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1 Inledning  

“Mining conflicts in the north are not about preserving wilderness or developing it. Rather, they 

revolve around what kinds of relationships to natural communities will be supported—and who 

has the right to decide” (Langston, 2013, s.102). 

Citatet ovan utgör de avslutande meningarna i slutsatsen i artikeln Mining in the boreal north 

(Langston, 2013), vilken handlar om samernas historia och relation till den svenska staten och 

dess ekonomiska intressen.  Natural communities syftar till samverkan mellan levande varelser i 

ett ekosystem, dess omgivning och de naturliga processer som påverka dem (Garland, 2011). 

Langston (2013) lyfter en intressant fråga kring natural communities som kan sammankopplas till 

denna studie. Ska en gruva etableras och människor exploatera de resurser som finns? Eller ska vi 

som människor försöka leva i samklang med naturen? Vidare lyfter Langston (2013) den intres-

santa frågan kring vem som har rätt att vara med och besluta. 

När det kommer till debatten rörande etablering av gruvor handlar diskussionerna ofta om vad 

som prioriteras över annat. Miljöorganisationer och andra motståndare mot gruvor anser att mil-

jöproblemen som kommer med etableringen av gruvor är stora och dessutom gynnas inte eko-

nomin och staten på samma sätt som förespråkare menar. Förespråkare å andra sidan menar att 

gruvorna skapar ekonomisk tillväxt och jobb i områden som håller på att avfolkas. I norra Sverige 

påverkas dessutom rennäringen av etableringen av gruvor och frågan rörande vilken av dessa nä-

ringar som ska prioriteras kan då ställas. Den ekonomiska tillväxten och ett neo-liberalistiskt syn-

sätt, som förespråkas av internationella organ och organisationer, påverkar ursprungsfolk och 

deras traditionella kultur och levnadssätt på olika vis (United Nations, 2009). Etableringen av en 

järnmalmsgruva i Kallak har skapat stor debatt och har anmälts till UNESCO då platsen för eta-

bleringen ligger i närheten av ett världsarv kallat Laponia. På grund av denna debatt utgör Kallak 

ett intressant fall att studera avseende vilken retorik som förts och om detta kan kopplas till mil-

jörättvisa.  

I området där gruvan är planerad bedrivs rennäring, en av de faktorer som gjorde Laponia till 

världsarv. Både rennäringen och mineralresurser är riksintressen i Sverige, vilket innebär att de 

har ett speciellt värde för samhället. I miljöbalken regleras dessa riksintressen och rennäringen ska 

skyddas mot åtgärder som kan försvåra bedrivandet av rennäring samtidigt som mineralresurser-

na ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra utvinningen av dem. I området finns alltså två riks-
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intressen som kan komma att påverka varandra och detta är något som är återkommande i debat-

ten (Sveriges Geologiska Undersökning, 2015c; Sametinget, 2015). 

På Sametingets hemsida går det att läsa om samernas oro över gruvnäringen. Samerna menar att 

de i många fall blir utnyttjade och att det finns stora risker med brytningen, särskilt för rensköt-

seln då gruvorna minskar möjligheterna för renarna att finna mat och att de stora projekten 

tvingar renarna att hitta nya vägar att ta sig fram på (Sametinget, 2014a). 

Miljörättvisa som retorik utvecklades under tidigt 1980-tal i USA (Briggs, 2006, s. 150). Miljörätt-

visa är idag ett brett begrepp som används på många ställen i världen. Det finns många olika de-

finitioner av miljörättvisa. Neimanis, Castleden & Rainham (2012, s. 349) använder sig av ameri-

kanska EPAs definition som säger att alla människor har rätt till skydd mot miljö-och hälsopro-

blem oavsett ras, hudfärg, nationell härkomst eller inkomst, samt har rätt till deltagande i frågor 

om utveckling, implementering och genomförande av lagar och policys som berör miljöfrågor.  

Carruthers (2009) menar att miljörättvisa som retorik kan existera på flera platser i världen samti-

digt, men att olika grupper använder sig av olika begrepp och termer för att beskriva och defini-

era samma fenomen. I Sverige är det ovanligt att använda termen miljörättvisa, men många fall i 

Sverige där miljöproblem är inblandade skulle möjligen kunna kopplas till den miljörättvisa som 

finns i USA och även i många andra delar av världen. Flera gruvor har etablerats i Sverige vilka 

ofta inneburit negativa effekter på natur och landområden, bland annat i form av förorenat vatten 

från gruvorna. Individer har gjort mycket för att förhindra gruvetableringar och många kämpar 

fortfarande. Det svenska motståndet är till viss del lik den miljörättviserörelse som finns bland 

annat i USA. Trots att miljörättvisa inte är ett begrepp som används i detta motstånd finns det ett 

retoriskt innehåll i debatten som ligger nära och skulle möjligen kunna gå in under begreppet mil-

jörättvisa (Hultman, 2014).  

Arbetet är uppdelat i inledning, bakgrund, tidigare forskning och teorier, resultat, analys och slut-

satser. I inledningen presenterar vi arbetes innehåll, vårt syfte och våra frågeställningar.  I bak-

grund och tidigare forskning lyfter vi först fram fakta som kan vara relevant för förståelsen för 

vårt arbete för att sedan visa på vad som tidigare forskats om miljörättvisa för att sedan avsluta 

med teorier. I resultatet presenterar vi de fakta vi fått fram genom innehållsanalys av artiklar och i 

analysen jämför vi vårt resultat med den tidigare forskningen. Varje avsnitt i resultatet avslutas 

med en sammanställande tabell där förekomsten av en kod hos motståndare, förespråkare och 

neutrala redovisas samt hur ofta koden förekommer i de lokala respektive nationella tidningarna. 

I analysavsnittet analyseras resultatet gentemot tidigare forskning med utgångspunkt i våra fråge-
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ställningar. Till sist svarar vi kort på våra frågeställningar i slutsatser och ger förslag på vidare 

forskning.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken retorik olika aktörer i debatten om gruvetableringar i 

Sápmi använt sig av. Fokus ligger på gruvetableringen i Kallak och hur motståndare respektive 

förespråkare argumenterar för sin sak. Studien ämnar även undersöka om det finns ett samband 

mellan retoriken i fallet Kallak och den globala miljörättviseretoriken, med fokus på ursprungsbe-

folkningars rättigheter.  

1.2 Frågeställningar 

 Vilken retorik har använts av olika aktörer i debatten om gruvetableringen i Kallak? 

 Hur har ursprungsfolks rättigheter belysts i retoriken om gruvetableringen i Kallak? 

 Finns det några likheter eller olikheter i retoriken i debatten om gruvan i Kallak och den 

globala miljörättviseretoriken?  

1.3 Avgränsning 

Etableringen av gruvor i Sverige är ett omdebatterat ämne som diskuteras på många håll. En av 

de mer framträdande debatterna och konflikterna kring etableringar av gruvor i Sverige har varit 

just gruvan i Kallak. Eftersom denna debatt varit omfattande bestämde vi oss för att fokusera på 

bara den istället för flera mindre debatter, då denna studie är begränsad i storlek och tid. De artik-

lar som vi har studerat är alla skrivna inom tidsramen 2011-2015, flest artiklar är dock skrivna 

2013-2014. För att ha material som är möjligt att bearbeta inom omfattningen av denna studie var 

vi också tvungna att avgränsa vilka medier vi skulle studera och valde tre lokala och tre nationella 

tidningar.  

2 Bakgrund och tidigare forskning  

I detta avsnitt ges förklaringar på saker som kan vara relevanta för att förstå resultat och analys. I 

avsnittet klargörs de geografiska områdena Sápmi, Jokkmokk, Kallak och Laponia men även sa-

mernas kultur och historia lyfts fram. Även gruvnäringen, minerallagen och konventioner förkla-

ras. Till sist lyfts tidigare forskning och teorier som är relevanta för studien. 

2.1 Sápmi 

Sápmi heter det område där ursprungsbefolkningen samer bor och utövar sin kultur, men även 

samer som folkgrupp kallas för Sápmi. Sápmi är en nation där folket delar kultur, språk och 
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historia, trots detta finns dock inga tydliga lands- eller nationsgränser (Samiskt Informationscent-

rum, 2014a). Området omfattar de nordligare delarna av Norge, Sverige och Finland, samt delar 

av Kolahalvön i Ryssland (Samiskt Informationscentrum, 2014c). För karta, se bilaga 1. Samiskt 

Informationscentrum (2014b) menar dock att det är svårt att sätta en gräns för var samerna bor 

då det till exempel finns spår av samer längre söder ut än Dalarna i Sverige. 

2.2 Jokkmokk och Kallak 

Jokkmokk är en centralort och tätort belägen i Jokkmokks kommun. I kommunen bor det i dags-

läget 5093 personer (Statistiska Centralbyrån, 2015). Kommunen ligger i Norrbottens län i land-

skapet Lappland. Cirka fyra mil väster om Jokkmokk finns ett område som heter Kallak. I Kallak 

prospekterar JIMAB efter malm. JIMAB är ett dotterbolag till Beowulf Mining vilket är ett brit-

tiskt gruvbolag (Beowulf Mining, 2015b). Bolaget arbetar med prospektering och utveckling, det 

är alltså inte Beowulf Mining eller JIMAB som utför brytningar själva, utan de säljer rättigheterna 

vidare till andra bolag. Det totala området för projektet i Kallak är ungefär 243 km² (Beowulf Mi-

ning, 2015a). 

