiva ideologi skulle då innebära att allt 
mer digitalteknik och kunskap kommer att användas i gruvorna i framtiden och att produktionen allt 
mer kommer att likna fabriker och processindustrier. Men branschens objektiva ideologi är inte den 
enda ideologin. De olika företagen har olika egna ideologier, man kan säga att de på olika sätt 
strävar efter att tillämpa visionen. Vissa företag är mer progressiva än andra, en del prioriterar att 
vara tidiga och branschledande medan andra nöjer sig med att följa i deras fotspår och kunna lära av 
deras misstag. De företag som är pådrivande i utvecklingen kan tidigt ha bestämt sig för en ideologi 
där en ökad mängd digital teknik är framtiden för gruvan och att de själva önskar vara pionjärer i 
denna utveckling. Vid ett av gruvbesöken sa en person att gruvan använde sig av automationsteknik 
delvis för att företagsledningen hade bett dem att göra det. Detta är ett tecken på skapandet av en 
objektiv ideologi inom företaget. Den ideologi som anades i början av detta arbete, att företagen 
önskar att fjärrstyra sina gruvor, var dock för snävt uppställd och kunde inte skönjas hos några av de 
företag som har besökts.

Flera försök med autonom och fjärrstyrd utrustning har visat sig vara mindre effektiva än 
förarstyrd utrustning och arbetet har pågått i flera decennier för att den digitaliserade utrustningen 
ska bli välfungerande och produktiv. Med en objektiv ideologi som strävar mot ökad digitalisering, 
bland annat, kan arbetet med att ersätta den förarstyrda utrustningen, trots bakslagen, fortsätta. 
Ideologin hjälper företagen att fortsätta leta efter fungerande lösningar. Om visionen används som 
en objektiv ideologi inom företagen kan mängden alternativ för framtidens gruvdrift minskas så att 
ett irrationellt beslutsfattande kan äga rum, på så vis ökar sannolikheten att beslutet leder till 
handlande. Om ideologin utformas snävt ges få valmöjligheter och risken blir stor att den behöver 
omformuleras om större förändringar ska kunna äga rum. Den snäva ideologin underlättar dock för 
snabba beslut och för handlande så länge den ej behöver förändras. Om ideologin innebär ökad 
fjärrstyrning underlättar det då man önskar styra handlandet mot den teknik som leder till 
fjärrstyrning men det utesluter också andra alternativ som inkluderas i visionen. Inom företagen 
fanns vissa skillnader i hur de intervjuade såg på framtidens teknik. Hade en tydlig objektiv ideologi 
funnits som rör dessa frågor kunde dessa skillnader ha varit mindre. 

Ett exempel på att de olika gruvföretagen har olika objektiva ideologier är att de ser framför 
sig olika sätt att tillämpa visionen på. Samtidigt som Rio Tinto satsar på att utveckla en totalt 
fjärrstyrd gruva i Australien satsar flera av de svenska företagen på att införa lite mer digital teknik 
än de har idag och vissa vill införa det på fler områden än andra. Den uppställda visionen ger 
utrymme för subjektiva ideologier. En tillämpning av visionen är att totalt fjärrstyra gruvan. Vissa 
intervjuade tror att det kommer gå att totalt fjärrstyra gruvan, men inte än på några decennier. Andra 
tror inte att det någonsin kommer gå att totalt fjärrstyra en gruva. De säger att det alltid kommer att 
finnas några moment som behöver utföras manuellt. Underhållet är ett exempel på något som få 
personer tror kommer gå att utföra annat än av personal på plats. 

Perceptiva ideologier rör individernas föreställning om andras ideologier. En intervjuad 
ansåg att de flesta inom branschen letar efter beprövade och sedan länge fungerande lösningar 
istället för att leta efter nya. Enligt den intervjuade har de andra en mer förlegad och feg inställning 
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till nya lösningar. Detta utgör hans perceptiva ideologi. En intervjuad uppfattade det som att 
företagsledningen önskade öka användandet av automation i gruvan där han arbetade, ingen annan 
på detta företag uttryckte samma sak. Det kan eventuellt bero på att de andras perceptiva ideologi 
inte innebar att företagsledningen önskar mer automation. 

