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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrunden till den stora gruvstrejken i Malmfälten 1969 

 

Det är inte plastbåt, frysbox och barskåp som fattas mig för att jag skulle säga människovärdig 

standard. Det är något helt annat än standard och befordran som saken gäller. Det är det att jag, 

att vi, alla mina kompisar, varenda jobbare i hela Sverige är utestängda från samhället. Vi är ofria. 

Okunniga. Maktlösa.1 

       – Anonym gruvarbetare ur Gruva, 1968 

 

Maktlösheten som den anonyma gruvarbetaren upplevde kom att ändras en tidig 

vintermorgon den 9 december 1969 när trettiofem gruvarbetare i det statligt ägda 

gruvföretaget LKAB satte sig i Leveäniemigruvan och vägra att arbeta.2 Det blev startskottet 

för den största arbetsmobiliseringen i Sverige under efterkrigstiden, en massiv konflikt som 

LO inte står bakom, en olaglig vild strejk. De trettiofem gruvarbetarna får strax efteråt stöd 

från över 4500 arbetskollegor som enar sig i kampen. Den stora gruvstrejken i Kiruna ledde 

till att bland annat Lagen om anställningsskydd (LAS) och Medbestämmandelagen (MBL) 

utformades och trädde i kraft.3  Strejken varade fram till den 4 februari 1970 och kom att 

påverka det svenska samhället på flera plan. Många samhällskrafter berördes, däribland 

regeringen, LO, SAF, fackföreningar, företag och olika politiska grupper.4 Den massiva 

mobiliseringen blev en konsekvens av flera bristande faktorer i gruvföretagets verksamhet. I 

Pappren på bordet: Del I (1972) finns samlade protokoll och dokumentationer utgivna av 

Strejkkommitten i Malmfälten som sammanfattar några orsaker till gruvarbetarnas 

frustration: ”Missnöjet med arbetsförhållandena vid LKAB hade grott länge när strejken 

kom. Det var dieselgaserna i gruvan, olycksriskerna, övertidsarbetet, omplaceringarna till 

sämre betalda jobb. Det var UMS – det förhatliga tidsstudiesystemet – och det var lönerna.”5
 

 I LKAB (Kiirunavaara Loussavaaraa Aktiebolag) sker under 60-talet många nya 

verksamhetsförändringar med syfte att effektivisera och öka malmproduktionen som väcker 

stort missnöje hos arbetarna.6 I den omfattande sociologiska undersökningen LKAB och 

                                                 
1 Sara Lidman, Gruva, Stockholm: Bonniers 1968, s. 39. 
2 Sammanfattar röster, dokument, och synpunkter från strejken, Anders Thunberg (red.), Strejken, Stockholm: 

Rabén & Sjögren Bokförlag 1970, s. 9. 
3 NE, ”LKAB-konflikten”, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lkab-konflikten, (2014-03-31). 
4 Edmund Dahlström, Kjell Eriksson, Bertil Gardell, Olle Hammarström, Rut Hammarström, LKAB och 

demokratin: Rapport om en strejk och ett forskningsprojekt, Stockholm: W&W serien, 1970, nr. 283, s. 129. 
5 Strejkkommitten i Malmfälten, Pappren på bordet: Del I, Stockholm: Ordfront, 1972, s. 43. 
6 Dahlström 1970, s. 79. 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lkab-konflikten
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demokratin: Rapport om en strejk och ett forskningsprojekt (1971) lyfts den växande 

demokratiska problematiken under 60-talet fram: ”Den allmänna attityden bland arbetarna 

var att ʼföretaget var omöjligt i förhandlingarnaʼ och att fackföreningarna inte var nog starka 

att sätta kraft bakom sina argument i förhandlingarna.”7 Situationen i LKAB innan strejken 

visar på arbetare som upplevde att de inte var delaktiga i verksamhetsprocessen, och en ökad 

splittring spred sig mellan arbetarna och arbetsgivarna. Inom företaget fanns även splittrande 

sociala grupperingar på avdelningarna. Arbetarna hade olika etniska bakgrunder (bland annat 

finsk och polsk), talade således olika språk och var i varierande åldrar. Politiska oenigheter 

delade gruvarbetarna i socialdemokratiska och kommunistiska block.8 

 Arbetarna övertygades, trots sina meningsskiljaktigheter, till att mobilisera sig i 

strävan att förbättra arbetsvillkoren. Hur denna mobilisering skedde som en konsekvens av 

LKAB:s brister i produktionen, från arbetarnas perspektiv, har dokumenterats väl och 

grundligt (i bland annat Pappren på bordet del I och Pappren på bordet del II, Strejken, 

Zenits broschyr och LKAB och demokratin: Rapport om en strejk och ett forskningsprojekt).9 

Samtidigt finns det ett forskningsområde som inte berörts närmare i undersökningarna för 

strejkförloppets upptakt, nämligen det som svarar på hur arbetarna övertygades till att 

mobilisera och ena sig. Vad för retoriska kontexter fanns som indirekt och/eller direkt 

övertygade gruvarbetarna till mobilisering? Hur såg dessa ut och vad för mänskliga, retoriskt 

påverkningsbara, drivkrafter och motiv uppmanade gruvarbetarna till enhetsskapande inom 

dessa kontexter? För att i viss mån besvara frågorna med hänsyn till uppsatsens omfång 

behövs urval göras till en specifik enskild retorisk kontext som anses ha påverkat 

gruvarbetarnas enhetsskapande. Under 60-talets slut väcker speciellt ett verk otvivelaktigt 

den största uppståndelsen i svensk massmedia som diskuterar bland annat gruvverksamhetens 

bristande villkor. Verket skapade flertal debatter, belyste gruvarbetarnas situation och 

hyllades märkbart av dem själva under strejken. Verket är en bok som består av intervjuer 

från ett fyrtiotal anonyma gruvarbetare som berättar om livet i och utanför gruvan, berättelser 

som för fram den tänkande och kännande människan bakom maskinen. Boken fick titeln 

                                                 
7 Ibid., s. 80. 
8 Ibid., s. 109. 
9 Edmund Dahlström, Kjell Eriksson, Bertil Gardell, Olle Hammarström, Rut Hammarström, LKAB och 

demokratin: Rapport om en strejk och ett forskningsprojekt, Stockholm: W&W serien, 1970, nr. 283.; 

Strejkkommitten i Malmfälten, Pappren på bordet del I, Stockholm: Ordfront, 1972.; Strejkkommitten i 

Malmfälten, Pappren på bordet del II, Stockholm: Ordfront, 1972.; Anders Thunberg (red), Strejken, 

Stockholm: Rabén & Sjögren Bokförlag, 1970.; Zenit, ”LKAB strejken – inledning: Sara Lidman”, Lund: 

Zenit 1970. 
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Gruva och är författad av Sara Lidman.10    

    

1.2 Sara Lidmans Gruva 

1968 publiceras Sara Lidmans Gruva med fotografier av Odd Uhrbom. Gruvas material 

består av omarbetade kassettinspelade intervjuer från fyrtio anonyma gruvarbetare som 

berättar om arbetsvillkoren i LKAB och livet i Malmfälten, komprimerade till elva 

berättelser. Gruva blev ett inflytelserikt debattinlägg som uppmärksammades påtagligt i 

svensk media och diskuterades ivrigt i dagstidningarna, TV och radio.11 Olof Lagercrantz 

menade att Lidmans Gruva ”handlar om Sverige mer än om LKAB, och bakom Sverige står 

hela vår västliga värld.”12 Gruva ansågs representera något större än kritiken mot företaget 

LKAB, den blev företrädare för konsekvenserna av det växande västliga 

produktionssamhället och den arbetande människans roll i den. Under senare häften av 1969 

(några månader innan gruvstrejken startar) släpps den billigare pocketutgåvan med tre 

kompletterande berättelser, varav en är en kvinnas. 

 Gruva sägs ofta vara en bidragande orsak till gruvstrejken året därpå.13 Författaren 

och forskaren Ulf Eriksson motiverar och sammanfattar varför: ”Eftersom Gruva 

medvetandegjorde kritiken, formulerade känslor i ord och gav spridning åt gemensamma 

erfarenheter kom den att spela en betydande roll för Gruvstrejken.”14 I Strejkens inledning 

lyfts två citat fram med olika åsikter om Lidmans Gruva. Den första är den dåvarande 

finansministern Gunnar Strängs kritiska tankar om Lidmans representation av berättelserna: 

”Jag tvekar inte att säga att Sara Lidmans Gruva är alls icke-representativ för förhållandena 

oppe i LKAB […] därför att jag haft möjligheter att personligen tala med folk, kommunalfolk 

och direktanställda [...].”15 Det andra citatet är från Kvällsekos rapport den 11 december 

1969, efter det att ett par tusen arbetare klubbat igenom att strejken skulle bli total: 

 

Spontana applåder gav man författarinnan Sara Lidman som för TV 2:s räkning hade åkt upp till 

Kiruna. Vi är skyldiga Sara Lidman mycken tack, förklarade ordföranden vid mötet Harry 

Holmlund. Både Gunnar Sträng och Sara Lidman företräder arbetarna, men medan Sträng talar till 

                                                 
10 Sara Lidman, Gruva, Stockholm: Bonniers, 1968. 
11 Birgitta Holm, Sara Lidman – i liv och text, Stockholm: Bonniers 1998, s. 317. 
12 Annika Olsson, Att ge den andra sidan röst, Stockholm: Bokförlaget Atlas 2004, s. 172. 
13 Ibid. 
14 Ibid, 167-168. 
15 Thunberg 1970, s. 7. 
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arbetarna, så talar Sara Lidman med arbetarna ...16     

 

Lidman hade onekligen en stark popularitet bland gruvarbetarna som en av deras stora 

företrädare under strejken. I dokumentären Fy fan, ett sånt land! (2000) intervjuas Sixten 

Kemi som var en av de första trettiofem arbetarna som startade strejken i Svappavaara: 

 

[Kemi]: Man bedrev en människofientlig arbetspolitik. Att det var den, och sen kan man inte fråga ... 

och Sara Lidman var här 68, att den hade stor inverkan. 

[Intervjuaren]: Var det hennes bok du tänker på också då? 

[Kemi]: Ja. 

[Intervjuaren]: På vilket sätt hade den betydelse? 