2.3 Laponia 

Laponia är ett naturlandskap i Lappland i norra Sverige och även Europas största sammanhäng-

ande naturlandskap med mycket orörd mark. Laponia är samernas kulturlandskap och är viktigt 

för deras näringar, särskilt rennäringen. Under året 1996 blev Laponia invalt till UNESCOs 

världsarvslista på fem kriterier (UNESCO, 2015a). Tre av kriterierna är kopplade till naturens ut-

seende och historia med biologiska och ekologiska processer. De andra två kriterierna är kultur 

med hänvisning till samernas kultur och deras relation till naturen (UNESCO, 2015b). 

2.4 Samisk kultur och historia 

Enligt Sametinget (2014c) finns det uppskattningsvis 80,000 – 100,000 samer i världen och i Sve-

rige cirka 20,000 – 35,000 samer. Det är svårt att avgöra hur många samer det finns då det inte 

genomförs någon folkräkning baserat på etnicitet. I Sverige finns det i dagsläget 51 samebyar. 33 

av dessa är fjällsamebyar och 10 skogssamebyar. Det finns även koncessionssamebyar som inne-

bär att de får bedriva renskötsel med särskilt tillstånd (Sametinget, 2014c). Anna Skielta beskriver 

en sameby som en ”ekonomisk förening som organiserar renskötseln i ett visst geografiskt om-

råde” (Samiskt Informationscentrum, 2014e).  

Enligt Sametingslagen i Sverige (SFS 1992:1433) är en person same om han eller hon har samiska 

som språk i hemmet eller om en förälder eller far- eller morförälder har talat samiska i hemmet. 

En person kan också vara same om han eller hon har en förälder som är eller har varit upptagen i 
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röstlängd i Sametinget. Sametinget har funnits sedan 1993 (Sametinget, 2014d) och är en statlig 

förvaltningsmyndighet som verkar under regeringen. Sametinget är samernas egna representativa 

organ i svensk politik. Det är bara det samiska folket som kan utse ledningen i Sametinget. Det är 

alltså ett folkvalt organ och en statlig myndighet. Samer räknas som en av de fem nationella mi-

noriteterna i Sverige. (Regeringskansliet 2015) och blev erkända som ursprungsfolk i Sverige 1977 

(Sametinget, 2014d). 

Det finns flera olika näringar som samerna sysselsätter sig med, bland annat rennäring, fiske, 

slöjd, turism och matproduktion (Sametinget, 2014c). I Sverige livnär sig ungefär 10 % av alla 

samer på rennäring (Sametinget, 2014d). 

Samernas historia sträcker sig långt tillbaka, redan för 2000 år sedan skrevs det om dem och ar-

keologer har hittat fynd som visar att samisk kultur har funnits ännu tidigare, om än på ett annat 

vis än den kultur som finns idag (Samiskt Informationscentrum, 2015). Samerna har under histo-

rien varit ett förtryckt folk. Under 1600-talet försökte det svenska kungadömet konvertera sa-

merna till kristendomen, trots att de redan hade levt sida vid sida under en lång tid innan. De fick 

inte utöva sin egen religion och fick lämna sina traditionella näringar och kulturer. Trots detta 

kunde vissa samer fortsätta med sin tro vid sidan av kristendomen men i hemlighet, medan andra 

hängav sig helt åt den kristna läran (Samiskt Informationscentrum, 2014b). 

Svenska staten litade inte på samerna och deras levnadssätt som nomader gjorde dem oberäkne-

liga. Upptäckta silvergruvor i kombination med viljan att få bort samerna ledde till att staten in-

förde något som kallades Lappmarksplakatet. Från 1673 innebar detta att de som flyttade norrut 

slapp betala skatt i 15 år och inte behövde gå ut i krig som soldat. Staten införde lite senare även 

Lappmarksreglementet som innebar att nybyggarna och samerna fick uppdelat vilka näringar de 

skulle hålla sig till. Detta innebar att de fick dela på fiskevattnen och på grund av detta uppstod 

många konflikter. Industrialismen kom att påverka samerna för all framtid, deras renbetesland 

och jaktmarker förstördes och rasismen började få ett djupare fäste i Europa (Samiskt Informat-

ionscentrum, 2014a). Samerna ansågs först vara lägre stående i samhället på grund av sin kultur, 

men när de svenska rasbiologerna fick mer att säga till om började folk anse att det var på grund 

av deras ras. Under början på 1900-talet förlorade samerna de rättigheter de tidigare haft och 

barnen fick inte samma rätt till skolgång som de andra svenska barnen (Samiskt Informations-

centrum, 2014d). 

 



 

6 

 

2.5 Gruvnäringen och minerallagen i Sverige 

I Sverige finns det idag totalt 17 gruvor som är i drift, varav 15 av dessa är metallgruvor. Majori-

teten av dessa gruvor finns i sådana områden som räknas in till Sápmi (Bergsstaten, 2014a). Om 

ett gruvföretag vill öppna en gruva i Sverige måste de gå igenom ett flertal steg för att kunna få 

igenom sitt projekt. SGU är en myndighet som tar hand om frågor som berör berg, jord och 

grundvatten i Sverige. På deras hemsida går det att finna utförlig information för gruvbolag om 

Sveriges geologi vilket underlättar för bolagen att finna mineralfyndigheter (Sveriges Geologiska 

Undersökning, 2015). Bergsstaten är en enhet inom SGU leds av en bergmästare. De tar hand om 

ärenden som handlar om prospektering och mineralutvinning. Bergmästaren är högsta beslutande 

organ i Bergsstaten (Bergsstaten, 2015). 

I början av 1991 utfärdades Sveriges nuvarande Minerallag (SFS 1991:45) och i juli nästkom-

mande år trädde den i kraft. Minerallagens syfte är att se till att Sverige kan ta del av de nödvän-

diga mineralerna och att reglerna vid prospektering och brytning, samt de övriga punkterna som 

måste genomgås innan själva brytningen, följs av samtliga inblandade aktörer (Sveriges Geolo-

giska Undersökning, 2014). För att få påbörja processen för mineralbrytning måste bolaget gå 

igenom en flera steg med ansökningar och tillstånd från olika aktörer. Bergsstaten, Länsstyrelsen 

och andra sakägare måste tillfrågas. Först måste bolaget som är intresserade av att bryta malm i 

ett område ansöka om undersökningstillstånd av Bergsstaten för att sedan skapa en arbetsplan 

enligt minerallagen. Sedan kan en provbrytning ske för att undersöka området. Om en sakägare 

har något emot att bolaget vill bryta i området måste tillståndshavare och sakägare komma över-

ens om en lösning. Om de inte kommer överens får bergmästaren pröva ansökan när alla parter 

fått komma till tals. Det är i slutändan bergmästaren som får det sista ordet. I vissa fall kan det 

även krävas en provbrytning för att undersöka hur stora ekonomiska fynd det kan vara möjligt att 

göra, samt för att se hur malmen kommer bete sig vid en brytning. Det är ibland svårt att upp-

fatta i tidigt skede. Ibland kan även ett tillstånd för att få bryta i ett Natura 2000-område behövas. 

En bearbetningskoncession enligt minerallagen krävs också för att Bergsstaten ska kunna ta be-

slut. Ett annat viktigt dokument som bolaget måste bistå Bergsstaten är en miljökonsekvensbe-

skrivning, regler om detta finns i miljöbalken. Till sist måste de även få ett bygglov enligt plan- 

och bygglagen (Sveriges Geologiska Undersökning, 2013). 

2.6 Andra etableringar 

Tidigare exempel av etableringar i Sápmi finns. I början av 1900-talet bestämde sig Sverige för att 

sluta lägga pengar på att importera kol ifrån Storbritannien för att istället fokusera på vattenkraf-

ten i Sverige. Då valde staten att fokusera dessa i norra Sverige, ofta på samisk mark. Össbo & 
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Lantto (2011) skriver i en artikel om hur svensk vattenkraft påverkade samerna och deras kultur 

under 1900-talets början. Vattenkraftverket i Porjus skulle påverka renarnas betesmarker och 

färdvägar, det var den svenska staten medveten om. I och med byggandet flyttade många männi-

skor till platsen vilket störde samerna och renarna. Staten byggde en järnväg genom en sameby 

och de nyinflyttade människorna betedde sig illa mot det samiska folket. Det uppstod konflikter 

mellan dessa parter och samerna fick inte heller någon hjälp av lappfogden som skulle verka som 

en medlare mellan samerna och den svenska staten (Össbo & Lantto, 2011). 

De senaste åren har det pågått en satsning på vindkraftverk i norra Sverige, ofta i många delar av 

Sápmi. Sametinget har visat oro för hur detta ska påverka deras samebyar och renarna. De menar 

att vindkraftsparkerna kräver stora landarealer och förändrar landskapen vilket i sin tur påverkar 

både människor och djur (Sametinget, 2014e). I en studie från Malå sameby i Västerbotten där 

man införde två vindkraftsparker genomfördes en studie mellan 2008 och 2011 tittade de på hur 

renar betedde sig innan vindkraftparken började byggas, under uppbyggningen samt efteråt. Re-

sultatet blev att under perioden då parkerna uppfördes betedde sig renarna annorlunda och par-

kerna påverkade deras färdvägar, men när bygget var färdigställ gick renarna tillbaka till sina tidi-

gare mönster (Naturvårdsverket, 2013). 

2.7 Kritik och anmälningar 

Den fjärde februari 2013 lämnade representanter från samebyar och markägare i Laponia en an-

mälan till Världsarvscentret i Paris angående hotet mot världsarvet Laponia. I anmälan beskrev 

författarna att Beowulf Mining prospekterar i Kallak utanför Jokkmokk som är beläget strax ut-

anför Laponia men att bolaget även provborrat och sökt fyndigheter i Kvikkjokk som faktiskt är 

beläget i naturlandskapet. De beskrev sin oro för att samernas kultur är hotad eftersom många av 

dem lever och verkar inom Laponias gränser och deras traditionella renskötsel riskerar att gå för-

lorad. Om gruvbolagen får fortsätta kommer samerna med sin renskötsel tvingas flytta på sig och 

då hotas även världsarvet Laponia (Lundberg, Kuoljok, Länta & Blind, 2013). 