För att de idéer man har inom en organisation ska leda till handlande bör Brunssons (2000) 
tre kriterier uppfyllas: engagemang, motivation och samma förväntningar bör finnas. Att definiera 
en ideologi inom en organisation hjälper att stärka alla dessa tre värden. Men det som hittills har 
setts tyder på att den objektiva ideologin angående den framtida gruvbrytning inte är fastställd ännu 
hos företagen. Några undantag från detta finns dock med företag som har varit del i utvecklingen 
länge. De flesta företag verkar befinna sig strax innan eller mitt i en brytpunkt där den gamla 
ideologin behöver skrivas om. En del företag kan ha formulerat sin tidigare ideologi för brett vilket 
gör det svårare att ta beslut och uppnå handlande inom företagen när det nu är dags för förändringar.

7.2 Slutsatser: hur framtidens gruva kan komma att utformas
En av de intervjuade personerna fick teknikutvecklingen att framstå som något oundvikligt och 
drivet av tekniken själv när han sa att vi bör fundera på hur vi ska anpassa oss till tekniken. Här är 
valet av vem som ska anpassa sig till vem intressant. För den intervjuade är det alltså tekniken som 
sätter agendan och vi som får välja hur vi ska förhålla oss till denna agenda. Personligen skulle jag 
uttrycka det tvärtom: hur ska tekniken anpassas efter oss. Man bör sträva efter att utgå från vilka 
behov man har istället för vilken teknik som finns tillgänglig eller som är under utveckling.

Ska man sikta mot en totalt fjärrstyrd gruva, en människofri gruva, bör man tänka helt 
nytt och inte utgå från de maskiner och metoder som finns nu. Dagens utrustning är utvecklad för 
människor och utrustningen borde kunna utformas annorlunda om människor inte ska vara på plats 
och köra dem. Om man utgår från dagens utrustning kommer tekniken att ta över flera roller som 
människor tidigare har haft. Detta innebär att den information som en operatör tar in och bearbetar 
under sitt arbete behöver ingå i ett system för en totalt fjärrstyrd gruva. En ny typ av utrustning som 
har utvecklats för att arbeta obemannat i nya typer av gruvor skulle kunna medföra att vissa av 
hinder som nu har uppstått kan undvikas. Servicepersonal kommer antagligen att behövas på plats 
även i en människofri gruva, oavsett hur man väljer att implementera den. Det är bra att låta 
processen att övergå till en totalt fjärrstyrd gruva ta tid så att den utvecklas väl istället för hastigt. 

En totalt fjärrstyrd gruva leder till ökad produktivitet och effektivitet. I den totalt fjärrstyrda 
gruvan kan många tekniker för ett ökat maskinnyttjande användas och om man planerar för det kan 
också anrikningsverkets preferenser mötas. Den totalt fjärrstyrda gruvan kan leda till försämrad 
arbetsmiljö psykosocialt då yrkesstolthet och möjlighet att arbeta i gruvan riskerar att försvinna. 
Arbetsmiljön i en totalt fjärrstyrd gruva blir förbättrad fysiskt, psykosocialt och medicinskt för de 
flesta då arbetet bedrivs i kontrollrum och styrcentraler istället för i gruvan. 
Rekryteringsmöjligheterna i gruvsamhället kommer antagligen vara en avgörande faktor när plats 
för styrning av gruvan bestäms. Om placeringen blir långt från gruva kan det bli svårare att få de 
rörda kommunerna att vara fortsatt positivt inställda till brytningen eftersom att personalbehovet på 
plats då kommer att minska. Om personalbehovet eller behovet av anställda med 
gruvarbetarbakgrund skulle minska kan man genomföra den totalt fjärrstyrda gruvan långsamt. 
Parallellt med detta ersätts inte de anställda som går i pension eller av andra skäl slutar sina arbeten. 
På så vis slipper man säga upp personal till förmån för tekniken. Men med ett minskat 
personalbehov på operatörsnivå kan allmänhetens bild av gruvbrytningen försämras. Med 
fjärrstyrning från en plats nära gruvan kan dock bilden förhoppningsvis undgå denna försämring. 
Kan gruvorna visa på en minskad miljöpåverkan kan bilden ytterligare förbättras. 