[Kemi]: I och med att man läste om sig själva, som Svappavaarabor som jobbar där att, ʼär det här 

verkligen sant, är det sant [det] man berättar här?ʼ Vet du, många gånger ... kan man inte bedöma 

själv, men sen när man läser att ʼär det här santʼ, och tyvärr var det sant så här att, det var den politik 

som LKAB ... de bedrev.17 

 

Kemi förklarar hur boken gav perspektiv på arbetssituationen. Berättelserna som förmedlades 

i Gruva hade ett sanningsvärde för honom och andra arbetskollegor, de kunde identifiera sig 

med berättelserna. Vidare i dokumentären intervjuas Sara Lidman och hennes reflektioner 

förs fram över Gruva och strejken: 

 

[Lidman]: Ja det var ju oerhört modigt och tappert och fantastiskt att dom kunde genomföra det. Och 

jag tror att det var en stor triumf för dom, och det visade sig ju också hur många andra grupper som 

satt illa till som fick mod och kraft av gruvans folk där, [...], det var ju en rad andra strejker som, och 

uppror på arbetsplatsen, som kom i och med detta. Och jag tror att den [Gruva] hade en viss 

betydelse, jag minns det där när dom talar om att: ʼvi är i alla fall människor, vi behandlas som 

maskiner.ʼ18 

 

Lidman berättar om arbetarnas strejk i positiva ordalag och förklarar hur den inspirerat andra 

arbetsuppror. Både Lidman och Kemi synliggör i intervjun synen på människan i 

produktionen, hur LKAB i Kemis ögon bedrev en människofientlig politik och hur Lidman 

uppmärksammar betydelsen i att gruvarbetarna i Gruva förde fram att de är människor som 

                                                 
16 Thunberg 1970, s. 7. 
17 Olle Häger, Fy fan, ett sånt land!, SVT Play, ”Öppet arkiv”, Sveriges Television, 12/10 2000,  

http://www.oppetarkiv.se/video/1357995, (2014-05-18). 44:32 − 45:20.   
18 Häger 2000, 45:36- 46:18. 

http://www.oppetarkiv.se/video/1357995
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inte ska behandlas som maskiner, att de påvisade ett mänskliga subjektvärde. 

 Vad är det i Gruva som gruvarbetarna övertygas om och hyllar, och som hade 

inverkan på dem inför strejkupptakten? Eriksson menade att Gruva formulerade känslor i ord 

och gav spridning åt gemensamma erfarenheter. Kemi förklarar att den hade påverkan för att 

gruvarbetarna läste om sig själva och sin situation. De båda belyser betydelsen av 

identitetsskapandet i berättelserna, identifikationen med bland annat arbetssituationen och 

gemensamma erfarenheter. I Gruva gav Lidman ett utrymme för de berättande anonyma 

gruvarbetarna att formulera en gemensam gruppidentitet, hon konstituerade med andra ord ett 

tänkande och utövande gruppsubjekt. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Hur subjektet ”gruvarbetaren” i Gruva retoriskt konstitueras bidrar till forskning inom den 

konstitutiva retoriska genren, och till forskning om vilka kontexter som var ett led i upptakten 

till den stora gruvstrejken 1969. Analysen om identitetsskapandet av subjektet 

”gruvarbetaren” bidrar också till forskning inom retoriken där identifikation förespråkas som 

ett retoriskt övertygande medel. Uppsatsen blir behjälplig även i förståelsen för vilka 

mänskliga, retoriskt påverkningsbara, drivkrafter och motiv det finns som kan motivera till 

det massiva enhetsskapandet som utgör strejkfenomen. Uppsatsens syfte är att analysera hur 

Lidman som retoriker konstituerar subjektet ”gruvarbetaren” i Gruva (1968 och 1969). 

Frågeställningarna sammanfattas följande: 

 Hur konstituerar Lidman retoriskt subjektet ”gruvarbetaren” i Gruva? 

 Vilka gemensamma identifikationsfaktorer lyfts fram i de anonyma berättelserna? 

 Vad för retoriskt syfte har Lidman med identitetsskapandet? 

 Vad för typ av handling uppmanar Lidman till genom subjektskapandet? 

 

1.4 Teori 

1.4.1 Kenneth Burke: Identifikation och splittring 

Analysen kommer utgå från Kenneth Burkes syn på identification och division. Begreppen 

kommer användas för att kartlägga vilka återkommande identifikationer Lidman konstituerar 

hos subjektet i berättelserna, och samtidigt undersöka om det förekommer särskilda division i 

identifikationsskapandet. 
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 Retoriken Kenneth Burke introducerar i sin A Rhetoric of Motives19 nyckeltermen 

identification som ett alternativ till den klassiska retorikens persuasion i den retoriska proces-

sen.20 Burke menar att retorikern övertygar när hen identifierar sig med mottagaren,21 när hen 

talar samma språk och förstår publikens sociala koder, gemensamma doxa.22 Han illustrerar i 

exemplet: ”When you are with Athenians, it's easy to praise Athenians, but not when you are 

with Laecedemonians.”23 Det är när vi upplever en gemensam identitet som vi övertygas i 

den retoriska processen. Burke framhåller att två personer kan identifiera sig med samma 

principer, samtidigt som denna identifikation inte bestrider deras särskiljande egenskaper.24 

Burkes resonemang för vidare till det som i hans teori blir retorikens paradoxala natur: ”If 

men were not apart from one another, there would be no need for the rhetorican to proclaim 

their unity.”25 För samtidigt som retoriken söker att skapa tillfälliga enhetliga grupper genom 

identitetsskapandet, genom att lyfta fram specifika identifikationsfaktorer hos publiken, sker 

ofrånkomligen också en splittring: 

 

Because, to begin with ʼidentificationʼ is, by the same token, though roundabout, to confront the 

implications of division. […]. Identification is affirmed with earnestness precisely because there is 

division. Identification is compensatory to division.26 

 

Den retoriska identifikationen hos Burke handlar samtidigt om att bemöta komponenter som 

särskiljer och splittrar.   

 

1.4.2 Den konstitutiva retoriken: Maurice Charland 

Den riktning som inom retorikforskningen kallas konstitutiv retorik kommer vara behjälplig i 

förståelsen för vilka nya förutsättningar som Lidmans konstituerande av subjektet 

”gruvarbetaren” skapar och uppmuntrar till. Den kommer bidra till diskussionen om vad för 

                                                 
19 Kenneth Burke, A Rhetoric of motives, Berkeley: University of California Press 1969. 
20 Maurice Charland,”Constitutive rhetoric: The case of the peuple Québécois”, The Quarterly Journal of 

Speech vol.73, 1987:2, 133. 
21 Burke 1969, s. 55. 
22 Notis: Doxa ska ses här utifrån den klassiska retorikens syn som beskrivet i Janne Lindqvist Grindes 

Klassisk retorik för vår tid (2008) där doxa innebär ”föreställningar som hela publiken, de flesta av åhörarna 

eller de mest respekterade av dem uppfattar som sanna.”  Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår 

tid, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 48. 
23 Burke 1969, s. 55. 
24 Ibid., s. 21. 
25 Ibid., s. 22. 
26 Burke 1969, s. 22. 
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syfte identitetsskapandet har och vad för typ av handling Lidman uppmanar till genom det.   

 I Encyclopedia of Rhetoric (2001)27 sammanfattar Tomas O. Sloane den konstitutiva 

retoriken och menar att den kan förstås både som en genre av diskurser och som en teori för 

att förstå retoriska processer.28 Sloane förklarar vidare den konstitutiva retorikens 

grundläggande funktion: 

 

Constitutive rhetoric constructs political subjects through effects of identification that (1) provide 

a collective identity for an addressed audience; (2) construct the audience as a subject in history; 

and (3) demand that subjects act in accordance with their identity as enacted in history. 29 

 

I konstitutiv retorik är Burkes identifikationsbegrepp högst aktuell då ett politiskt subjekt 

konstitueras genom att en kollektiv ʼidentitetʼ presenteras eller lyfts fram till 

mottagargruppen. Mottagargruppen konstitueras i sin tur som ett subjekt i historien för att 

sedan uppmanas agera i enhet med subjektets identitet. Den forskare som främst associeras 

med den konstitutiva retoriken är Maurice Charland. I sin artikel Constitutive rhetoric: The 

case of the ʼpeuple Québécoisʼ30 (1987) belyser han den retoriska teorins bristande 

diskussioner om hur själva existensen av det sociala subjektet (som blir publiken) redan är en 

retorisk effekt. Charland tar avstamp i Burkes identfikationsbegrepp och menar att Burkes 

syn tillåter en omvärdering av den retoriska effekten då han ”considers audience members to 

participate in the very discourse by which the would be ʼpersuadedʼ.”31 Publiken blir högst 

delaktiga i övertygelseprocessen och den retoriska diskursen genom identifikationen. Sociala 

identiteter, religiös tro, sexualitet och ideologier i egenskap av produkter och konsekvenser 

från en diskurs är något som retorikkritikerna framhäver (inklusive Charland själv) ligger 

bortom rationalitet och fritt val, bortom ”the realm of persuasion.”32 Dessa 

identitetsuppfattningar finns redan hos publiken i den retoriska diskursen och blir inget som 

retoriken per se övertygar om. Charland för fram Burkes syn på hur vårt sätt att identifiera 

oss med sociala identiteter kan ske ”[...] spontaneously, intuitively, even unconciously” och 

menar att identifikationer som inbegriper ett mänskligt medverkande däremot blir retoriskt 

                                                 
27 Tomas Sloane (red.), Encyclopedia of Rhetoric, Oxford; New York: Oxford University Press, 2001. 
28 Sloane 2001, s. 616. 
29 Sloane 2001, s. 617. 
30 Maurice Charland,”Constitutive rhetoric: The case of the peuple Québécois”, The Quarterly Journal of 

Speech vol.73, 1987:2. 
31 Charland 1987, s. 133. 
32 Ibid. 
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diskursiva effekter.33 

 Charland beskriver sin syn på den konstitutiva retoriken genom att parafrasera och 

nyansera Burkes tal om athenare och laecedonier: 

 

If it is easier to praise Athens before Athenians than before Laecedemonians, we should ask how 

those in Athens come to experience themselves as Athenians. Indeed, a rhetoric to Athenians in 

praise of Athens would be relatively insignificant compared to a rhetoric that constitutes 

Athenians as such.34 

 

En retorik som talar till subjektet (athenare) om subjektet blir obetydlig i jämförelse med en 

retorik som konstituerar subjektet som sådan. I sin artikel visar Charland genom konstitutiv 

retorikanalys hur folk som bor i franskkanadensiska Québec konstitueras en ny identitet som 

”québéqois” (québecare) och hur detta konstituerande får som konsekvens att en ny politisk 

ordning skapas.35 Charland menar att ett narrativ som väl skrivits erbjuder en logisk 

meningsfull helhet. Just för att ”québéqios” konstitueras som ett subjekt i ett retoriskt narrativ 

så måste de också följa narrativets logik, de måste följa motiven som konstitueras i narrativet 

och på så sätt skapas karaktärer som ʼfrittʼ handlar mot ett redan förbestämt och utvalt mål.36 

Den kraftfulla effekten med konstitutiv retorik är att den är orienterade mot konkreta 

handlingar: ”What is significant in constitutive rhetoric is that it positions the reader towards 

political, social and economic action in the material world and it is in this positioning that its 

ideological character becomes significant.”37 Positioneringen, den handling subjektet 

uppmanas till, visar också den ideologiska förankringen den retoriska diskursen utgår från. 