Sverige har vid flera tillfällen fått kritik för sin behandling av samerna. Både 2008 och 2013 fick 

staten kritik och rekommendationer från FNs Rasdiskrimineringskommitté att de bland annat bör 

ratificera ILO 169 samt hjälpa till att få igenom nordisk samekonvention. De rekommenderade 

även en ändring i minerallagen så att samers Fritt Informerat Förhandssamtycke respekteras (Sa-

metinget, 2014). 
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2.8 Konventioner och viktiga organ 

ILO 169 

Den internationella arbetsorganisationen ILO arbetar bland annat för människors sociala rättig-

heter och arbetsvillkor (International Labour Organization, 2015a). En av deras konventioner är 

ILO nr 169, Konventionen om Ursprungsfolk och Stamfolk.  Konventionen beskriver vilka ele-

ment som utgör ett stamfolk respektive ursprungsfolk. Flera artiklar fokuserar på rätten att inte 

bli diskriminerad på grund av sin kultur. Bland annat säger artikel tre i konventionen att ur-

sprungsfolk har rätt att ta del av samtliga mänskliga rättigheter, samtidigt som artikel fyra säger att 

de ska ha rätt till fullständigt medborgarskap i det land de bor i. Stater som ratificerat konvent-

ionen åtar sig att skydda ursprungsfolks kulturella identiteter. En annan viktig del av konvention-

en är att ursprungsfolken alltid ska konsulteras innan ett beslut som berör dem tas. När det 

kommer till utveckling i de områden där stam- och ursprungsfolk lever och verkar ska de alltid ha 

rätten att bestämma vad som är bäst för deras liv och kultur. Enlig ILO ska denna konvention 

fungera som en stöttepelare för dialog mellan regeringar och stam- och urspungsfolken för att 

förhindra konflikt mellan de olika parterna. (International Labour Organization 2015b).  

Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 

År 1965 stod det klart att Konventionen om avskaffande av all form av rasdiskriminering skulle 

antas och ratificeras av länder världen över och den trädde i kraft 1969. Konventionen syftar till 

att eliminera all form av diskriminering baserad på hudfärg, ras eller etnisk tillhörighet (United 

Nations, 1969). För att konventionen ska följas har FN inrättad en kommitté som ansvarar för 

kontroller. Stater kan lämna klagomål gentemot andra stater men även privatpersoner kan lämna 

klagomål till kommittén mot stater (Sametinget, 2014b). 

Även i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna finns en artikel 

om förbud mot diskriminering. Artikel 14 säger att ingen människa ska diskrimineras på grund av 

hudfärg, språk, religion, socialt ursprung, nationell minoritet eller ställning i samhället för att 

nämna några (Europeiska Rådet, 2010). 

Deklarationen om urfolks rättigheter 

Deklarationen om urfolks rättigheter blev antagen i FN 13 september 2007.  I deklarationen be-

handlas en rad artiklar som syftar till att stärka ursprungsfolkens rättigheter i världen så att deras 

kultur och levnadssätt inte är hotad. Ett genomgående tema är att ursprungsfolk ska få större in-
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syn i och möjlighet att påverka beslut som rör dem. I flera av deklarationens artiklar berörs vad 

som kallas Fritt Informerat Förhandssamtycke (United Nations, 2008). Fritt Informerat För-

handssamtycke innebär att de ursprungsfolk som berörs av något inte ska bli tvingade genom 

manipulation eller hot, att de får tillräckligt med information samt att samtycket ska inhämtas i 

god tid för att ursprungsfolket ska få en chans att ge samtycke. Stater kan söka Fritt Informerat 

Förhandssamtycke via de institutioner som ursprungsfolk själva har valt att representera och äga 

rätt att fatta beslut i dessa frågor. Detta ska också ske i linje med de kulturella seder och praktiker 

som finns. Förutom detta ska det finnas mekanismer och procedurer som säkerställer att Fritt 

Informerat Förhandssamtycke har sökts på ett korrekt sätt. I skapandet av dessa mekanismer och 

procedurer ska ursprungsfolken vara delaktiga (United Nations, 2008). 

FNs permanenta forum för ursprungsfolk 

Under FN finns det ett organ som heter Permanent forum för ursprungsfolk. Det första mötet 

hölls 2002 och sedan dess har de haft årliga möten. Forumet fungerar som ett rådgivande organ 

till FNs ekonomiska och sociala råd och har i uppgift att lyfta frågor som rör ursprungsfolk (Uni-

ted Nations, 2015b). Forumet har även som uppgift att ge råd och rekommendationer gällande 

dessa frågor till FNs ekonomiska och sociala råd samt andra organ inom FN, öka medvetenheten 

om aktiviteter för ursprungsfolk samt sprida information om ursprungsfolkens situation.   

En rapport som har producerats av forumets sekretariat heter State of the World’s Indigenous Pe-

oples. Rapporten, som är skriven av flera olika experter, innehåller sju kapitel som behandlar olika 

problem relaterade till ursprungsfolk däribland miljöproblem. I sektionen rörande miljöfrågor 

listas flera olika problem som påverkar ursprungsfolken och deras levnadssätt på olika sätt. Ett av 

de problem som lyfts fram är bland annat storskaliga utvecklingsprojekt. Dessa projekt som syftar 

till att öka den ekonomiska tillväxten i länderna är ofta pådriven av olika internationella organ och 

leder till att ekonomiska policyers utvecklas för att stimulera detta. Detta inkluderar exploatering 

av olika naturresurser, plantager och andra industrier samt flera olika infrastrukturprojekt (United 

Nations, 2009, s.88). I rapporten skriver de att: 

Evidence shows that indigenous peoples bear the costs of the resource-intensive projects dis-
proportionately, and the human rights effects include loss of traditional territories and land, 
eviction, migration and eventual resettlement, depletion of resources necessary for physical and 
cultural survival, destruction and pollution of the traditional environment, social and commu-
nity disorganization, long-term negative health and nutritional impacts as well as, in some cas-
es, harassment and violence (United Nations, 2009, s.88). 
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Den svenska staten har valt att skriva på samtliga konventioner och deklarationer, men bara valt 

att ratificera konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. (United Nations, 

2015a) ILO 169 har alltså inte ratificerats av Sverige (International Labour Organization, 2012). 

En ratificering av ILO 169 hade krävt att samer skulle rådfrågas i större utsträckning och få mer 

att säga till om angående etableringar i Sápmi.  

2.9 Miljörättvisa 

Miljörättvisa är en bred term som kan innefatta flera olika saker och definieras på olika sätt. 

Centralt för miljörättvisa är retorik kring erkännande och deltagande. Definitioner av erkännande 

och deltagande kan se olika ut i olika kontexter men handlar i stort om vilka som blir erkända 

som aktörer i beslutsprocesser och deltagandet bygger också på att vissa exkluderas från proces-

serna. I denna studie är både deltagande och uteslutning centrala teman, dock återfinns inte er-

kännande lika tydligt i denna studie. Som vi visar på längre ned i detta avsnitt pratas det ofta om 

ekonomi inom miljörättvisa, vilket också är centralt i denna studie.   

Definitionen av miljörättvisa i denna studie bygger vidare på definitionen av Schlosberg & 

Carruthers (2010). Miljörättvisa kan dels handla om distribution av miljöproblem, dels om grup-

pers, individers och samhällens möjligheter att utvecklas eller leva som de vill. När det kommer 

till ursprungsfolksgrupper rör det sig om möjligheter att bibehålla sin kultur och sitt traditionella 

levnadssätt. (Schlosberg & Carruthers, 2010) Rennäring och därigenom påverkan på den samiska 

kulturen utgör andra centrala teman för vår studie. Rennäringen och den samiska kulturen är 

starkt integrerade med varandra (Briggs, 2006).  

Miljörättvisa som retorik utvecklades under 1980-talet i USA med fokus på sambandet mellan 

miljöproblem och utsatta grupper i samhället, det vill säga grupper med lägre social status och 

minoritetsgrupper. Retoriken har sedan utvecklats och återfunnits på flera olika platser i världen, 

den har blivit globaliserad (Walker, 2009; Carruthers, 2008). Walker (2009) förklarar att utveckl-

ingen av miljörättvisa har varit både horisontell och vertikal. Med den horisontella utvecklingen 

menas att retoriken har spridits från USA över gränserna till andra länder och med den vertikala 

spridningen menas att den har spridit sig genom olika nivåer i ett land. Till en början var retori-

ken mest utbredd bland organisationer på gräsrotsnivå men idag används även retoriken bland 

politiker och forskare (Walker, 2009).  

Även Carruthers (2008) har skrivit om miljörättvisa som retorik men med ett annat fokus än vad 

Walker (2009) har i sin forskning. Walker menar att miljörättvisa startade i USA för att sedan 

sprida sig till andra länder eller utvecklas lokalt, medan Carruthers menar att miljörättvisa samti-
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digt utvecklades på andra ställen i världen utan någon relation till miljörättvisan i USA. Carruthers 

menar dock på att kontexten inte alltid är den samma och därför har retoriken sett annorlunda ut 

på olika platser (Carruthers, 2009). Miljörättvisa utvecklades från medborgarrättsrörelsen under 

1950-och 60-talet i USA och med anledning av att alla länder har genomgått olika historiska hän-

delser så ser fokusområdena olika ut i olika länder. Ett exempel där dessa olikheter blir tydliga är 

USA och Mexiko. De är grannländer som har en till viss del delad historia, men stora delar skiljer 

dem åt och det går till exempel inte att se samma samband mellan miljöproblem och etniska 

grupper samt klasser i samhället på samma sätt i Mexiko som det går att se i USA, menar Carrut-

hers. Hans förklaring till att människor med lägre social status bor i områden som är mer utsatta 

för miljöfaror än andra grupper i befolkningen, är att dessa människor valt att bosätta sig i när-

heten av fabriker där de jobbar, snarare än att fabrikerna har etablerats i områden där människor 

med lägre status bor (Carruthers, 2008).  