En delvis fjärrstyrd gruva kan utformas på flera olika sätt. Konsekvenserna av denna 
tillämpning av visionen beror på hur tekniken implementeras men mycket av det skrivet ovan kan 
appliceras här. Om inhägnade områden för den autonoma och fjärrstyrda utrustningen används kan 
arbetet i övrigt bedrivas som det gör nu. Antalet anställda i gruvan kommer kunna minska och oro 
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kan uppstå bland personalen. Om den obemannade utrustningen blandas med människor och 
bemannad utrustning måste tekniken vara fail safe. De som ska samarbeta med utrustningen måste 
kunna lita på att den verkligen fungerar. Både produktiviteten och effektiviteten kan gynnas av en 
delvis fjärrstyrd gruva. Arbetsmiljön kan förbättras med arbete i kontrollrum och styrcentraler. Men 
arbetsmiljön kan också försämras beroende på hur pålitlig tekniken är eller upplevs vara. Om teknik 
som medför minskad miljöpåverkan används och om det kommer att finnas ett fortsatt 
personalbehov i gruvsamhället kan bilden av gruvan förhoppningsvis förbättras.

I en bemannad digitaliserad gruva kan den digitala tekniken användas som hjälpmedel 
och verktyg för de som arbetar i gruvan utan att några större infrastrukturella ändringar krävs. 
Tillämpas visionen på detta sätt kan befintlig utrustning och maskinpark användas men några tillägg 
kan komma att behövas.

Det finns lägen då autonom eller fjärrstyrd utrustning kan vara önskvärd att använda även i 
en bemannad gruva. Vid lastning under jord till exempel kan arbete med fjärrstyrd utrustning 
utföras mycket tidigare inpå en sprängning än vad den kan med förarstyrd utrustning. På detta 
område kommer det inte finnas någon människa eller förarstyrd utrustning att separeras från varför 
fjärrstyrning kan vara lämpligt att använda. Med utrustning som är delvis automatiserad kan 
maskinerna arbeta även när operatörerna är på rast eller under skiftbyten. Utrustning som är delvis 
automatiserad används idag bland övrig utrustning. En del fjärrstyrda maskiner har ansetts utgöra 
hjälpmedel för de personer vars kroppar har slitits ut i gruvproduktionen. Den autonoma och 
fjärrstyrda utrustning som har använts i de besökta gruvorna kan därför fortsätta att användas i en 
bemannad digitaliserad gruva. Med digitaliserad utrustning som kan kommunicera trådlöst kan 
också mer information om produktionen fås.

Ett förslag på hjälpmedel i en digitaliserad bemannad gruva är digitala glasögon. De kan 
innehålla information om vägarna i gruvan, om malmkroppar och de olika halterna, hur mycket som 
ska grävas bort var och vart det ska forslas, information om vilka maskiner som finns inom synfältet 
och vad de har för arbetsorder för stunden till exempel. Informationen kan visas som en projicering 
på det man blickar mot och kan ändras beroende på vilka behov man har och vilket arbete man 
utför. Detta bygger på att man är i gruvan, eller åtminstone står på gränsen till den.