Vilken ideologisk grund Lidman tar avstamp från i Gruva kommer den konstitutiva 

retorikanalysen bidra till att kartlägga, samt svara på vilken typ av handlande subjektet 

uppmanas till utifrån denna grund. 

 

1.5 Metod 

I analysen kommer uppsatsen nyttja en tematisk disposition. Analysen är uppdelad i fyra 

analysdelar: 1) Lidman: Författarpositionen, 2) ”Mottot” och ”motmottot”: Arbetaren och 

arbetskraften, 3) Gruvarbetaren: Människan bakom maskinen och 4) Pocketutgåvan: 

                                                 
33 Ibid. 
34 Charland 1987, s. 134. 
35 Ibid., s.147. 
36 Ibid., s. 141. 
37 Ibid., s. 141. 
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Upptrappningen. I den första analysdelen undersöks Lidmans författarposition. Berättelserna 

framförs i huvudsak med bortklippta intervjufrågor, i jag-perspektiv utifrån gruvarbetarna, 

och Lidman håller sig till största delen implicit i bakgrunden. I tre av berättelserna ingriper 

Lidman dock och skriver ut sina explicita tankar: ”En röst om språket”, ”Och det är inte bra 

för produktionen” och ”Lydnaden och sorgen”. Analysdelen kommer undersöka specifikt 

dessa tre kapitlen, och även författarens inledning ”På väg till Svappavaara”, för att se hur 

hon som retoriker förhåller sig till det konstituerande subjektet och vad som blir hennes 

retoriska syfte. I inledningen skriver Lidman ut två citat som ”[...] belys[er] gruvarbetarnas 

utsagor från var sitt håll” benämner de som ”motto” och ”motmotto”, där LKAB-ledningen 

explicit får representera det förra.38 I det andra analysavsnittet kommer analysen fokusera på 

att titta på delar som överensstämmer med ”mottots” samt ”motmottos” perspektiv, hur de 

skrivs fram och vad de får för betydelse i konstituerandet av subjektet. I tredje analysdelen 

undersöks hur det mänskliga subjektet skrivs fram, vilka specifika identifikationer som 

återkommande tas upp. Det fjärde analysavsnittet kommer undersöka den kompletterande 

delen i den senare utgivna pocketutgåvan 1969. Vad har skrivits till och hur förstärker delarna 

Lidmans retoriska syfte? 

 Under analysdelen kommer ett urval göras av citat som är särskilt relevanta i under-

sökningen och analysen för de olika analysavsnitten. Från vissa kapitlen kommer det plockas 

ut fler citat än ur andra. Det beror delvis på att kapitlens längd varierar, delvis på att vissa 

berättelser har ett rikt omfång av beskrivningar som är tydligt kopplade till de olika 

analystemana. För att få en så bred och heltäckande analys som möjligt kommer analysen 

fokusera på att föra fram och kartlägga flera återkommande tankar, åsikter, värderingar, 

beskrivningar med mera som finns i berättelserna och diskutera dessa. Urbohms fotografier 

har valts bort ur analysen på grund av uppsatsens omfång. Bilderna förstärker berättelsernas 

argumentationer och har ett eget retoriskt övertygande värde som för sig är särskilt intressanta 

att analysera ur ett visuellt retorisk perspektiv, men ej nödvändiga för att förstå Lidmans 

retoriska konstituerande. Fyra kapitel ur Gruva kommer analysen inte beröra: ”UMS”, 

”Ströröster”, ”Den sista hästen” och ”Personalfrågans slutgiltiga lösning” Kapitlen innehåller 

dokumentationer, fakta från verksamheten eller är sammanfattning av olika gruvarbetares 

röster. Analysen kommer fokusera på själva berättelserna och Lidmans konstituerande av 

dessa.   

                                                 
38 Lidman 1968, s. 10. 
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1.6 Material och tidigare forskning 

Analysen kommer utgå från Gruva (1968 och 1969). Forskningarna om Sara Lidmans Gruva 

är främst litteraturvetenskapliga, och ingen direkt retorisk forskning finns som diskuterar 

bokens retoriska argumentationer. Av studier som gjorts om Gruva kommer framförallt två 

betydande tidigare forskningar vara behjälplig i uppsatsen: Annika Olssons Att ge den andra 

sidan röst,39 (2004) och Brigitta Holms Sara Lidman – i liv och text40 (1998). Olssons 

litteraturvetenskapliga avhandling diskuterar rapportboken som genre och hennes forskning 

om Lidmans särskilda författarposition i Gruva bidrar till undersökningen av Lidmans 

position som retoriker. Olsson menar att: ”Gruva självklart är författad av Lidman, och inte 

enbart nedskriven av henne. Objektiviteten är en av henne skapad effekt, framkommen 

genom bandspelaren, bruket av dialekt, det frånvarande författarjaget och den litterära 

gestaltningen.”41 Lidman belyses som den ytterst skapande handen i redigeringen av 

berättelserna, och därmed blir omredigeringen och dispositionen av berättarnas röster också 

valda argumentationer för hennes retoriska syfte. I Birgitta Holms samlade framställning och 

biografi om Sara Lidmans författarskap diskuteras Gruvas litterära såväl som 

opinionsbildande betydelse. Forskningen ger en bred kontextuell förståelse av Gruva, och 

sammanställer kommentarer och artiklar om dess inverkan i svensk media, på gruvarbetarna 

och strejken. Holms forskning blir behjälplig för att belysa teman och tankegångar som är 

styrande för den aktuella tiden och ger värdefull insyn i Lidmans författarskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Annika Olsson, Att ge den andra sidan röst, Stockholm: Bokförlaget Atlas 2004. 
40 Birgitta Holm, Sara Lidman – i liv och text, Stockholm: Bonniers 1998. 
41 Olsson 2004, s.175. 
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2. ANALYS 

2.1 Lidman: Författarskapet 

Gruva inleds med ”På väg till Svappavaara” där Lidman beskriver syftet med resan norrut: 

”Hösten -67 ordnade FNL-grupperna möten över hela landet och jag hade fått några orter i 

övre Norrland på min lott. Svappavaara! Det lät nästan som Vladivostok.”42 Svappavaara 

beskrivs i citatet ovan som något främmande och avlägset, ett namn på en by som låter som 

om det inte tillhör Sverige, och hon fortsätter senare i kapitlet: ”På väg till snabbköpet hör 

man bara finska. […]. [A]lla talar ett språk jag inte kan, det känns som Irkutsk.”43 Hon 

uppmärksammar det främlingskap hon upplevde i början, en särskiljning mellan henne och 

invånarna. Författaren inleder med perspektivet hon hade innan hon visste något mer om 

gruvarbetarnas situation, Lidman skriver inte fram sig i början som den ʼallvetande 

berättarenʼ, utan snarare tvärtom som den ditresande ʼovetande främlingenʼ. Det är på 

FNL:mötet i Svappavaara som den första gemensamma identifikationen beskrivs mellan 

folket och Lidman. I följande citat introduceras det första explicita mötet med en av 

Malmfältens gruvarbetare: 

 

Men en man som arbetade i Kiruna och bodde i en by utanför Svappavaara måste gå före mötets 

slut och tog avsked vid dörrposten. Han sa – ordagrant så vitt jag kommer ihåg: Jag har mitt jobb 

underjord. Det är besvärligt med gruvluften ibland. Vissa dagar är man less. Men jag behöver 

aldrig oroa mig för att kåken min ska vara bombad eller att morsan och ungarna ska vara 

uppbrända när jag kommer opp efter skiftet. Men hur är det med dom som går under jord i 

Vietnamn? Vad får dom se när dom går i dagen? Vi är många som skulle vilja fara dit och hjälpa 

dom, fast man int är ung längre. (Han tog upp två tior och gav mig i handen). Om du känner nån 

FNL-grabb i Vietnamn så kan du väl skicka han dom här tjugo kronorna från mig och hälsa.44 

 

Gruvarbetarens engagemang för FNL-rörelsen synliggörs. En gemensam princip och politisk 

kamp finns hos författaren och gruvarbetaren, FNL binder dem samman. Gruvarbetarens 

karaktär beskrivs med egenskaper som omsorg, ansvar, omtänksamhet och medmänsklighet 

och är den första uppfattningen läsaren får av gruvarbetarna. Citatet är karaktäristiskt i sitt 

språk för hur Lidman senare i boken kommer skriva fram berättarnas röster: okonstlat, 

talspråk och med inslag av den norrländska dialekten (i det här fallet ”int”). Likheten i 

                                                 
42 Lidman 1968, s. 7. 
43 Ibid., s. 9. 
44 Ibid., s. 8. 
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språkbruket i samband med anonymiteten får den effekten att gruvarbetarna talar med ʼen och 

samma röstʼ, de för sig med samma okonstlade direkta sätt att beskriva arbetet, vardagen och 

livet. Dialekten och språket i sig blir en identifikationsfaktor som på ett konkret sätt 

sammanbinder gruppen och som Lidman väljer att påvisa och återge. 

 Burke menar att en retoriker övertygar när hen talar publikens språk (språk som i även 

förståelsen för publikens idéer, attityder, doxa), identifierar sig med publikens sociala koder.45 

I kapitlet sker ett skifte i Lidmans ethos,46 från den i början 'ovetande främlingen' till en 

person som är villig att lära sig mer om bygden. Hon börjar anpassa sitt språkbruk 

(exempelvis med det lokalanvända ordet ”VERKET”47) och visar kunskaper om Svappavaara 

och gruvindustrins historia: ”Experter från USA har ritat och övervakar byggandet av denna 

mäktiga nyanläggning. Jordbruket har upphört […] De flesta får nu sin utkomst från gruvan, 

[…]. Närmare trehundra har anställning där.”48 Lidman fortsätter: 

 

Jag mötte ett förtital arbetare i Svappavaara och Kiruna (tyvärr hann jag aldrig till Malmberget) och 

tog upp våra samtal på band. Texten är till största delen utdrag ur deras egna berättelser – någon gång 

en sammanfattning. Jag träffade inte någon av dem som Odd fotograferat, men jag har sett dessa 

ansiktsuttryck. I orterna, vid borrmaskiner, i truckar, matsalar, förråd, bussar, på Domus, hemma hos. 

På lördagsdanser. På rehabiliteringsverkstan. Utanför systemet.49 

 

Lidman visar en bred förförståelse för gruvarbetarnas liv och vardag, att hon träffat flera av 

dem på varierande platser. Gruvarbetarna beskrivs inte bara som ʼmänniskor i arbetetʼ, de 

beskrivs i deras vardagssysslor, hem och familjeliv. Lidman övertygar genom sin förståelse 

för gruvarbetarnas doxa, genom sin anpassning av sitt språkbruk samt i uppmärksammandet 

och återgivandet av gruvarbetarnas språkbruk. Samtidigt som det finns ett upplevd splittrande 

främlingskap i omgivningsbeskrivningen så kan författaren och gruvarbetarna identifieras 

under samma principer (FNL). På så sätt synliggörs deras identifikation samtidigt som deras 

särskiljande egenskaper inte förnekas. 