I sin artikel Science, local knowledge and exclusionary practices: Lessons from the Alta Dam case har Briggs 

(2006) studerat etableringen av ett vattenkraftverk I Finnmark, Norge. Briggs har tittat på hur den 

politiska processen har sett ut och vilka parter som har involverats, och på vilket sätt det skett, i 

beslutandet av nybygget. Syftet med studien var se huruvida denna motsättning till bygget kan 

betraktas som miljörättvisa eller inte. I sådant fall har miljörättvisa kunnat existera utanför USA 

redan innan miljörättvisa började diskuteras där. Analysen som Briggs (2006) gör bygger på den 

politiska beslutsprocessen, utfallet från Högsta domstolen i Norge och hur samerna som grupp 

påverkas av etableringen av vattenkraftverket samt vilka som har rätt att uttala sig som experter 

och rådgivare i en sådan situation. Enligt den Norska statens utredningar skulle endast ett fåtal 

renar i Finnmark att påverkas av etableringen medan antropologen Robert Paine, som genomfört 

en studie på uppdrag av Högsta domstolen i Norge, argumenterar för att 10 000-tals renar skulle 

påverkas. Denna påverkan på renarna och deras migrationsleder skulle komma att påverka sa-

merna och deras kultur i stor utsträckning. På grund av denna stora påverkan och att samerna 

exkluderats från beslutsprocessen och rådgivning argumenterar Briggs (2006) för att etableringen 

av vattenkraftverket Alta Dam var en miljörättvisefråga.  

I artikeln Indigenous Struggles, Environmental Justice, and Community Capabilities har Schlosberg & 

Carruthers (2010) studerat och jämfört två ursprungsfolkssamhällen i USA respektive i Chile och 

tittat på olika miljöproblem som de står inför. Sedan det började talas om miljörättvisa har termen 

blivit mer och mer flitigt använd och det finns många definitioner av miljörättvisa.  I sin artikel 

tar Schlosberg & Carruthers upp flera exempel på olika definitioner av miljörättvisa och argumen-

tar vidare för att definitionen av miljörättvisa också kan inkludera ursprungsfolkssamhällen och 
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hur miljöproblem påverkar deras möjligheter till att fortsätta sitt traditionella levnads-

ätt. Författarna bygger vidare på Amartya Sen och Martha Nussbaums tankar och skriver att: 

Their central argument is that we should evaluate the justice of arrangements not simply in dis-
tributive terms, but more particularly in how those distributions affect the ultimate wellbeing 
and functioning of people’s lives. This means that the focus of justice is not simply on the dis-
tribution of various goods, but on how those goods are transformed into the capacity for indi-
viduals to flourish (Schlosberg & Carruthers, 2010,s.15). 

I sin studie har Schlosberg & Carruthers (2010) tittat specifikt på USA och Chile. I fallet som har 

studerats i USA har konflikten handlat om etableringen av en skidanläggning på berg som är he-

liga för ursprungsfolken bosatta i området. Det har då uppstått en konflikt mellan ursprungsfol-

ken och de som vill etablera skidanläggnigen. Ursprungsfolken vill leva sitt traditionella liv medan 

de som vill etablera skidanläggningen eftersträvar den ekonomiska utvecklingen av regionen. I 

Chile har konflikterna som Schlosberg & Carruthers (2010) studerat varit dels avverkningen av 

skog i områden som ursprungsfolken har bott på men också etableringen av infrastrukturprojekt 

som vattenkraftdammar.  Både i USA och i Chile har ursprungsfolksgrupperingarna haft staten 

emot sig och regeringen och domstolar har prioriterat ekonomisk utveckling framför ursprungs-

folkens möjligheter till traditionellt levnadssätt. I artikeln ’Just Sustainability’: the emerging discourse of 

environmental justice in Britain (2004, s.158) skriver Agyeman & Evans att det inte bara är männi-

skorna som lever idag som ska få ta del av de rättigheter miljörättvisa innefattar, utan även fram-

tida generationer ska ha samma rättigheter. I deras artikel har de tolkat in framtida generationers 

rätt i sin definition av miljörättvisa. I Kanada påverkas First Nation People, ursprungsbefolkning-

en i Kanada, av miljöproblem och Mascarenhas (2007) argumenterar för att detta är en miljörätt-

visefråga. På grund av den neo-liberalistiska agenda som har förts i Kanada och den privatisering 

som kommer med detta har miljöproblemen ökat och ursprungsbefolkningen har blivit extra på-

verkade av detta. Mascarenhas (2007) skriver: 

Data analysis indicates that this ‘new style’ of ecological and economic colonialism is particu-
larly discriminatory against First Nations because of historical and material conditions that 
have created social, environmental and political circumstances that undermine First Nations’ 
ability to build capacity in a culture of capitalism. As such this empirical analysis supports as-
sertions (Frideres, 2000; Nue & Therrien, 2003) that this new form of economic colonialism is 
particularly virulent towards First Nations because it reduces their capacities to counter the 
complex and multiple environmental injustices that neo-liberalism produces (Mascarenhas, 
2007, s. 566). 

En problematik som beskrivs av Mascarenhas (2007) är den negativa påverkan på vatten som 

etableringen av olika industrier och utvecklingsprojekt har haft. Studien som Mascarenhas har 

genomfört bygger på intervjuer gjorda med First Nation People som bor i närheten av dessa vat-

tenresurser och menar på att befolkningen har en stark historisk och kulturell koppling till vattnet 

och naturen. Att detta kan ses som en miljörättvisefråga har att göra med erkännande och delta-
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gande. Erkännandet betyder att den historiska och kulturella vikt som vattnet har för ursprungs-

befolkning erkänns. Att arbeta för detta kommer leda till att det dels säkerställs att First Nation 

har tillgång till rent dricksvatten och att det historiska och kulturella värdet upprätthålls (Masca-

renhas, 2007). Deltagande handlar om att First Nation ska få vara mer deltagande i olika beslut 

som påverkar dem. Även i de fall när försöks gör för att inkludera dem i den politiska processen 

görs detta ofta på ett sätt som First Nation upplever är förnedrande och utan hänsyns till deras 

kultur.   

2.10 Den globala retoriken 

Det finns en mer global retorik som används inom miljörättvisa vilken är återkommande på olika 

platser i världen men samtidigt anpassas i viss mån till den lokala kontexten. Deltagande eller ex-

kludering från demokratiska processer är något som är återkommande i retoriken och därigenom 

möjligheten till att påverka och förändra sin situation. Detta handlar delvis om deltagandet i mer 

strikt mening men också om att få bli rådfrågad och att få bli informerad. Det talas också om att 

bli erkänd som aktör och intressent (Hua-Mei, 2014; Carruthers, 2008; Gibson-Wood & Wakefi-

eld, 2013). I flera fall har det också talats om att den ekonomiska tillväxten, etableringen av före-

tag och den globala politiska ekonomin prioriteras framför andra intressen. Genom etableringen 

av olika fabriker och företag påverkas den närliggande naturen negativt vilket får konsekvenser 

för befolkningen som bor i närheten och livnär sig på naturen (Hua-Mei, 2014; Carruthers, 2008). 

När det kommer till miljörättvisa i kontexten av ursprungsfolk ser retoriken delvis likadan ut som 

i andra kontexter. Även här talas det om deltagandet i den demokratiska processen, att få bli in-

formerad och rådfrågad samt om erkännandet. Etableringen av olika industrier, utvecklings pro-

jekt och andra anläggningar som syftar till att utveckla ett land och dess ekonomiska tillväxt är 

något som det talas om i stor utsträckning och den negativa påverkan som detta har på naturen 

och miljön. Det som skiljer sig i kontexten av ursprungsfolk är att den negativa påverkan på natu-

ren och miljön också påverkar ursprungsfolkens kultur och möjligheterna till att utveckla sitt 

traditionella levnadsätt (Schlosberg & Carruthers, 2010; Mascarenhas, 2007). Utifrån de teman vi 

funnit i tidigare forskning, och i kombination med lokal kontext, har vi skapat vårt kodnings-

schema. Temat natur med kategorierna återställning, mänsklig påverkan och naturvärde är baserat 

på de som framkommit från den lokala kontexten. Kategorin framtida generationer, som går un-

der temat natur, är baserat på retorik från tidigare forskning (Agyeman & Evans, 2004).  

2.11 Ramar 

Ramar är något som en social rörelse kan använda sig av för att få gehör för sin retorik och sina 

åsikter. Genom att använda sig av ramar skapar en grupp ett gemensamt budskap kring en pro-
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blematik eller något som eftersträvas att förändras samt vem eller vad som är att beskylla för pro-

blemet. Vidare fyller också en ram syftet att få människor att ansluta sig till rörelsen. Detta kan 

antingen ske genom att människor tar till sig av budskapet och håller med gruppen eller så kan 

det ske genom att människor faktiskt ansluter sig till gruppen eller rörelsen (Benford & Snow, 

2000, s.615). Benford & Snow (2000, s. 615) skriver också att ramar har tre olika huvuduppgifter, 

diagnostisk inramning vilket betyder att identifiera problemet; prognostisk inramning där en lösning till 

problemet erbjuds; motivations inramning vilket syftar till att få människor engagerade. Beroende på 

kontext kan ramar se olika ut och ramar är inte heller något statiskt utan kan förändras över tid. 