En gruva med ökad mängd digital teknik kan leda till ökad produktivitet och effektivitet om 
den inkluderar tekniker för ökat maskinnyttjande. Eftersom personalen fortfarande kommer att 
vistas i gruvan kan den fortsätta att sörja för att vägarna underhålls. Den digitala tekniken kan också 
användas till att hjälpa personalen i gruvan att ta beslut och agera. Om tekniken ger mer data från 
produktionen kan detta hjälpa till i beslutsfattande och styrning av produktionen. En digitaliserad 
och bemannad gruva kan också leda till förbättrad arbetsmiljö. Personalen kan känna sig trygg i att 
få fortsätta att arbeta i gruvan. Med rätt hjälpmedel kan också slitsamma arbeten utföras av 
maskiner så att både den fysiska och medicinska arbetsmiljön kan förbättras. För de farligaste 
arbetena kan hjälpmedel utvecklas så att de blir säkrare. Den digitala tekniken kan användas så att 
miljöpåverkan minskas och med hjälpmedel för selektiv brytning kan mängden berg som behöver 
flyttas minska. I en bemannad gruva kommer personal fortsätta att behövas vilket gör att man kan 
undslippa den kritik som en fjärrstyrd gruva riskerar att utstå. 

Produktionsstyrning är en tillämpning av visionen som kan ingå i alla varianter beskrivna 
ovan. Produktionsstyrning medför att gruvan kommer att likna produktionen vid den i en fabrik och 
på så vis få möjligheter som ej funnits tidigare i branschen som en intervjuad uttryckte det. 
Styrningen kan innebära prediktering av och större kontroll över gruvbrytningen och vilka tidstjuvar 
som finns där (gällande arbetsmoment, inte personer). De system för styrning som finns idag kan 
byggas ut genom att fler maskiner och processer inkluderas i dem. Men för att detta ska fungera väl 
krävs att både lokaliserings- och kommunikationssystem finns och att de är tillförlitliga och 
prisvärda. Helst ska dessa lokaliserings- och kommunikationssystemen innebära så små 
infrastrukturändringar som möjligt i gruvorna. Produktionsstyrningen innebär att den befintliga 
strukturen och utrustningen i gruvan kan fortsätta att användas, om än med vissa modifieringar. All 
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mobil utrustning bör ingå i systemet med bland annat arbetsorder, positioner och dess kondition. 
Att övervaka och styra maskiner som är förarstyrda kan leda till att operatörerna av dem 

upplever det som en integritetskränkning om de känner sig övervakade. Det är viktigt att 
överväganden angående integritet och övervakning görs noggrant innan system som inkluderar 
övervakning införs. För att produktionsstyrningen ska bli verklighet krävs kommunikationssystem i 
gruvorna, möjlighet för maskinerna att bära med sig och föra över information, datorer med 
tillräcklig kapacitet för att hantera all data, system av system och hög säkerhet (mot exempelvis 
yttre hot) i systemet.

Systemet för produktionsstyrning kan öka maskinnyttjandet och då även information om 
malmkroppen ingår i systemet kan anrikningsverkets önskemål tillgodoses. Detta medför att både 
produktiviteten och effektiviteten kan öka. Om systemet tar över allt beslutsfattande från 
gruvarbetarna kan ilska liknande den som beskrevs i Lidman (1969) uppstå. Den kultur och den 
stolthet som finns kan komma att vändas till förakt och misstro. Men om systemet utvecklas 
tillsammans med de som arbetar i gruvan kan risken att systemet blir bristfälligt minska och 
förhoppningsvis accepteras. I ett system för processtyrning kan faktorer som minskar miljöpåverkan 
komma att ingå parallellt med det kommer ett fortsatt personalbehov att finnas i gruvan. Men den 
miljöförbättring styrningen leder till kommer antagligen att vara liten i jämförelse med andra 
lösningar som nämnts ovan. Bilden av gruvbrytningen kan därmed anses vara oförändrad vid 
processtyrning. 