 I kapitlet ”En röst om språket” ingriper Lidman och ändrar narrativets tidigare form 

(en berättelse för varje kapitel) och låter flera berättelser få ta plats under samma kapitel. 

                                                 
45 Burke 1969, s. 55. 
46 Notis: Ethos ska här ses utifrån Aristoteles perspektiv där det ”handlar om den karaktär som talaren visar upp 

eller konstruerar i själva talet, framförandesituationen eller själva texten.” Lindqvist Grinde 2008, s. 88.  
47 Lidman 1968, s. 9. 
48 Ibid., s. 9-10. 
49 Ibid., s. 10. 
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Berättelsen handlar om en gruvarbetares missnöje med ”tornedalingarna”: 

 

I hemlighet kan jag tala om för dig att arbetsledningen tar parti för tornedalingarna. Det gör Dom 

därför att dom där bypojkarna är så lätta att leda varsomhelst. DOM kan nästan göra vadsomhelst med 

dom. Man är som svensktalande en minoritet i gruvan. […]. Jag kan int fatta varför dom säger att det 

borde vara finska i skolan. Jag tycker att dom hellre skulle lära sig svenska. Det är nog förfinskat som 

det är häruppe. Den andan som dom har fört med sig har förstört allting här i gruvan. Dom är mycket 

likgiltig för allting. Dom bara skrattar och skämtar bort allting vad som än sägs ... Dom förtalar 

svenskarna bakpå ryggen ... Dom håller ihop gentemot oss och kallar oss svenskar.50 

 

Åsikten är fördomsfull och rasistisk mot de finsktalande tornedalingarna. Berättaren 

förutsätter indirekt att gruppen tornedalingarna har en medfödd mentalitet, ”anda”, som 

förstör stämningen i gruvan. Berättaren fortsätter och beskriver missnöjsamheten han 

upplever mellan finsktalande och svensktalande på arbetsplatsen, om bråk som ibland urartat, 

med ett kort uttal om undantag: ”Visst finns det fina karlar bland dom också ... Men som 

regel ...”51 En tydlig oenighet synliggörs mellan de finsktalande och svensktalande arbetarna. 

Berättelsen är den kortaste av dem alla (endast två sidor) och följs sedan (i samma kapitel) av 

ett kortare avsnitt Lidman valt att kalla ”Parenteser om språket.” Berättelsen i berättelsen är 

från en gruvarbetare från Tornedalen som inleds: 

 

Alla förhandlingar sker på svenska. Alla order utdelas på svenska. Alla anslag är skrivna på svenska. 

De flesta finsktalande fick sitt modersmål utdömt under skoltiden. […]. Ett besök i Finland var heller 

inte smärtfritt eftersom tornedalskan var en samling dialekter i riksfinskans öron. […]. Där fanns en 

skambeläggning över varje behov att taga till orda som kom en att tala på trots, med våld, utom 

hörhåll, i fyllan – en kärlek som inte kunde odlas och inte utrotas.52 

 

Gruvarbetaren får beskriva sitt perspektiv som tornedaling, den trotsfyllda skammen över att 

behöva hävda sitt språk, sin identitet, och den upplevda splittringen från både de 

svensktalande och de riksfinsktalande. Berättelsen fortsätter med anekdoter som belyser ett 

mångårigt svenskt förtryck och diskriminering. 53 Berättaren motsäger den första berättelsen. 

Som retoriker anpassar sig Lidman också till de lokala minoritetsinvånarnas doxa och sociala 

                                                 
50 Lidman 1968, s. 73. 
51 Ibid., s. 74. 
52 Lidman 1968., s. 76. 
53 Ibid., s. 76-77. 
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koder genom att låta representanter från gruppen ”tornedalingar” få utrymme att dela sina 

historier. Efter ”Parenteser om språket” har Lidman skrivit in en till historia från en 

tornedaling under rubriken ”En annan röst om språket.” Han berättar om diskrimineringen av 

de finsktalande barnen i skolan och hur han själv nu vid ”femti år” försöker hålla båda 

språken vid liv.54 Gruvarbetaren avslutar den korta berättelsen med en anekdot om 

arbetsgruppen där alla arbetare utom en var finsktalande: 

 

Och han begrep ingenting när vi tala finska sinsemellan. Det blev ju lite långsamt för honom. Jag 

märkte att grabben trivs int med oss så jag sa till mina kamrater att det är lika bra vi språkar svenska. 

Det är tråkigt för grabben annars. Det är otrevligt för en grabb att inte få vara med.55 

 

De tre berättarna uppmärksammar en splittring i språkets särskiljning, det är svårt för dem att 

förstå och identifiera sig med varandra. Implicit uttrycker berättelserna samtidigt en konkret 

identifikation: känslan av utanförskap. Alla tre beskriver ett utanförskap de upplever, men det 

är den sista berättaren som konkret ser och förstår utanförskapet en annan arbetare upplever 

och bjuder in denna i gemenskapen. I kapitlet framkommer Lidmans syfte att ena 

gruvarbetarnas röster och särskiljningar gentemot varandra. Den fördomsfulla åsikten erkänns 

samtidigt som Lidman visar på den gemensamma känslan av utanförskap. Känslan av 

utanförskap är både det som splittrar arbetarna, men också det som sammanbinder dem. 

Funktionen Lidmans ingripande i narrativets form får är att nyansera och väga upp en åsikt 

som splittrar gruvarbetarna emellan.  

 I kapitlet ”Och det är inte bra för produktionen” bryter Lidman igen narrativets 

tidigare form, nu genom att explicit skriva ut öppna frågor från sig själv som tredje person. 

Den berättande gruvarbetaren är en entreprenör åt LKAB och har tidigare beskrivit hur 

skillnaderna i ackord- och fasta löner varierar mellan arbetarna och de olika avdelningarna, 

men att han trots det i stort sett är nöjd.56 Lidman ifrågasätter uttalandet: 

 

Sara: Hur vore det om varje arbetare finge lära sig allt, både gruvan och verkena och finge möjlighet 

att göra olika saker? Att alla skulle dela både det grova och blomsterupphängningen? Och att alla 

skulle få samma lön? [Gruvarbetaren] Men ta nu borrarna som tjänar bäst – inte vill dom flytta. 

Sara: Dom som står i primärkrossen då i detta helvetes oväsen och med kyla och damm ... är det rätt 

                                                 
54 Ibid., s. 78. 
55 Ibid., s. 78.  
56 Lidman 1968, s. 80. 
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att samma karlar ska stå där år ut och år in ... och dessutom betalas dåligt?57 

  

Lidman lyfter perspektivet från gruvarbetarens egen position till de andra arbetarnas 

positioner, och belyser således olikheterna i de varierande lönesystemen. Lidmans explicita 

röst får en funktion som påminner om det föregående kapitlet: hon nyanserar en mellan 

gruvarbetarna splittrande åsikt. Återigen framkommer Lidmans retoriska syfte att ena 

gruvarbetarna. Lidman väljer att inte ta bort det rasistiska uttalandet i ”En röst om språket”, 

eller gruvarbetarens förnöjdhet med de olika lönesystemen för arbetarna, utan snarare visar 

på situationerna för att därefter bredda perspektiven och visa på implicita lösningar av 

problemen. Gruvarbetaren svarar på Lidmans fråga: ”Det fattas solidaritet bland arbetarna. 

[…]. Vore vi solidariska inbördes så skulle alla underhandlingar gå igenom.”58 Lidman, via 

gruvarbetarens åsikt, förklarar indirekt hur förändringar kan ske: Om solidaritet fanns skulle 

underhandlingarna gå igenom. Vidare i kapitlet skriver Lidman explicit ut flera frågor, men 

inte som tredje person eller under ”Sara”. Frågorna fortsätter fylla en funktion där 

gruvarbetaren preciseras att beskriva den problematik och missnöje som finns på 

arbetsplatsen, och belyser således LKAB:s bristande verksamhetssystem. 

 Den sista berättelsen där Lidmans explicita röst finns med är i kapitlet ”Lydnaden och 

sorgen”. Gruvarbetaren beskriver företagets fördelar gentemot utländska företag och 

uttrycker sig skeptiskt mot arbetarna: ”LKAB ger mycket. Men denna misstänksamhetens 

klyfta ökar bara. [---]. Svenska arbetare är bortskämda.”59 Vidare beskriver berättaren hur 

arbetarna som är medlemmar i facket har bristande intresse för fackliga frågor: 

 

[Lidman]: Men om ni höll möte på arbetsplatsen när alla är samlade? 

[Gruvarbetaren]: Den här gruvan är så modern att den måste vara igång hela tiden. 

[Lidman]: I matsalen då? 

[Gruvarbetaren]: […]. Det är inte så många som har en matrast, d.v.s. 42 minuter. Dessutom får man 

enligt avtalet inte diskutera fackföreningsangelägenheter på arbetsplatsen utan det ska göras på 

fritiden.60 

 

Berättaren ges utrymme att beskriva hur företaget försvårar för arbetarna att diskutera 

fackliga angelägenheter. Problemet flyttas från arbetarnas bristande intresse till företagets 

                                                 
57 Ibid., s. 80-81. 
58 Lidman 1968, s. 81. 
59 Ibid., s. 94. 
60 Ibid., s. 95. 
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verksamhetsbrister. I de tre kapitlen där Lidmans ingripande i berättelserna görs explicita 

fyller de alla en funktion att belysa splittringar och problematiker som finns, samtidigt som 

de nyanserande berättelserna eller motfrågorna riktar skuldbeläggningarna bort från arbetarna 

själva till något större. I ”En röst om språket” blir det känslan av utanförskap som står för den 

större problematiken, och i de andra kapitlen LKAB:s verksamhetssystem. 