Lindekilde (2014, s. 205) skriver att ramar inte alltid bara används av sociala rörelser utan att alla 

människor använder sig av ramar för att förstå händelser och sammanhang. Ramar hjälper män-

niskor att sätta gränser för det som finns inom ramen och det som ska hållas utanför.  

Gordon & Jasper (1996, s. 163) skriver om hur lokal och global retorik skiljer sig åt. De menar på 

att en lokal retorik motsätter sig en etablering av något på den specifika platsen medan global re-

torik motsätter sig etlaberingen överallt i hela världen. 

3 Metod 

I detta avsnitt diskuteras den metod som använts för studien, forskningsprocessen gås igenom 

steg för steg och till sist lyfts de svårigheter som stötts på under arbetets gång.  

3.1 Innehållsanalys som metod 

Det är vanligast att använda innehållsanalysen i kvantitativa studier för att räkna förekomsten av 

olika saker i en text men innehållsanalysen kan även användas på ett kvalitativt sätt, i en kvalitativ 

innehållsanalys är det dock ändå något som kvantifieras (Boréus & Bergström, 2012, s.50). En 

studie som bygger på den kvalitativa innehållsanalysen kan antingen göras på ett induktivt eller 

deduktivt sätt. I den deduktiva innehållsanalysen, vilket denna studie bygger på, utgår man ifrån 

olika kategorier och teman som redan existerar och utifrån dessa byggs ett schema. De data som 

ska analyseras kategoriseras sedan med hjälp av detta schema. Vi har använt schemat på ett struk-

turerat sätt vilket innebär att endast det i data som passat in i schemat kodats (Eto & Kyngäs, 

2008 s.111-112). Vårt kodningsschema är uppdelat i övergripande teman och flera underkatego-

rier.  

I en innehållsanalys kan antingen det manifesta eller det latenta budskapet studeras. Att studera 

det manifesta budskapet innebär att man studera det som uttrycks explicit i texten medan att stu-

dera det latenta innebär att man gör en djupare tolkning. I båda fallen görs en tolkning av det 
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som framkommer av texten men det som skiljer det manifesta och det latenta är hur djupgående 

tolkningen är (Graneheim & Lundman, 2004, s.106). Då denna studie ämnar studera retorik anser 

vi att innehållsanalys med fokus på det manifesta budskapet lämpar sig för att besvara studiens 

syfte och frågeställning. Den retorik som framkommit genom att studera det manifesta budskapet 

analyseras mot den globala retoriken som finns inom miljörättvisa.  

Det finns viss kritik som kan riktas mot användande av deduktiv innehållsanalys. Hsieh & Shan-

non (2005) menar på att det finns en utmaning med att använda sig av deduktiv innehållsanalys. 

Då teman och kategorier skapats utifrån tidigare teorier är det lätt att den som genomför studien 

hittar de koder och teman som styrker teorin. Samtidigt kan det lätt hända att andra aspekter mis-

sas jämfört med om en induktiv innehållsanalys har använts (Hsieh & Shannon, 2005, s.1283). 

3.2 Urval 

De artiklar vi har använt oss av i denna studie är alla hämtade från mediedatabasen Retriever. I da-

tabasen använde vi oss av sökorden ”Kallak AND Gruv*” när vi sökte efter artiklar. Denna sök-

ning genererade många fler träffar i medier än vad som var möjligt att granska inom ramen för 

denna studie. Vi valde därför att fokusera på de lokala tidningarna NSD, VK och NK och de nat-

ionella tidningarna DN, SvD och Dagens ETC. I vår studie har vi undersökt den retorik som har 

använts i debatten kring etableringen av gruvan i Kallak och vi har därför till största del fokuserat 

på artiklar där olika aktörer uttrycker sig i frågan. Detta inkluderar debattartiklar, ledare och krö-

nikor men vi har också tagit med vanliga nyhetsartiklar som är baserade på intervjuer med olika 

aktörer då de genom dessa intervjuartiklar också kunnat uttrycka sin åsikt. Tidningar är ofta i viss 

mån färgade av en politisk värdering. Vi har utgått från att tidningarna väljer sina debattartiklar, 

ledare och krönikor som publiceras och hur de skriver sina intervjuartiklar med sin politiska vär-

dering som grund. Därför kan även de tidningar som vi har tittat på i denna studie ses som aktö-

rer. På grund av att tidningar kan vara färgade av en politisk åskådning har vi försökt att få en 

spridning mellan tidningarna. NSD och Dagens ETC är tidningar som tenderar till att ligga mer 

till vänster medan VK, NK, DN och SvD ligger mer åt höger.  Antalet artiklar från de olika tid-

ningarna skiljer sig något. NSD, som ligger mer åt vänster, är den lokaltidning som publicerat 

flest artiklar följt av NK. För att väga upp detta tog vi också in artiklarna från VK och fick däri-

genom en bättre spridning från höger till vänster. På nationell nivå är de flesta tidningar lagda åt 

höger i det politiska spektrumet och därför är det överrepresenterat bland de nationella medierna. 

Genom att ta med artiklar från Dagens ETC, en tydlig vänstertidning, försökte vi väga upp detta. 

I referenserna i resultatdelen har vi valt att skriva ut namnet på tidningarna. Detta för att vi och 

läsaren enkelt ska kunna se vilka sidor de olika tidningarna representerar. Tidningsartiklarna från 
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lokala respektive nationella tidningar utgör analysenheterna för denna studie, se bilaga 3. Sam-

mantaget utgörs studien av 71st artiklar: NSD (29st), NK (22st), VK (5st), DN (9st), SvD (3st) 

och Dagens ETC (3st).  

I första steget valdes alla de artiklar som handlade om gruvan i Kallak och som skulle kunna vara 

av intresse för studien. Urvalet gav oss långt fler artiklar än vad som rymdes inom ramen för 

denna uppsats. Alla artiklar lästes och därefter gjordes en ny sortering där artiklar som bara till 

viss del tog upp gruvan i Kallak togs bort. Efter det påbörjades processen att koda materialet.   

3.3 Forskningsprocessen 

Efter att ha sorterat ut de artiklar som inte var relevanta för studien påbörjade vi kodningsproces-

sen. För kodningen använde vi oss av ett program som heter QDA Miner som är ett kvalitativt 

dataanalyseringsprogram (Provalis Research, 2015). Kodningsprocessen delade vi upp i två steg. I 

det första steget kodades allt material enskilt av båda författarna för att sedan jämföras och disku-

teras igenom under steg två där vi gick igenom allt material med koder för sedan sortera ut de 

som kändes överflödiga. I detta stadium ändrades också en del av koderna då vi diskuterade ige-

nom allt material för att se att vi har förstått det på samma sätt. Genom största delen av kod-

ningsprocessen kodade vi meningar och satser, någon enstaka gång kodade vi endast ett ord. 

Detta gjorde vi eftersom vi har gjort en kvalitativ studie och inte en kvantitativ. I resultatdelen 

presenterar vi den retorik som vi har fått fram via vår kodning på ett tematiskt sätt. För att få en 

överblick av vilken retorik som har använts av vilka aktörer har koder och teman sammanställts i 

tabeller. Tabeller 1-6 i resultatdelen visar på vilka koder som återfinns i olika aktörers retorik. 

Efter att kodningsprocessen var klar analyserades dessa koder i förhållande till den globala retori-

ken. För att förtydliga vilken retorik som återfanns hos förespråkare respektive motståndare 

sammanställdes artiklar, aktörer och deras inställning till gruvan i en tabell, se bilaga 4. Tabellerna 

1-6 visar på förekomsten av koder hos olika aktörer och tidningar. Dessa tabeller, tillsammans 

med retoriken som framkommit i resultatet, ligger till grund för analysen.  

Teman 

De teman som vi har använt oss av är ekonomi, neo-liberalism, samisk kultur, riksintressen, del-

tagare, natur och demokrati. Mascarenhas (2007) menar i sin artikel att neo-liberalismen innebär 

sänkta krav på tillexempel miljölagar för att lättare kunna utveckla vissa industrier. I vår studie har 

vi byggt vidare på detta, att neo-liberalismen är kopplad till avgifter och skatter och har därför 

skapat temat neo-liberalism med kategorierna minerallagen och miljölagstiftningen, vilka är an-



 

17 

 

passade till den lokala kontexten. Ett annat tema som används inom den globala retoriken av mil-

jörättvisa är deltagande i den demokratiska processen. I vår studie har vi kallat detta tema för de-

mokrati och det innefattar kategorierna deltagande, uteslutning, rättigheter och rådfrågning. En 

del av temat är även byggt på informationen i vår bakgrund om de olika konventionerna som be-

rör ursprungsfolksrättigheter, vi har därför även skapat en kategori som heter just rättigheter. Ka-

tegorierna uteslutning och rådfrågning har vi byggt från den lokala kontexten, dels från de artiklar 

som vi läst men också för att rådfrågning är en av de rättigheterna som tillägnas ursprungsfolk. 

Kategorin deltagande har vi delvis byggt utifrån Briggs (2006) där han menar på att det är en mil-

jörättvisefråga då endast vissa får vara med och uttrycka sig i vissa frågor. Mascarenhas (2007) 

argumenterar också i sin artikel att det rör sig om en miljörättvisefråga då det handlar om ur-

sprungsfolkens möjligheter till att leva på ett traditionellt sätt och överlevnaden av deras kultur. 