Innan någon av de ovan angivna tillämpningarna kan implementeras kvarstår mycket arbete, 
säker kommunikationsteknik för både dagbrott och underjordsgruvor saknas. Lokaliserings- och 
positioneringssystem saknas också och all teknik som utvecklas måste klara av den hårda miljön i 
gruvorna. En kontinuerlig gruvbrytning skulle innebära nya maskiner och ett nytt sätt att arbeta i 
gruvorna. Med kontinuerlig utrustning är färre maskiner och processer beroende av varandra. Den 
investering som detta skulle kunna innebära kan vara för stor för befintliga gruvor att ta. För nya 
gruvor eller gruvor som investerar för att utvidgas kan det kanske vara värt att ställa om. Detta 
förutsätter dock att utrustningen är pålitlig och att produktionstakten kan vara hög och jämn för att 
företagen ska vara villiga att satsa på denna teknik. En övergång från traditionell brytning kan 
innebära stora infrastrukturella ändringar och ändringar i arbetsmetoder. 

Vill man uppnå en människofri gruva bör kontinuerliga brytningsmetoder tillsammans med 
utrustning för selektiv brytning övervägas. Men även vid de andra tillämpningarna av visionen kan 
den kontinuerliga brytningen vara användbar. Dess fördelar är stora då antalet olika maskiner som 
behövs i gruvorna kommer att minska och valet av tillämpning av visionen bör falla på den som 
bäst passar in på ens uppställda vision. Alternativt den som bäst uppfyller de mål man önskar uppnå. 
Men den utrustning för kontinuerlig brytning som har setts hittills har varit utvecklad för 
underjordsdrift. Om en liknande lösning ej är möjlig för dagbrott bör de använda sig av en 
kombination av en bemannad digitaliserad gruva och processtyrning för bästa tillämpning av 
visionen. På så vis kan flest mål mötas samtidigt. 

Grint och Woolgar beskriver hur ett it-system introducerades på två olika arbetsplatser. Det 
krävs att tid och pengar läggs ner i projektet så att de som ska arbeta med systemet ska ta emot det 
väl. Detta kan översättas till gruvans ökade digitalisering. Mycket arbete och tid kan behöva läggas 
ner om en mer digital gruvbrytning ska användas. Man bör också komma ihåg att tekniken kan 
skapa sociala förändringar på arbetsplatser samtidigt som den aldrig är slutgiltig. Tekniken kommer 
att utvecklas hela tiden så även om den första implementationen av visionen ser ut på ett visst sätt 
kommer fortsatt utveckling att ske likt det Orlikowski har beskrivit. Med en snäv ideologi kan ett 
handlande underlättas så länge ideologin inte ifrågasätts. Som Sanda et al resonerade bör de som 
arbetar med de kommande systemen (de som arbetar i gruvorna) få vara med när dessa utformas. På 
så vis minskar risken att viktiga detaljer blir förbisedda. 

Förhoppningsvis kan en tydlig vision locka fler personer att vara med i utvecklingen mot en 
ny typ av gruvbrytning. Om gruvbranschens vision är tydlig och kommuniceras till människor 
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utanför den skulle det kunna innebära att fler personer intresserade sig för att arbeta med och i 
gruvorna. Eventuellt skulle det också kunna innebära att mer forskning bedrivs på området då 
uppmärksamheten kring branschen ökar och då kan utvecklingen av den framtida gruvutrustningen 
påskyndas. 

7.3 Vidare studier
I boken Normal Accidents: Living with high-risk technologies (Princeton, 1999) beskriver Charles 
Perrow hur system som är komplexa och har täta kopplingar är troliga att drabbas av olyckor vars 
ursprung kan vara svåra att upptäcka och där konsekvenserna kan vara svåra att förusäga. Ett 
exempel på ett sådant system är kärnkraftverk. Om gruvorna anammar allt mer digital teknik 
kommer de att utvecklas från, enligt Perrows defintion, ganska säkra system till några som har täta 
kopplingar och hög komplexitet. De eventuella riskerna med den framtida gruvbrytningen kan alltså 
bli större än idag enligt Perrows teorier. Vidare studier av detta är således önskvärt. 
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