 

2.2 ”Mottot” och ”motmottot”: Arbetaren och arbetskraften 

I ”På väg till Svappavaara” skriver Lidman ut två citat, som ställs parallellt bredvid varandra, 

ur vilka berättelserna ska ses från. De får namnen ”motto” och ”motmotto”: 

 

[”Motto”]: Om byggandet av en bro inte ökar insikten hos dem som arbetar med den, skall bron 

inte byggas utan invånarna kan fortsätta att simma eller ro över floden. Bron bör inte släppas ned 

med fallskärm, den bör inte läggas ned i det sociala panoramat av en övernaturlig makt, utan den 

måste tvärtom framgå ur medborgarnas muskler och hjärnor. Och naturligtvis behövs det kanske 

ingenjörer och arkitekter, ibland enbart utlänningar, men partiets lokalt ansvariga måste vara med 

så att tekniken tränger in i medborgarnas hjärna, så att bron till sina detaljer och till sin helhet 

uppfattas och accepteras. Medborgaren måste tillägna sig bron. Endast då blir allt möjligt.61 

 

Citatet är från Frantz Fanon ur Jordens fördömda. Endast genom demokratiska processer där 

medborgarna ges insyn och kollektivt får vara delaktiga i samhällsuppbyggandet 

(brobyggandet) ”blir allt möjligt” menar den franska psykoanalytikern och politikern Frantz 

Fanon (1925-1961). Hans idéer präglades stark av sociopsykologin med en politisk 

förankring i det socialistiska fältet.62       

 

[”Motmotto”]: Att planera investeringar är ett arbete för experter – tekniska och ekonomiska. Och 

expertfrågor kan inte göras till föremål för folkomröstningar – man kan inte med 

företagsdemokrati mena att man i demokratiska folkförsamlingar avgör expertfrågor. I 

personalfrågorna kan jag mycket väl tänka mig en vidgad information med ökat utrymme för de 

anställda att ge synpunkter och diskutera. Men jag har svårt att tänka mig vad de egentligen skulle 

ge för bidrag till diskussionerna kring t.ex. ett nytt kulsinterverk.63 

 

Citatet är från ett debattinlägg författat av LKAB:s verkställande direktör. ”Motmottot” visar 

en grundsyn i företaget där arbetarnas delaktigheter i verksamhetsprocesserna inte anses 

                                                 
61 Lidman 1968, s. 10-11. 
62 NE, “Frantz Fanon”, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/frantz-fanon, (2014-05-11). 
63 Lidman 1968, s. 10-11. 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/frantz-fanon
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nödvändiga vid expertfrågor, det ska inte vara föremål för folkomröstningar. ”Mottot” och 

”motmottots” oenighet grundar sig i synen på den demokratiska processen och kollektivets 

delaktighet. Lidmans utformning av ”mottot” och ”motmottot” skapar inledningsvis två 

motstridiga grundsyner, varav den förra implicit förespråkas tillhöra författarens och 

berättarnas åskådning. Gruvarbetarna konstitueras redan i första kapitlet ha en gemensam 

ideologisk värdegrund. Samtidigt sker en uppenbar särskiljning mot LKAB:s verkställande 

direktör, en representant för företagsledningen. De olika grundsynerna befäster således två 

särskiljande grupper: företagets ledning och gruvarbetarna. På vilket sätt synliggörs dessa 

skillnader mellan grupperna? Hur förankras Lidmans ”motto” och ”motmotto” i 

berättelserna? 

 En skillnad mellan de båda grupperna rör utbildning. Ingen av de intervjuade 

gruvarbetarna har högre utbildning eller sitter i ledningen, den bristande utbildningen blir en 

påtaglig identifikation. Berättaren i kapitlet ”För att göra besparingar” förklarar sin frustration 

mot ledningen: 

 

Vad jag är mest arg på är det att många av ingenjörerna tror sig veta kolossalt mycket. Och dom bryr 

sig faktiskt inte ett dugg om vad en arbetare säger. Om han kommer med ett förslag så hör dom på 

med ett halvt öra men dom bryr sig inte alls: ʼVad begriper du av det här – du är ju bara en 

gruvarbetare.ʼ Den inställningen ser dom ut att ha. Det är ett stort fel dom har. En karl som har stått 

tie år vid en maskin han vet vad som är fel på den maskinen. En stor del av gubbarna ... Det finns så 

mycket intelligent folk i gruvan ... men en sån karl som kanske är i samma intelligensnivå som en 

ingenjör fast han inte har samma utbildning – att en sån ska hånas om han säger nåt – sånt retar en 

kolossalt.64 

 

Berättaren anser att ledningen ser ner på gruvarbetarna. LKAB:s verkställande direktör menar 

i ”motmottot” att endast experter ska planera ekonomiska och tekniska investeringar. Synen 

på vad som utgör en ʼexpertʼ i ”motmottot” strider mot berättarens åsikt. Berättaren hävdar 

indirekt att trots att en arbetare inte anses vara ʼexpertʼ i företagets ögon, och trots avsaknad 

av utbildning, likafullt har arbetat med samma maskin i tio år och har en kompetent åsikt. 

Arbetaren bör rimligtvis inkluderas till att vara delaktiga i verksamheten, ”brobyggandet”. I 

flera av berättelserna delar gruvarbetarna med sig om sina kunskaper om arbetet. I bland 

annat kapitlet ”Man måste få bryta ut någon gång” förklarar gruvarbetaren pedagogiskt och i 
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detalj arbetet med diamantborrningen på två sidor,65 och i kapitlet ”För att göra besparingar” 

berättar gruvarbetaren om arbetet vid lastningen och JOY-styrningen.66 Just kompetensen och 

kunskapsnivån blir subjektfaktorer Lidman belyser i konstituerandet av gruvarbetarna. 

Arbetarna är tänkande och kompetenta människor. Enligt Fanons citat ska just brobyggandet 

”framgå ur medborgarnas muskler och hjärnor”, verksamheten ska byggas upp av kollektivet. 

 Skillnader i utbildningen mellan ledningen och arbetarna leder också till skillnader i 

lönesystemet, en annan faktor som skiljer grupperna åt. Berättaren i kapitlet ”En som sköter 

sig säkert” berättar:   

 

Drömjobb? Det är svårt att svara på. När man inte har nå skolor kan man inte fordra nåt. Så man 

tycker att det är orättvist att många förmän som inte just har gått nå skolor [utbildning inom företaget] 

– att sådan ändå ska tjäna femton hundra eller två tusen mer än jag. Att ingenjörerna tjänar så mycket 

det kan man ju inte säga nåt om. För dom har ju studerat så mycket. Och en som kunnat ta en 

disponentexamen han måste ju ha studerat nå fruktansvärt. Så nog behöver han få sin lön.67  

 

Här finns det ett överseende med ingenjörernas utbildning. Gruvarbetaren accepterar sin egen 

underordnande roll gentemot den högre ledningen ifråga om lön då han har bristande 

utbildning. Förmännen däremot, som ”inte just ha gått nå skolor” och också fattas högre 

utbildning, att de får en högre lön utgör enligt gruvarbetaren en orättvis löneklyfta. I 

berättelserna riktas kritik främst mot förmännen snarare än ingenjörerna, men överlag är det 

LKAB:s ledning som är föremål för missnöjet. Just kritiken mot förmännens roll och 

löneskillnader beskriver berättaren i kapitlet ”Man måste få bryta ut någon gång” i följande 

citat: 

 

Förman skulle jag inte vilja bli. En sån har inget att bestämma. Han får bara vara springpojke mellan 

arbetarna och ingenjörerna. Fast dom har ju ganska fina löner. [---]. Men så mycket kan man säga i 

alla fall som att en förman – han har varit arbetare som jag. Och han har hälsat när man har träffats på 

stan, i Kiruna. Och när han blivit förman då hälsar han inte längre. [---]. Då är det tvärtom med 

ingenjörerna. Ju högre dom har kommit desto bättre är dom. Överingenjörerna hälsar alltid. Men såna 

här småingenjörer – dom har nyligen blivit det och då är dom ensamma här tror dom.68 
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Förmännen har tidigare varit arbetare men under karriärsklättringen menar gruvarbetaren att 

det sker en attitydförändring i förmännens beteenden, de målas fram som att de aktivt 

särskiljer sig från arbetarna. Ingenjörerna däremot är tillmötesgående och trevliga, men även 

de särskiljande ifråga om utbildning. Ett hierarkisystem målas upp där förmännen är 

”springpojkar” mellan arbetarna och den högre ledningen. I kapitlet ”Och det är min kåk och 

det är så trevligt” menar berättaren att som förman ”måste man vara både på arbetarnas sida 

och på ingenjörernas sida. Man vill att arbetarna ska tjäna och så kommer ingenjörerna och 

skäller och säger: du har betalat för mycket! Jag vill hellre vara på arbetarnas sida helt och 

hållet.”69 Förmännen behöver kompromissa med både ledningen och arbetarna, men i 

hierarkisystemet är det den övre ledningen som har det slutgiltiga ordet och berättaren 

förklarar att han hellre då är på arbetarnas sida. Förmännen beskrivs som överlöpare, 

kollaboratörer, och de framställs inte i berättelserna tillhöra subjektet ”gruvarbetaren” utan 

blir en del av företagsledningen. Frustrationen mot förmännen är ofta återkommande och 

splittringen mot dessa bidrar till att gruvarbetarna via missnöjet skapas en tydligare enighet.  

 Särskiljningen mot ledningen fortskrider och arbetarna berättar hur de anser att 

ledningen ser på dem. I kapitlet ”En som sköter sig säkert”: ”Men det är så lätt att skylla på 

en arbetare. Han är inte värd nånting, inte nåt. Det finns många tjänstemän som inte alls 

passar ...”70 I kapitlet ”Fodringar som stiger fram i drömmen”: ”LKAB går in för en enda sak: 

BRYTA MALM. Ingenting annat. Dom har inga sociala målsättningar på nå vis. Det har dom 

sagt. Det är uteslutande MALM, kallt, MALM ska det vara, det ska dom sälja, det ska dom 

bryta och därmed basta.”71 LKAB har endast vinstintresse och fokuserar inte på några sociala 

målsättningarna, det finns inget utrymme för mänsklig utveckling. Arbetarna ses som objekt 

och nödvändiga kugghjul i produktionsprocessen, istället för kompetenta subjektutövare. 

Fanons citat som blivit ”mottot” förklarar: ”Om byggandet av en bro inte ökar insikten hos 

dem som arbetar med den, skall bron inte byggas utan invånarna kan fortsätta att simma eller 

ro över floden.” Om arbetarna inte ser en mening eller syfte med malmproduktionen (utöver 

ekonomisk vinst), om de inte får en ökad insikt i arbetet ska verksamheten inte heller 

fortskrida, (åtminstone inte i den riktning som arbetarna menar att ledningen för). Lidman 

påvisar systembrister inom företaget som hela ledningen indirekt blir förespråkare och 

upprätthållare av. Känslan av att inte vara delaktig i företaget sammanfattar berättaren i 
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kapitlet ”Strax före tretti”: ”Men alla dessa bestämmelser som gäller för en arbetare. Man är 

kringskuren. Kringfluten av en flod som man inte kan ta sig över. Man känner sig inte dum 

och man känner inte att arbetet är förnedrande. Man vet att det har värdefulla sidor. Men alla 

människorna har behov av att skapa något. Och på en sån här arbetsplats har man inga 

möjligheter att skapa något.”72 Gruvarbetarna upplever ett minskat handlingsutrymme, att en 

möjlighet att skapa något (som är ett mänskligt behov) går förlorad av alla bestämmelser. 

Gruvarbetarna är isolerade och handlingsförlamade, de skärs av mot den rastrerande 

omgivningen och stagnerar i sin utveckling. Burke menar att retoriken ”considers the ways in 

which individuals are at odds with one another, or become identified with groups more or less 

at odds with one another.”73 Retoriken uppmärksammar de oenigheter som finns mellan olika 

grupper och hur dessa bidrar till identifikation. Ledningen i jämförelse med arbetarna har ett 

handlingsutrymme och delaktighet i processen som fattas subjektet. Lidman uppmärksammar 

denna fördel och det missnöje som det ger upphov till hos arbetarna.    