Utifrån detta har vi satt temat den samiska kulturen och byggt kategorierna som tillhör temat uti-

från lokal kontext, till exempel rennäringen då det talas mycket om rennäringen vilket är starkt 

sammankopplat till den samiska kulturen och dess fortlevnad. I retoriken som följer med mil-

jörättvisa talas de också om vilka intressen som prioriteras över andra Utifrån detta har vi byggt 

temat riksintressen vilket delvis anpassats till den lokala kontexten då gruvnäring och rennäring 

båda är riksintressen och vi har därför skapat kategorierna: prioritering, konflikt och samexistens 

då det talas mycket om detta i debatten. Ekonomi och natur är två teman som vi i viss mån har 

byggt på tidigare forskning men samtidigt anpassat kategorierna till den lokala kontexten. I den 

tidigare forskningen har det talats om den ekonomiska tillväxten och utvecklingen och den på-

verkan som detta har på naturen och utifrån detta har vi byggt de kategorierna lokal ekonomi, 

nationell ekonomi, jobb och gruvnäringen. 
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Figur 1: Kodningsschema 

 

3.4 Svårigheter 

Den allmänna debatten kring etableringen av gruvan i Kallak har varit ganska stor och vi som 

författare har därigenom tagit del av debatten även innan studien påbörjades. Detta har gjort att 

vi hade skapat oss en uppfattning om situationen sedan tidigare. Eftersom att vår studie ämnar 

studera retoriken kring etableringen av gruvan och inte direkt åsikter kring etableringen anser vi 

inte att denna tidigare uppfattning har påverkat studien negativt i någon nämnvärd omfattning, 

dock har vi haft detta i åtanke genomgående i studien. 

 

Under kodningsprocessen har det ibland varit svårt att särskilja koderna från varandra då många 

är starkt sammankopplade till varandra. Vi har försökt att särskilja detta genom att uttolka vad det 
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som skribenten av en artikel faktiskt hänvisar till. Koderna uteslutning och deltagande är till ex-

empel nära sammankopplade med varandra då uteslutning också handlar om att inte får vara del-

tagande i processen. Eftersom att vi studerat det som uttrycks mer direkt i debatten har vi separe-

rat de koder som är nära sammankopplade genom att se vad som uttrycks direkt, till exempel om 

skribenten faktiskt skriver om uteslutning eller deltagande. Det har också ibland varit svårt att 

urskilja vilken roll en aktör har, ifall personen är skribent på en tidning, en privatperson eller nå-

got annat. I de flesta fall har det framgått men ibland har vi behövt söka på personen i Google 

för att förstå vilken roll en aktör har. Att fastställa vilken aktör som är för eller emot en etablering 

har ibland varit svårt. Genom att försöka tyda språket och vilka aspekter som lyfts fram har vi 

försökt fastställa vem som är för och vem som är emot. Vissa aktörer har också försökt hålla sig 

så neutrala som möjligt i debatten, särskilt journalister, och därför har vi delat in aktörerna i 

grupperna för, emot och neutral. Efter att kodningen var klar och resultatet började sammanstäl-

las visade det sig att de som är motståndare till gruvan får komma till tals oftare i de artiklar vi 

tittat på än de som förespråkar gruvan, vilket syns i tabellerna 1-6 samt bilaga 4. Detta anser vi 

inte påverkar resultatet av studien i någon nämnvärd omfattning. Genom att titta på vilka koder 

som förekommer när vilken aktör fick komma till tals blev inte denna snedfördelning av aktörer 

missvisande.  

4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat från våra insamlade data. Avsnittet är uppdelat efter de teman 

vi använde oss av i kodningsprocessen.  

4.1 Ekonomi 

Temat Ekonomi är uppdelat i fyra underkategorier, nationell ekonomi, lokal ekonomi, jobb och gruvnä-

ring 

Nationell ekonomi 

Ett ämne som diskuterats mycket i debatten är huruvida mineralavgiften borde höjas eller inte. V 

har förslagit en höjning av avgiften, men Eva Flyborg (FP) är orolig för att norra Sverige kommer 

drabbas hårt då det finns en risk att de utländska gruvbolagen inte kommer vilja etablera sig i Sve-

rige om avgiften vore lika hög som utomlands. Sverige har tjänat på att ha en låg mineralavgift. 

Dessutom menar hon att bolagen redan betalar bolagsskatt (Petersen, 2013, 3 oktober, NK). En 

insändare kritiserar Sveriges sätt att hantera gruvbolagen. Han menar att gruvbolagen betalar få 
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avgifter för att få bryta här och det är Sverige som betalar för vägbyggen och mycket av infra-

strukturen runt gruvorna (Kitok, 2013, 26 september, NK). 

Johan Johansson (M) skriver i NSD att en gruva kan ge mycket till ett samhälle. Han menar att 

investeringarna som sker när gruvprocessen startar tillsammans med infrastruktursatsningar i om-

rådena ger mycket resurser till samhället och när gruvan börjat producera kan Sverige få in skatt 

(Johansson, 2013, 13 februari, NSD). VDn för Svemin1 skriver i en artikel att gruvnäringen om-

sätter 45 miljarder kronor om året och är en stor arbetsgivare som drar in pengar till orten. (Ahl, 

2013, 2 oktober, NSD) Representanter från turistnäringen skriver i en artikel att turismen bidrog 

med 14,5 miljarder kronor i momsintäkter till staten år 2012, medan gruvindustrin bidrog med 0 

kronor i momsintäkter (Ling, Jönsson Rajgård, & Pittja, 2013, 30 september, NK). 

Även i nationell media kritiseras gruvbolagen för att bidra med lite pengar till staten. I en artikel 

från SvD säger att gruvbolagen bidrog med 1 miljon kronor till staten år 2012, vilket de menar 

bara är en liten del av de pengar de tjänar på gruvorna. Naturresurserna är ändliga, så därför me-

nar personen att kommunen borde kunna tjäna på att ta in gruvbolagen samt att de ska bidra mer 

till statskassan (Arpi, 2013, 3 september, SvD). 

Lokal ekonomi 

Kategorin lokal ekonomi behandlar de ämnen som berör Jokkmokk och Norrbottens ekono-

miska situation och de saker som kan påverka ekonomin positivt eller negativt. Fokus ligger på 

hur olika näringar skulle kunna påverka samhället samt hur Norrbotten känner sig utnyttjade av 

svenska staten. 

Åström och Bucht (2013, 25 september, NK) skriver att Norrbotten står för en betydande del av 

Sveriges ekonomi i och med gruvornas avkastning, skogen, vattenkraften och turismen. De me-

nar att gruvnäringen är viktigt för Norrbottens utveckling och möjligheter till jobb. De skriver att 

en gruva i Kallak skulle kunna ge nytt hopp till Jokkmokks kommun och hänvisar till hur det gick 

till i Pajala (Åström & Bucht, 2013, 25 september, NK). I en insändare till tidningen NSD skriver 

Kjell att om Kallak skulle bli en gruva skulle det kunna stoppa Jokkmokks nedrustning. Privat-

personen tror att flera näringar i samhället skulle kunna utvecklas och tjäna på en gruva i Jokk-

mokk (Kjell, 2013, 20 juni, NSD). 

                                                 

1 SveMin är en branschförening för metallproducenter, gruvor och mineraler i Sverige (Svemin, 2015). 
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Snell-Lumio och Hövenmark skriver i en artikel att ett samhälle som bara har en näring som ger 

inkomst till orten blir sårbara, ifall det skulle uppstå ett problem skulle hela samhället bli lidande. 

De menar däremot att ett samhälle med fler näringar inte blir lika känsliga (Snell-Lumio & Hö-

venmark, 2013, 20 september, NSD). 

Rennäringen i Norrbotten kommer att påverkas av sprängningar som behöver genomföras om 

det skulle bli en gruva i Kallak. Hela samebyar kan påverkas, bland annat Jåhkågasska och Sirges 

samebyar som ligger i området nära Kallak. Rennäringen och samebyarna är en viktig del av den 

lokala ekonomin och Norrbotten. Även Laponia riskerar att förlora sin världsarvstatus vilket 

skulle slå hårt mot turistnäringen i norra Sverige (Kitok, 2013, 26 september, NK).  

Även i nationella tidningar ligger fokus på vilka former av näring man vill ha i Jokkmokk samt 

hur samhället skulle påverkas av en gruva (Harnesk et al. 2013, 6 september, SvD). 

Jobb 

I debatten om gruvnäringen är jobb ett ämne som ofta dykt upp i artiklarna. Det handlar både 

om personer som är hoppfulla om att få arbeta om det skulle komma en gruva till Jokkmokk, 

som är trötta på att behöva åka till en annan ort än sin hemstad för att jobba och kunna försörja 

sina familjer. I en artikel skriver en arbetslös man att arbetslösheten i Norrbotten och Sverige är 

hög och att Jokkmokk inte har råd att säga nej till gruvor som kan bistå med arbetstillfällen i 

kommunen (Hurtig, 2013, 3 september, NK).   

Det finns även de som är säkra på att gruvan inte kommer ge några jobb till lokalbefolkningen 

för de tror att de kommer gå till utländska bemanningsföretag istället (Kitok, 2013, 26 september, 

NK). 

Fjällén (2012, 8 december NK) och Snell-Lumio (V) tillsammans med Hövenmark (V) skriver 

båda om risken att gruvan kommer slå ut andra arbetstillfällen, exempelvis turism och rennäring i 

området om det blir en gruva i Kallak. Fjällén föreslår även att kommunen borde satsa på turism i 

och med närheten till Laponia och den samiska kulturen. Han tror att om man rustar upp mu-

seum och satsar på samiska näringar så kommer kommunen få 100 nya jobb direkt och att de 

kommer hålla längre än de ungefärliga 20 åren som en gruva kan bistå med jobb (Fjällén, 2012, 8 

december, NK). I en insändare från Hans-Åke Sunkvist (2013, 21 augusti, NSD) skriver han att 

en gruva kan skapa fler jobb och att kommunen redan har mycket orörd mark och att en gruva 

inte skulle betyda mycket för den orörda marken.  



 

22 

 

Ett annat argument som tas upp i nationella tidningar är att jobben i gruvan kommer generera 

fler jobb i kommunen. Annie Lööf (C) skriver att ett jobb skapar i regel två till i samma ort och 

att de samhällen som i dagsläget håller på att avfolkas har en möjlighet att växa i och med en 

gruva (Lööf, 2013, 2 oktober, DN). I nationell media belyses också meningsskiljaktigheterna om 

huruvida gruvbolaget kommer ge jobbet till lokalbefolkningen eller om de går till bemanningsfö-

retag (Lööf, 2013, 2 oktober, DN; Holmberg, 2013, 2 augusti, Dagens ETC). 

Gruvnäring 

När gruvnäringen har diskuterats i gruvdebatten har fokus legat på hur människors synpunkter på 

hur gruvnäringen fungerar. Bland annat skriver Jonas Eriksson att det finns en uppfattning att det 

ofta öppnas nya gruvor i Sverige och att majoriteten av dem inte är ägda av svenska bolagen, men 

i själva verket är 13 av de 162 gruvorna svenskägda (Eriksson, 2013, 3 juli, NK). 

Fred Boman, VD för JIMAB har uttryckt sig i en artikel att han anser att Länsstyrelsen inte alltid 

gör sitt jobb och att de lägger sig i andras arbeten. Han menar att deras uppgift är att se om det är 

möjligt att anlägga en gruva i just det område som är av intresse, inte att göra en miljöprövning 

(Silverberg, 2014, 2 juli, NK).  

På nationell nivå debatterar Lööf (C) i DN att en höjd mineralavgift skulle minska intresset för 

gruvetableringen i Sverige (Lööf, 2013, 2 oktober, DN). 

Ekonomi Motståndare Förespråkare Neutral Tidningar Lokala tid-

ningar 

Nationella 

tidningar 

Total 

Nationell eko-

nomi 

12 5 0  13 4 17 

Lokal ekonomi 16 18 1  31 4 35 

Jobb 17 21 0  31 7 38 

Gruvnäringen 12 9 0  18 3 21 

Total:  57 53 1  93 18 111 

Tabell 1: Förekomst av koder under tema ekonomi 

4.2 Neo-liberalismen 

Neo-liberalismen är ett tema som är uppdelat i underkategorierna minerallagen och miljölagstiftningen.  

                                                 

2 Under 2013 fanns det 16 gruvor, idag 2015 finns det 17 gruvor (Bergsstaten, 2014a). 
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Minerallagen 

När det skrivs och talas om Sveriges minerallagstiftning syftar många ofta till den låga avgiften 

som gruvbolag betalar till den svenska staten och hur lätt det är för många företag att få tillstånd 

för att undersöka möjligheter till att starta gruvor. Både de som motsätter sig gruvetableringen 

och de som är för gruvan pratar mycket om minerallagen. De som motsätter sig gruvan menar 

ofta på att minerallagen inte tar hänsyn till människor och naturen utan favoriserar gruvbolagen 

och att staten då säljer ut naturresurser till ett lågt pris utan att få mycket tillbaka. Åsa Petersen 

och Johan Kitok lyfter båda fram hur låg mineralavgiften är och att Sverige säljer ut naturresurser 

för låga avgifter (Petersen, 2013, 3 oktober, NK; Kitok, 2013, 26 september, NK). Vidare menar 

även Karin Åström (S) och Sven-Erik Bucht (S), som är positiva till gruvan, på att mineralavgif-

ten behöver ses över (Åström & Bucht, 2013, NK). MP anser också att mineralavgiften bör höjas 

och att lagen måste ändras samt att gruvindustrin har en negativ påverkan på naturen i Sverige 

och bolagen sedan flyr med vinsterna utomlands (Rosengren, 2014, 7 februari NSD; Fridolin, 

Eriksson & Dahlberg, 2014 7 februari, NSD; Eriksson & Dahlberg, 2013, NSD). Några som fö-

respråkar en höjning av mineralavgiften är Christina Snell-Lumio (V) och Anna Hövenmark (V), 

även Fältbiologerna kritiserar mineralavgiften och förespråkar en förändring av minerallagen 

(Snell-Lumio & Hövenmark, 2013, NSD; Abresparr & Ehn, 2013, NSD).  

En eventuell höjning av mineralavgiften kommer, enligt Johan Johansson (M), ha en negativ in-

verkan på gruvindustrin då detta kommer leda till färre investeringar och etableringar (Johansson, 

2013, NSD). I en debattartikel skriver Sara Lahtinen att bolaget JIMAB har köpt rättigheterna till 

att bryta malmen för en struntsumma (Lahtinen, 2013, NSD). Företrädare för STF, Svenska Eko-

turismföreningen och Visit Sápmi förespråkar också en förändring och vill att lagen ska ta större 

hänsyn till andra näringar (Ling et al. 2013 30 september, NK). Johan Eriksson, politisk redaktör 

på NK, som är positivt inställd till gruvan, anser också att det finns områden inom mineralpoliti-

ken i Sverige som kan förbättras så att inte naturen påverkas negativ men argumenterar också i en 

annan artikel för att mineralavgiften är låg då det ställs krav på gruvbolagen att återställa naturen 

(Eriksson, 2013, 3 juli NK; Eriksson, 2014, 23 juli NK).  

Flertalet artiklar på nationell nivå lyfter också frågan om minerallagen. I SvD skriver Johanne 

Hildebrant att minerallagen bjuder in gruvföretag att exploatera naturresurser i Sverige (Hilde-

brant, 2013, 14 september, SvD). I en debattartikel i SvD skriver flera politiska aktörer och ord-

förande för sametingets ungdomsråd att minerallagen behöver ses över (Harnesk, Waara, Ander-

son Edenbrink, Raukola, Larsson & Lundgren Skerk, 2013 6 september, SvD). Carl Johan von 
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Seth (2013, 7 oktober, DN) menar i en ledare i DN på att mineralavgiften behöver höjas och då 

kanske framförallt för att staten ska kunna få in pengar för att återställa eventuell naturförstörelse 

om ett bolag går omkull och då inte kan betala för sig själva. Näringsminister Annie Lööf (C) 

(2013, 2 oktober, DN) menar i sin debattartikel i DN att den låga mineralavgiften är positiv då 

den gör att Sverige blir ett intressant land för gruvföretagen att söka sig till. En skribent för DN 

skriver att gruvbolag idag kan etablera sig på marker utan att samer eller andra markägare har nå-

got att säga till om (Blume 2013, 11 september, DN). Länta, Nygård, Jonsson & Åhrén (2013, 21 

augusti, DN) menar på samma sak när de skriver att samebyarna är maktlösa mot de stora gruv-

bolagen. I två artiklar i Dagens ETC riktar också skribenterna Agnes Nygren, från Afrikagrup-

perna, och Karin Holmberg, skribent på Dagens ETC, kritik mot den liberala och låga mineralav-

giften i Sverige (Nygren, 2013, 13 september, Dagens ETC; Holmberg 2013, 2 augusti, Dagens 

ETC).  

Miljölagstiftning 

Miljölagstiftningen är inte lika återkommande som minerallagen och miljölagstiftning nämns ofta 

i samband med minerallagen. I våra gruvor är ett riksintresse skrivs det att Jonas Sjöstedt (V) menar 

att det är orimligt att gruvnäring får förekomma i naturreservat medan Eva Flyborg (FP) lyfter 

fram att Sverige har den hårdaste miljölagstiftningen i världen (Petersen, 2013, 3 oktober NK). 

Stefan Tornberg (C) (2013, 2 september, NSD) lyfter också fram att Sveriges miljölagstiftning är 

hård och att därför är det att föredra att gruvor etableras i Sverige jämfört med länder som har 

sämre miljölagstiftning. För att en gruva ska kunna etableras i Sverige krävs det att företaget för 

en miljökonsekvensbeskrivning och Sara Lahtinen riktar kritik mot den som JIMAB har gjort och 

säger att den är vinklad och bristfällig (Lahtinen, 2013, 5 augusti NSD).  

På nationell nivå i en artikel i DN är Lööf (C) inne på samma linje som Stefan Tornberg och fö-

redrar att gruvorna finns i Sverige med hård miljölagstiftning istället för andra länder med svagare 

lagstiftning (Lööf, 2013, 2 oktober, DN). 

Neo-

liberalism 

Motståndare Förespråkare Neutral Tidningar Lokala tid-

ningar 

Nationella 

tidningar 

Total 

Minerallagen 41 14 5  43 17 60 

Miljölagstiftning 2 4 0  4 2 6 

Total: 43 18 5  47 19 66 

Tabell 2: Förekomst av koder under tema neo-liberalism 
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4.3 Riksintressen 

Temat Riksintressen är uppdelat i underkategorierna konflikter, prioriteringar och samexistens. 

Konflikter 

I debatten har det varit tydligt att det är en konflikt mellan de olika intressena, särskilt mellan mi-

neralutvinning, miljö, rennäring och det samiska folkets rättigheter.  Karin Åström och Sven-Erik 

Bucth, (S) anser att regeringen måste ta tag i gruvfrågorna för att undvika konflikter mellan olika 

aktörer i kommunerna. Staten måste ta ett tydligare ansvar, menar de. (Åström & Bucht, 2013, 25 

september, NK) Johan Johansson (M) är också övertygad om att gruvfrågan måste tas upp på 

nationell nivå för att undvika konflikter på samhällsnivå (Rosengren, 2014, 22 januari, NSD). 

En aspekt som Åsa Romson (MP) tar upp i denna konflikt mellan ren-och gruvnäringen är makt-

förhållande. Hon anser att det finns ett ojämnt förhållande där gruvbolagen har mer makt i debat-

ten än vad samerna har. Därför anser hon att det är svårt att föra en jämn dialog mellan de olika 

parterna (Petersen, 2013, 3 oktober, NK). 