 En annan oenighet som är återkommande är den mot facket. I kapitlet ”Och det är inte 

bra för produktionen”: ”Fackföreningarna ... det måste bli ett regimskifte först innan 

fackföreningarna börjar föra vår talan som dom ska ... LO-folket har för höga löner ... dom 

har glömt bort ... Den där Geijer t.ex. har väl en hundrafemtitusen om året, vad ska han bry 

sig om oss.”74 Skillnader i lönerna blir även här en särskiljande faktor. Arbetarna befinner sig 

i en socioekonomisk lägre klass gentemot ledningen, den ekonomiska inkomsten blir en 

förenande identitet mellan arbetarna. 

 Tillskillnad från Lidmans ingripande för att neutralisera kritiska röster mellan 

arbetarna får kritiken mot ledningen eller facket ingen nyansering. Tvärtom får berättarna 

utrymme att dela flera anekdoter där skillnader mot gruppen blir markanta. Historier 

framträder om tidtagning på lunchraster och förbudet av kafferaster,75 om irrationella 

omplaceringar på grund av kritik mot ledningen,76 om hälsoundersökningar av dieselgaser där 

arbetarnas huvudvärkar av ledningen anses bero på alkoholmissbruk och så vidare.77 

Arbetaren i tredje kapitlet ”Strax före tretti” berättar om en ingenjörs irrationella 

maktbeteende då han ville förhindra att arbetarna fick vila benen några minuter på hårda 
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bänkar i väntan på order: 

 

Som sagt, det var inga sittvänliga bräder. Och pojkarna satt väl högst fem minuter på dom åt gången. 

Men det var ändå för mycket för den här ingenjörn. Så en dag kom det en lastbil och bänkarna hivades 

ut mycket demonstrativt [---]. Karlarna luta sig mot väggen dom där minuterna medan dom vänta på 

order. Men ingenjörns uppfinningsrikedom var större. Han slog in dubbla rader med spik i 

skulderhöjd ʼdär arbetskraften hade för vana att stå och hänga mot väggenʼ och så nöp han av 

spikhuvudena ...78 

 

Ingenjörn målas fram som en utövande förtryckande maktauktoritär och ser arbetarna som 

”arbetskraft”, snarare än arbetande människor. Samma berättare förklarar skillnader i 

språkbruket mellan ledningen och arbetarna: 

 

Å andra sidan är det ingen vinst när vi arbetare rör oss med företagets vokabulär. När vi säger 

arbetskraft om oss själva i stället för arbetare. Jag vaktar mig själv där. Ändå tror jag inte det går en 

dag utan att jag säger arbetskraft, svårplacerad och sånt. Vi är så anpassningsbara. […]. När dom fått 

oss att säga friställd och omskolning och nedbringande av arbetskostnaderna ... Vilken triumf för 

arbetsgivarna! Men om vi inte uttrycker oss så utan försöker säga nåt av oss själva, då blir dom 

förnärmade. […]. Förstår du: med jobbare talar man inte: jobbare ger man order!79 

 

Språkbruket är en betydande identitetsskapande faktor där ledningen talar ”arbetskraft” och 

gruvarbetarna talar ”arbetare.” Skillnader i orden visar på en värdeladdning som skiljer ett 

objekt från ett subjekt, ”arbetaren” är en tänkande människa med egen röst medan 

”arbetskraft” är en underställd grupp som talas till snarare än med. Skillnader mot ledningen 

tar sig uttryck förutom i utbildning, lön och klass även i språkbruket. Berättaren hävdar i 

citatet att ledningen blir förnärmad om arbetarna talar utifrån sig själva. I Gruva får de 

utrymme att bli ʼtalande arbetareʼ, ett gruppsubjekt med röster. I analysavsnittet har det 

beskrivits hur Lidman konstituerar den kompetenta och tänkande gruvarbetaren, och i 

följande avsnitt ska analysen utröna hur hon konstituerar den kännande människan. 

 

2.3 Gruvarbetaren: Människan bakom maskinen 

Flera av gruvarbetarna beskrivs komma från fattigare omständigheter. I kapitlet ”Och jag har 

trivts med jobbet och mitt liv” berättar gruvarbetaren om barndomen: ”Det var dåligt med 
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kläder också. En gång fick jag en blus av farmor. Men den var så stor att den räckte mig ända 

till knäna. Och jag var rädd att barnen skulle skratta åt mig.”80 I kapitlet ”Man måste få bryta 

ut någon gång” berättar gruvarbetaren: ”Vi var nie syskon i ett litet torp i en finsktalande by. 

[...]. Den som hade mer kor i ladugården – barnen till en sådan fick medhåll i skolan. Dom 

fattiga fick av pekpinnen.”81 De arbetare vars barndomsberättelser är med handlar alla 

uteslutande om fattigare omständigheter och stora familjekonstellationer. Arbetarna tillskrivs 

en gemensam bakgrund i en socioekonomisk lägre klass, och att de led på olika sätt av de 

fattiga omständigheterna. 

 Flera av arbetarna är tidigare skogsbrukare (vilket Lidman lyfte fram i inledningen), 

och har en nära förankring till naturen. I ”Och jag har trivts med jobbet och mitt liv” berättar 

gruvarbetaren om längtan till sin tidigare arbetsplats: ”Men vad jag längta tillbaka till skogen. 

Det är friskt i skogen. Och när man är ung. Det är skönt och roligt. Och det får vara hur kallt 

det vill, det är bara trevligt.”82 Även i kapitlet ”Man måste få bryta ut någon gång” framförs 

synen kring skogsarbetet: ”Jag måste säga att ... se mina kompisar från byarna här ... Dom har 

haft skogsarbete förut och inte behövt stämpla ... Dom har arbetat i frihet och haft en mening 

med sin fritid också. Men nu har dom ingenting.”83 Gruvarbetarna ser på skogen med en 

nostalgisk frihetskänsla, ungdom och källa till livsglädje. Den norrländska skogen, själva 

miljön, blir förknippad med gruvarbetarnas identitet. Berättaren i ”Strax före tretti” förklarar 

årstidsväxlingarnas koppling till norrlänningarnas humör: 

 

Där bidrar väl mörkret till att göra oss deprimerade. Alla blir så gamla och tjocka och lessna vintertid. 

Då ruvar vi på byskvaller, då är vi verkligen instängda och dummar. Å andra sidan våren – då lever vi 

upp. Då behöver man nästan aldrig sova. Alla människor går fort. Vi är inte dumma längre. Mera 

tokiga skulle man säga. Det är som en hänförelse, man kan nästan inte hejda sina steg. Folk åker 

skidor då. Och pimplar på isarna.84 

 

Precis som naturen är norrlänningarnas psykiska hälsa föränderlig. Naturen blir också en 

märkbar kontrast mot maskinerna i gruvindustrin, ”Strax före tretti”: 

 

Ibland suckar maskinerna så väldigt att man tror att det faktiskt är människor som finfördelas därinne 
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och inte malm. Särskilt under nattskiftet. […]. Vissa ögonblick tvivlar man på att det är i världen man 

är. Eller rättare sagt man fruktar att alla människor tagit slut ... att man själv är en kvarglömd rest ... att 

kvarnarna ska lossna från golvet, rulla fram och sluka en. Då måste man springa till en annan våning 

och försäkra sig om att åtminstone en kompis finns kvar.85 

 

Maskinerna i industrin blir det onaturliga, det människofientliga. De beskrivs flera gånger 

som ett eget subjekt, i kapitlet ”Och det är min kåk och det är så trevligt”: ”Men hörseln har 

jag ju mistat. Maskinerna dom tar den.”86 I kapitlet ”För att göra besparingar”: ”Där 

stortrivdes jag. Det var mer fritt och självständigt. Man får ju bestämma själv – det är inte en 

maskin som har herraväldet över en.”87 Maskinerna målas gemensamt upp som symboler för 

en utövande auktoritär makt, och människan blir slav under den: ”Det finns ingen chans till 

utveckling om vi blir slavar under såna här maskiner.”88 Holm menar att Gruva synliggör 

skiftningen från naturen till den alltmer växande industrin: ”Brantare än på andra håll fångas 

övergången från enhet med naturen till enhet med maskinen, […]. Den relativa friheten i skog 

och jordbruk byttes ut mot en underkastelse under maskinen och tidtagaruret.”89 Just 

”underkastelsen” under verksamheten blir en gemensam identitetsfaktor gruvarbetarna delar. 

 Nästintill alla berättelserna innehåller historier om den hälsoskadliga miljön och 

arbetsolyckor. Flera anekdoter beskriver bullerskador, migränattacker från dieselgaserna och 

olyckor där kroppsdelar slitits av. Berättaren i kapitlet ”En som sköter sig säkert”: ”Läkarn 

här – han neka absolut och sa att jag måste ta annat jobb om jag tänkte klara ryggen min tid 

ut. Ryggen är färdig sa han. Han sa att den var helt snedvriden.”90 Berättaren i kapitlet ”Gruv 

tur och retur”: ”Svårt att andas – om det nu är silikos eller inte. Halt på ena benet. Döv på ena 

örat. Ett öga borta. En gruvkarl förlorar ett som annat på sin väg till tippen.”91 Gruvarbetarna 

utifrån sin socioekonomiska klass är nödgade att stå ut med den hälsoskadliga miljön. Deras 

kroppar lider under industrins människofientliga miljö och olyckorna på arbetsplatsen är ett 

hot som överskuggar, och samtidigt sammanbinder, hela gruppen. Berättaren i ”Och det är 

min kåk och det är så trevligt” delar med sig om en annan arbetskollegas olycka: 

 

Jag var med en gång när en kamrat miste synen. Han hade så fin sångröst den där grabben. Och 
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hemsk ivrig på arbeta var han. […]. Och så kom han på en sån där ʼdolaʼ och det bara small och han 

blev blind. Han var förti år. Han fick pension av LKAB för han kunde ju inte arbeta nå mer. En gång 

kom han och hälsa på sen han hade mistat synen. Och han sjöng så vi vart alldeles tyst. Han hade fått 

ännu bättre röst.92 

 

Anekdoten synliggör och argumenterar påtagligt för människan bakom maskinen, den blinde 

arbetaren som uttrycker mänsklighet (i det här fallet sången) trots att maskinerna gjort honom 

blind. Andra argument som uppmärksammar gruvarbetarnas människovärdighet finns i bland 

annat beskrivningarna om liven bortom arbetsplatsen: familjen, intressen, hobbyn och så 

vidare. Här bidrar intervjuformen till att de får utrymme att uttrycka även dessa historier. 

Åtskilliga gruvarbetare berättar om sina varierande intressen, alltifrån husbyggen,93 

hobbystuderande av lag- och historieböcker94 och jakt.95 Lidman konstituerar subjektet med 

ett brett känsloliv, de känner inte enbart missnöje mot företaget utan också nyfikenhet, 

beundran och fascination. Gruvarbetaren i ”Man måste få bryta ut någon gång” berättar om 

sin mineralsamling och den käraste ägodelen: 

  

Men det käraste jag har är faktiskt den här tallkotten. Experterna har sagt att den legat i jorden i 

sjuttiofem tusen år. Den låg på tjugu meters djup. Det var jag som fann den. Den är ju svart och grå 

och du tycker kanske att den ser obetydlig ut. Men jag ser på den och känner på den varenda dag. Det 

är så att man vill stanna av och tänka efter när man tar den här kotten i handen.96 

 

Kotten kan liknas med gruvarbetaren, arbetet under jord gör honom svart och grå av all gruv-

damm. I andras ögon kan kotten tyckas obetydlig, men för honom är den en källa till 

reflektion över livet. På samma sätt blir gruvarbetaren för Lidman: Hon tar sig tid att stanna 

av, intervjua dem, ger de en plattform där de kommer till tals och blir betydliga, blir subjekt. 

 Lidman åskådliggör i flera berättelser att gruvarbetarna är bröder, söner, makar och 

fäder, de är någon annans nära medmänniska. En gruvarbetare berättar om sin handikappade 

son (”En som sköter sig säkert”):   

 

Nu när han börjar bli äldre ligger han mest. Jag tycker han börjar bli svagare och svagare. Han växer 
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men han är så mager. Förut var han piggare. Han spelade munspel. Han förstår vad man säger åt 

honom. Och ibland tycker jag att han förstår något utöver det vanliga ... att han är finare på något sätt 

... Såna som han kallas ju utvecklingsstörda ... men den som riktigt känner ett sånt här barn tänker 

snarare att han är en ängel ..97 

 

Gruvarbetaren är en försörjande familjefar som känner kärlek och omsorg, och Lidman låter 

subjektet få en röst som uttrycker det. 

 En annan återkommande känsla flera av gruvarbetarna har gemensamt är ensamhet. 

Gruvarbetaren i ”Fordringar som stiger fram i drömmen”: ”Man märker att man är ensam när 

man kommer på sig själv med att prata fastän ingen annan är i rummet.”98 Berättaren i ”Strax 

före tretti” delar med sig rädslan för att bli döv av bullerskador, och den ensamhet det leder 

till: ”Jag är rädd för framtiden. Jag vill inte tappa kontakten med andra människor som jag vet 

att jag är beroende av.” Känslan av isolering och utanförskap präglar flera av berättelserna. 

De konstitueras ha en särskild stark längtan efter gemenskap, och flera av berättelserna 

rymmer nostalgiska minnen av tidigare stark solidaritetskänsla. I bland annat ”Gruv tur och 

retur”: ”Men man vinner också. Det bästa som finns att komma ihåg det är när jobbare hållit 

ihop, när kollektivet stått som en man omkring nån som blivit orättvist behandlad och kunnat 

åstadkomma en rättelse.”99 

 Många av gruvarbetarna är politiskt aktiva antingen som socialdemokrater eller 

kommunister. Den politiska splittringen påtalas flera gånger, i bland annat ”Fodringar som 

stiger fram i drömmen” menar berättaren (socialdemokrat) att kommunisterna oftast är alltför 

burdusa och osmidiga.100 Berättaren i ”Och jag har trivts med jobbet och mitt liv” 

(kommunist) förklarar att kommunister trakasseras: ”Trakasseringar har alltid förekommit 

mot kommunister, åtminstone mot dom ledande, det kan man inte förneka. Det är så än 

idag.”101 Lidman för fram de politiska oenigheterna i berättelserna, men visar också samtidigt 

den större längtan gruvarbetarna har att ena sig med varandra. Kommunisten i ”Och jag har 

trivts med jobbet och mitt liv” avslutar sin berättelse med orden: 

 

Jag har haft ett stort nöje i att sjunga. När jag var ung sjöng jag strejkvisor och alla de röda sånger 

som fanns. På möten och annars också. Men det händer ju inget politiskt mer. […]. När någon har 
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förolyckats i gruvan eller annars när en gammal gruvarbetare dör så brukar dom be mig sjunga på 

jordfästningen. Det skulle behövas en särskild sång för gruvarbetaren när han dör. Det känner jag 

mer och mer. Men det finns ingen. Så jag sjunger psalmer.102     

 

Berättaren menar att gruvarbetarna är en särskild egen grupp och att de också bör få en 

särskild sång vid begravningen. I flera av kapitlen avslutar Lidman gruvarbetarnas berättelser 

med kommentarer om arbetarnas roll i samhället. I ”Gruv tur och retur”: ”Överblicken. Det 

stora kamratskapet. Det är det som fattas Sveriges arbetare i dagens läge. Och nästan ingen 

kräver det längre.”103 I ”Strax före tretti”: ”Vi arbetare i Sverige ökar produktionen. 

Dessemellan är vi till besvär. Missnöjda element. Svårplacerade! […]. Men vi skulle vilja 

vara med att göra Sverige, att göra en bit av världen ... skapa något.”104 I ”Fordringar som 

stiger fram i drömmen”: ”Men jag och många med mig som arbetar plikttroget ... vi känner 

oss utestängda, avsnästa, utfrusna, tillrättavisade, kontrollerade, vägda, mätta ... […]. Hela 

tillvaron skulle kunna vara mer människovänlig ...”105. Kapitlen avslutas ofta med en 

sammanfattning över vad som fattas i gruvarbetarnas liv, en implicit längtan till en större 

förändring och solidaritet. 

 

2.4 Pocketutgåvan 1969: Upptrappningen 

Lidman motiverar pocketupplagan med att den första upplagan var för dyr och många 

arbetare hade inte råd att köpa den, arbetarna får som komplement tre nya berättelser i nya 

utgåvan.106 Den kompletterande delen består av förord från Lidman, en artikel tidigare 

publicerad i Aftonbladet samt tre berättelser varav en är en kvinnas. Den kompletterande 

delen rör framförallt LKAB:s offentliggörande av de 31 teserna (årsskiftet 1968-1969) som 

den amerikanske ledarskapsfilosofen Mr. Kennings författat, något Lidman är starkt emot och 

menar består av ”övermänniskoidéer.”107 Teserna togs bort efter protester men innan dess 

hann de uträtta skada på två arbetare: ”Mats” som blev avskedad (därefter återinsatt av 

”humanitära skäl”) och ”Karl” som fick en ”skymflig omplacering.”108 Orsakerna till straffen 

var att de druckit en kopp kaffe och ett glas vatten i matsalen utan att det var deras 

                                                 
102 Ibid., s. 22-23. 
103 Ibid., s. 108. 
104 Ibid., s. 40. 
105 Ibid., s. 122. 
106 Sara Lidman, Gruva, Stockholm: Bonniers 1969, Aldursserien 284, s. 158. 
107 Ibid., s. 159. 
108  Ibid., s. 159. 
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lunchtid.109 Lidman menar att företaget borde ”framföra en offentlig ursäkt” till de båda 

arbetarna och fortsätter: ”Då detta ännu inte skett och då de båda arbetarna lider av sviterna 

finns det anledning här att ta med artikeln Två av Kennings offer. […]. På återseende – när 

Dahlström-Gardell genomfört sitt program våren 1971. Låt oss se om arbetarna vid LKAB då 

fått instrument att taga makten över sitt företag.”110 Lidman skriver ut en indirekt 

förhoppning och uppmuntran till handling, att arbetarna får instrument att styra ”sitt företag.” 

I de kompletterande berättelserna blir orättvisor under verksamheten än tydligare. De får 

bland annat en funktion att bekräfta Lidmans artikel om Kennings offer, utifrån ”Karls” 

perspektiv och hans fru. I ”En vår drack vi björksav” får kvinnan utrymme att berätta om sitt 

liv. Hon beskriver hennes och Karls lyckliga äktenskap, den stolthet hon såg att han kände 

vid arbetet och den depression som drabbade honom när han blev avskedad. Hennes röst 

förtydligar Karls mänsklighet och orättvisan han drabbats av, men hennes berättelse fyller 

även en funktion att ge läsaren inblick i hur det är att vara kvinna på en mansdominerad 

arbetsplats utifrån hennes arbete som kocka på LKAB: 

 

Att vara ensam kvinna bland en sån himla massa karlar. Man var lite blyg. Därtill kommer deras 

jargong, det som vi kallar gruvengelskan. Det är bara porr. Rena fantasier om vad dom har haft för sig 

kvällar och nätter. Dom första åren fick man rodna mycket. […]. Men man blev garvad, man lär sig. 

Man lär sig att ge svar på tal och det är enda sättet. För kan dom se att man börjar bli blyg och inte vet 

vad man ska svara då är man såld.111 

 

Det är den första och enda kvinnliga rösten som finns i Gruva. Holm skriver att i Lidmans 

tidigare bandinspelade intervjuer berättar en gruvarbetare om kvinnors särskilt utsatta 

positioner i gruvan, och det väckte en våldsam protest hos Lidman.112 Gruvarbetarnas 

beteende förs fram som en negativ identifikationsfaktor. Likt Lidmans tidigare ingripande i 

berättelserna för att visa motsatt perspektiv på rasitiska åsikter, får kockans berättelse belysa 

och ge perspektiv på kvinnans position på en mansdominerad arbetsplats. Kockan berättar 

sedan hur hon, likt gruvarbetarna, drabbas av LKAB:s effektiviseringssystem och press. Trots 

skillnader i kön och arbetsuppgifter finns en enighet i att de lider under verksamheten, LKAB 

får ännu en gång bli föremål för ett gemensamt missnöje. 

                                                 
109 Ibid., s. 163. 
110 Ibid., s. 160. 
111 Lidman 1969, s. 170. 
112 Holm 1998, s. 329. 
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 I kapitlet ”Hur ska det gå för bolagen” delar Karl sin historia. Den påminner mycket 

om de tidigare berättelserna, en fattigare socioekonomisk bakgrund, stor familjekonstellation 

och bristande utbildning. Lidman belyser ett särskilt skolminne där skolkamraterna gick 

samman mot en orättvis lärare, och hur barnen hämtade en pappa som var hovslagare som röt 

ifrån med orden: ”Kom ni bara till mig så kommer jag. Och överhögheten ska få känna på 

mina knytnävar.”113 Även här finns nostalgiska minnen av kamratanda, att gå samman mot 

orättvisor. ”Basarna” beskrivs som tidigare med negativa ordalag, Karl har också han en nära 

förankring till naturen och beskrivs vara kompetent med sina arbetsuppgifter. Han är den 

genomsnittlige gruvarbetaren i Gruva, en människa som likt de andra också lider under 

verksamhetssystemet.     

 I tredje och sista berättelsen ”Vi skulle bli mycket stolta” kommer gruvarbetaren 

också från svåra socioekonomiska förhållanden, i hans fall var han ett fosterbarn som blev 

både fysiskt och psykiskt misshandlad, gjorde uppror och rymde från orättvisorna. 

Gruvarbetaren är fader till en tvåårig dotter och lyssnandet till Mozart binder dem samman, 

han förklarar att han inte kommer behandla henne som han själv blivit behandlad.114 Lidman 

kommenterar uttalandet kort inom parentes med: ”Den lilla tvååringen gör allt för att störa 

intervjun och få faderns hela uppmärksamhet. Hans tålamod och aktning för dottern är 

verkligen.”115 Lidman är mån om att uppmärksamma gruvarbetarens omsorgstagande 

egenskaper, som också gjorts i de tidigare berättelserna. Gruvarbetaren, precis som alla andra, 

mår dåligt på arbetsplatsen och ledningen får kritik som upprätthållarna av denna ordning. De 

sista orden som får avsluta Gruva blir: ”Är det bara hungern, den direkta svälten, som får oss 

att ha samhörighetskänsla? Och sen matbehovet är stillat då struntar vi i varann och börjar 

jaga status? Det är nedslående att arbetare kan tänka i såna banor. Jag tror att det blir en 

omsvängning snart. Men vi som nu är medelålders är en förlorad generation måste man väl 

säga?”116 De avslutande orden är öppna frågor, uppmaning till att det måste finnas värden och 

behov som är större än de rent fysiska. 

 

 

 

                                                 
113 Lidman 1969, s. 176. 
114 Lidman 1969, s. 184. 
115 Ibid. 
116 Ibid., s. 191. 
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2.5 Diskussion 

Vem är gruvarbetaren i Gruva? Sara Lidmans gruvarbetare sammanbinds med flera 

identiteter: Han är först och främst en man, svensk medborgare, norrlänning, tillhör 

arbetarklassen, finsk-/svensktalande, outbildad, i ett fall uttrycker han rasistiska åsikter, i 

annat sexistiska beteenden. Hans kropp förtvinar i industrimiljön, men hämtar kraft från 

naturen. Han är en människa som engagerar sig politiskt, bryr sig om de utsatta 

Vietnameserna, känner sig maktlös under verksamhetsprocessen, fördummad på 

arbetsplatsen, ensam och isolerad. Han längtar efter solidaritet och enhet, att gemensamt gå 

samman med andra i en rättvis kamp. Han konstitueras framförallt som en tänkande och 

kännande människa. De varierande identiteterna argumenterar för flera 

identifikationsmöjligheter hos läsaren, speciellt vid de universella mänskliga temana som 

omsorg och solidaritet. Mottagargruppen för Gruva blir vilken kännande och tänkande 

människa som helst som är svensktalande. Den specifika yrkeskategorin, själva identiteten 

”gruvarbetaren”, får dock endast identifikation med den läsare som själv är gruvarbetare. 

Genom yrkesidentiteten specificerar Lidman identifikationen till mottagaren som själv är 

gruvarbetare, samtidigt som flera mottagargrupper också får möjlighet att uppleva 

identifikation med subjektet.  

 Ledningens perspektiv nyanseras aldrig i Gruva. I en intervju från 1968 efter att första 

upplagan publicerats får Lidman frågan: ”[Intervjuaren] Kan man då säga att de här 40 

[intervjuade gruvarbetarna] utgör ett genomsnitt? [Lidman] De är alltför genomsnittliga. Den 

största bristen i boken är att jag inte har med folk med toppinkomster, 20kr/tim, och de som 

har ʼsociallönʼ, omkring 8kr/tim.”117 Trots hennes synpunkt på att intervjuer från 

höginkomsttagare fattas, sker inte ett komplement av dessa i pocketutgåvan. Tvärtom späder 

de kompletterande berättelserna på de tidigare berättarnas utsagor där ledningen blir 

upprätthållare av det förtryckande verksamhetssystemet. I Gruva får ledningen ingen 

delaktighet, där är det bara ”arbetskraften” som får utrymme att komma till tals. Lidmans 

retoriska syfte med att endast låta arbetarnas röster komma till tals i Gruva konstituerar i sig 

en gruvarbetare som tar plats, en gruvarbetare som gör sin röst hörd. Ledningen förpassas till 

en åskådarroll som ett tilltalat objekt.  

 Identifikationen som sammanbinder författaren och berättarna i Gruva är uttryckligen 

FNL-kampen och indirekt ”mottot”. Både rörelsen och ”mottot” har idéströmningar som kan 

                                                 
117 Lidman 1969, s. 173-174. 
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härledas till den marxistiska ideologin. Fler kommunistiska gruvarbetare uttrycker sina 

politiska åsikter till skillnad från socialdemokrater, och Lidmans indirekta förhoppning att 

arbetarna ska få verktyg att ta makten över ”sitt” företag visar på en grundsyn där kollektivet 

och arbetarna uppmuntras till delaktighet och viss makt över produktionerna. Huruvida det är 

belägg nog för att Lidman ska ha vinklat Gruva från en marxistisk ideologi lämnas därhän.     

 Vad för syfte har Lidman egentligen med identitetsskapandet? Vad för typ av handling 

uppmanar hon till? Att påstå att Lidman via Gruva uppmanade gruvarbetarna i malmfälten 

explicit till den stora gruvstrejken 1969 är att dra allt till sin spets på osäker grund. Även om 

Lidman aktivt uppmuntrade arbetarnas strejk och bland annat höll tal i Lund den 17 januari 

1970 på solidaritetsmötet för deras kamp,118 och även om hon i efterhand anser att det var 

modigt och fantastiskt att de genomförde strejken, så finns det inget i Gruva som explicit 

stödjer tesen. I Charlands konstitutiva retorik positioneras narrativets subjekt en ideologisk 

åskådning, förutbestämd av retoriken. Därefter uppmuntras subjektet handla efter ett redan 

uppgjort mål med utgångspunkt från den ideologin: subjektet följer narrativets logik. Genom 

Fanons citat ger Lidman subjektet ”gruvarbetaren” en ideologisk förankring där kollektivet 

ska vara delaktiga i samhällsbyggandet. Om gruvarbetarna som läste Gruva kunde identifiera 

sig med subjektet övertygades de också av subjektets ideologiska positionering, och den 

handling subjektet följer i narrativets logik. Vad Lidman gjorde var att forma en enhetlig röst 

och subjekt, som retoriskt konstituerades en historia av att tidigare gått samman för att stå 

upp mot orättvisor och fortfarande ha stark solidaritetslängtan. Subjektet ”gruvarbetaren” ges 

sedan utrymme i berättelserna att berätta om LKAB:s orättvisor som drabbar honom i 

narrativets nutid. Om då en identifikation skapas med subjektet från de gruvarbetare som 

läser Gruva, uppmanas de retoriskt av Lidman att återigen, som de gjort i historien, gå 

samman för att kollektivt bli delaktiga i ”brobyggandet” och stå upp mot orättvisorna. En 

handling som mycket väl kan liknas vid en mobilisering till strejk. 

 Gruvarbetaren ”Mats”, vars riktiga namn var Macke Wälivaaras, kommenterade 

Lidmans arbete med orden: ”Liksom solen, som nu har aviserat sin ankomst även till oss 

häruppe, har du genom ditt engagemang i saken gjort att man inte känner sig så fruktansvärt 

ensam i sin kamp för rättvisan.”119 Burke menar att om människor inte var skilda från 

                                                 
118 Notis: Talet blev sedan inledningsorden till tidskriften Zenits broschyr om strejken. Zenit, ”LKAB strejken – 

inledning: Sara Lidman”, Lund: Zenit 1970. 
119 Holm 1998, s.322. 
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varandra, skulle det inte behövas en retoriker som hävdar deras enhet.120 Lidman som 

retoriker konstituerade ett subjekt som upplevde ensamhet och längtan efter enhet, ett subjekt 

som var särskiljd från andra. Samtidigt belyste hon genom de anonyma berättelserna i Gruva 

olika röster som upplevde samma sak, en känsla som binder de samman till ett gemensamt 

subjekt, identifikationen i känslan av utanförskap. Lidman påvisar ett komplement till Burkes 

påstående: Genom att retorikern belyser och argumenterar att människor är separerade från 

varandra, får de också en enhet i känslan av den separationen. De är enade i sin känsla av 

särskiljning. Uppsatsen vill hävda att uppmärksammandet av separationen människor emellan 

också är ett argumenterande för enhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 Burke 1969, s. 21. 
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3. Sammanfattning och slutsats 

Uppsatsen har analyserat hur Sara Lidman går tillväga i konstituerandet av subjektet 

”gruvarbetaren” i Gruva, tittat på vilka gemensamma identifikationer som lyfts fram i de 

anonyma berättelserna och besvarat vilket retoriskt syfte Lidman har med identitetsskapandet 

och vad för typ av handling hon uppmanar till. Uppsatsen har utgått från Gruva som 

huvudmaterial (1968 och 1969) och teoretiskt har Kenneths Burke identifikationsbegrepp och 

Maurice Charlands konstitutiva retorik varit centralt. I undersökningen har analysen fokuserat 

i huvudsak på de elva anonyma gruvarbetarnas berättelser för att kartlägga Lidmans 

författarposition, hur Lidmans ”motto” samt ”motmotto” förhåller sig till berättelserna, vilka 

mänskliga identifikationer som konstitueras subjektet gruvarbetaren samt hur Lidmans 

retoriska syfte uttrycks i den kompletterande pocketutgåvan. 

 Uppsatsen har visat att Lidmans direkta ingripande i berättelserna fyller en funktion 

att nyansera splittrande åsikter arbetarna emellan, och i det framkommer hennes syfte att ena 

gruppen. ”Mottot” samt ”motmottots” ändamål är att särskilja två olika grundsyner som rör 

verksamhetsdemokrati där ”mottot” indirekt förespråkas av författaren och gruvarbetarna, 

och ”motmottot” av LKAB-ledningen. Lidman konstituerar en splittring mot 

företagsledningen via gruvarbetarnas missnöje mot dem, och gruvarbetarnas identitet 

tydliggörs i det missnöjet. Gruvarbetarna identifieras bland annat i deras fattiga 

socioekonomiska bakgrund, närheten till naturen, olyckorna på arbetsplatsen, det norrländska 

språkbruket, medmänsklighet, omsorg och solidaritetslängtan. Dessa varierande identiteter 

ger också utrymme för läsarna att uppleva olika identifikationer med subjektet. I 

pocketutgåvan sker en fortsatt splittring mot företagsledningen, och de nya berättelserna 

kritiserar likt de tidigare berättelserna verksamheten. Subjektet ”gruvarbetaren” i Gruva ges 

utrymme att komma till tals, en förskjutning sker från ledningens syn på dem som objektet 

”arbetskraft” till att de blir tänkande och kännande människor. Gruvarbetarna konstitueras en 

historia där de tidigare gått samman vid orättvisor. Det konstituerandet subjektet i narrativets 

logik uppmanas indirekt till en solidaritetshandling mot orättvisorna som beskrivs i 

berättelserna. Uppsatsen påvisar hur uppmärksammandet av splittring och separation används 

som ett retoriskt argument för enhetsskapande i Gruva.     
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