Även i nationella medier har det rapporterats om konflikt mellan de olika intressena. Olika aktö-

rer aktiva i konflikterna är aktivister, gruvbolagets VD och personal, renägare, lokalpolitiker och 

polis. Länta et al. ifrågasätter den del i debatten som pratar om samexistens mellan de olika par-

terna och menar att det egentligen handlar om att gruvbolagen försöker kolonisera samernas 

mark. De säger också att ”Konflikten är inte mellan de samiska och svenska samhällena, utan 

mellan en ursprungsfolkskultur som berikar Sverige och en gruvnäring som för rikedomar ur lan-

det” (2013, 21 augusti, DN). 

Prioriteringar 

Olika aktörer i gruvdebatten hävdar att vissa näringar prioriteras över andra. Många är kritiska till 

att politiker på lokal och nationella nivå uttrycker ett särintresse för särskilda näringar. Bland an-

nat har Sven-Erik Bucht (S) anklagats för att vilja satsa på gruvnäring före ren- och turistnäring. 

Även Annie Lööf (C) tillsammans med Näringsdepartementet har anklagats för att prioritera 

gruvnäring framför rennäring (Rosengren, 2014, 27 oktober, NSD; Håkansson, 2013, 6 septem-

ber, NSD). 

Johan Antti, Länsråd i Norrbottens län menar att bara för att gruvnäringen omsätter mer än ren-

näringen och turistnäringen så bör inte den har företräde. Han säger också att gruvnäringen själv-

klart har ett högt ekonomiskt värde, men när kultur och miljö står emot det går det inte att jäm-
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föra de olika näringarna, ”medan du aldrig kan kapitalisera kulturmiljö” säger Antti (Rosengren, 

2015, 1 april, NSD). 

I kritik mot Länsstyrelsen skriver två professorer från Luleå Tekniska Universitet att de upplever 

att Länsstyrelsen prioriterar rennäring och miljöskydd före gruvnäring och att detta är problema-

tiskt (Weihed & Öhlander, 2015, 25 mars, NSD). Denna kritik bemöts dock av Johan Antti som 

menar på att Länsstyrelsen provat 20 ärenden under det senaste decenniet och att 17 av dessa har 

beviljats tillstånd att bedriva verksamhet. Han svarar även med att anledningen till att Kallak fick 

nedslag var för att Länsstyrelsen anser att de skador som kan skapas i området kommer vara 

svåra att återställa och därför påverka rennäringen. En annan aspekt som tas upp i debatten är 

jobb. Gruvor kan ge jobb men det finns en risk att de även kan ta arbeten ifrån andra människor 

som arbetar med ren-och turistnäringen. Jonas Brännberg, gruppledare för Rättvisepartiet soci-

alisterna i Luleå kommunfullmäktige menar att det hela ansvaret ligger hos regeringen om vilken 

näring som ska prioriteras (Brännberg, 2013, 16 september, NSD). 

I de nationella tidningarna skriver bland annat representanter för S, MP, V och Sametingets ung-

domsråd i en artikel i SvD att gruvförespråkarna anser att en etablering av en gruva i en ort är det 

bästa sättet att ge arbetstillfällen och möjlighet till ett starkare samhälle. Men trots detta menar 

representanterna att besöksnäringen idag har ett högre exportvärde än vad gruvindustrin har. 

(Harnesk et al. 2013, 6 september, SvD). DO menar att gruvetableringen ofta ses som ett allmän-

intresse medan rennäringen ses som ett samiskt särintresse. Risken med detta tänk är att samerna 

kommer behöva ge vika för gruvnäringen och inte kunna utöva sin kultur om de inte längre får 

tillgång till sina marker (Broberg, 2013, 16 september, DN). 

Samexistens 

Samexistens är ett ämne som benämnts från båda sidor i debatten. De olika aktörerna pratar om 

att de inte vill hindra andra näringar från att etablera sig. Bland annat säger Patrik Lundgren, ord-

förande i SSR att de inte vill att den samiska näringen ska lamslå gruvnäringen, utan att de ska 

kunna arbeta tillsammans (Wynne, 2013, 5 september, VK). Sven-Erik Bucht som 2014 blev ut-

sedd till sameminister har fått utstå mycket kritik för att ha ett särintresse i gruvnäringen men sä-

ger själv att han tycker att den samiska kulturen är viktig och att motsättningar mellan de olika 

näringarna inte ska behöva finnas. Håkan Johansson som sitter i Sametingets styrelse anser att 

Norrbotten har väldigt stora ytor och att alla dessa näringar borde kunna få plats och samverka 

(Rosengren, 2014, 27 oktober, NSD). Annie Lööf (C) menar att både rennäringen och gruvnä-
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ringen är riksintressen, men för att båda ska kunna samexistera måste gruvnäringen vara mer 

hållbar (Håkansson, 2013, 6 september, NSD). 

Ordförande från två olika samebyar, ordförande i SSR och ordförande för Samerådet människo-

rättsavdelning skriver på nationell nivå att de vill kunna samexistera med det svenska samhället. 

Men för att denna samexistens och samverkan ska kunna ske kräver de att deras renskötsel och 

andra näringar ska respekteras. Men de verkar skeptiska till att någon samexistens kan uppnås 

med tanke på den mineralpolitik som Sverige för då den fokuserar på att förbättra förhållanden 

för gruvorna. Lite fokus läggs på hur rennäringen ska överleva i relation till den kraftfulla gruvnä-

ringen (Länta et al. 2013, 21 augusti, DN). 

Riksintressen Motståndare Förespråkare Neutral Tidningar Lokala tid-

ningar 

Nationella 

tidningar 

Total 

Konflikter 14 10 1  18 7 25 

Prioritering 24 12 0  25 9 36 

Samexistens 8 11 1  12 8 20 

Total: 46 33 2  55 24 81 

Tabell 3: Förekomst av koder under tema riksintressen 

4.4 Demokrati 

Temat demokrati är uppdelat i underkategorierna deltagande, uteslutande, rådfrågning och rättigheter. 

Retorik som kan kodas in under dessa koder är något som är frekvent återkommande i de texter 

som studerats, framför allt bland de som motsätter sig etableringen av gruvan i Kallak.  

Rättigheter 

När det kommer till rättigheter talas det mest om mänskliga rättigheter och ursprungsfolksrättig-

heter. Det hänvisas ofta tillbaka till den nationella lagstiftningen där samerna erkänns som en mi-

noritet och ett ursprungsfolk och därigenom tillskrivs vissa rättigheter. Även olika internationella 

konventioner som Sverige har skrivit under på är något som det hänvisas tillbaka till så som kon-

ventionen om ursprungsfolksrättigheter och ILO 169, vilken Sverige inte har ratificerat. Peter 

Sedlacek (FP), Cecilia Festin Stenlund (FP) och Andreas Westerberg (FP) (2014, 4 mars, VK) rik-

tar in en artikel kritik mot att Sverige inte har ratificerat ILO 169 och menar på att Sverige snarast 

bör göra detta så att samer får de rättigheter som de förtjänar. Via en artikel i VK uttrycker också 

Sametinget sitt missnöje och säger att gruvplanerna är brott mot mänskliga rättigheter och sa-
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mernas rätt att bestämma över sitt land, sin kultur och sin livsmiljö (Björkland, 2014, 18 februari, 

VK). Anders Wynne (2013, 5 september, VK), skribent för VK, är inne på samma spår och ar-

gumenterar i en artikel att FN riktat kritik mot Sveriges minerallag då den kan strida mot kon-

ventioner kring mänskliga rättigheter så som urfolksdeklarationen. Gruvdebatten i Norrland 

handlar till stor del om samernas rättigheter och Åsa Petersen lyfter i en artikel fram SDs förslag 

om att alla ska kunna bedriva rennäring och tittar tillbaka och skriver att samerna redan utsatts 

tillräckligt för rasism i historien (Petersen, 2014, 16 oktober, NK). Vidare skriver Petersen att sa-

mernas rättigheter måste tas på allvar och lyfter fram Josefina Lundberg Skerks, från Sametingets 

ungdomsråd, kritik mot staten att de inte upprätthåller samernas rättigheter (Petersen, 2013 3 ok-

tober, NK; Petersen, 2013, 16 augusti, NK). Jonas Vannar, från Sirges sameby, uttrycker också 

den kritik som FN riktat mot behandlingen av samerna som ursprungsfolk (Håkansson, 2013 6 

september, NSD). Sametinget har också uttryckt krav i frågan vilka bland annat är: 

Att svenska staten stoppar all pågående prospektering, samtliga nya undersökningstillstånd, arbetspla-
ner och koncessionsansökningar, i avvaktan på att Sverige lever upp till internationell urfolksrätt, sär-
skilt principerna om Free Prior and Informed Consent/Fritt Informerat Förhandssamtycke som 
måste implementeras i alla frågor som berör urfolket samerna. […] Att lagstiftningen ändras så att det 
samiska folkets behov av funktionella land och vatten ska väga tyngre än utländska riskkapitalisters 
vinstintressen (Håkansson, 2013 6 september, NSD). 

Representanter från turistnäringen uttrycker också sitt stöd till samerna och deras rätt till renbe-

tesmarker (Ling et al. 2013 30 september, NK). I Fredrik Tanos artikel uttrycker två samer från 

samebyar utanför Jokkmokk sitt missnöje med att utländska företag kan komma och ta över de 

samiska markerna och att ”Sapmi håller bokstavligen på att ätas upp inifrån” (Tano, 2013, 26 au-

gusti, NK). Gerhard Willemsen ansluter sig också till dem som riktar kritik mot att åtaganden ge-

nom internationella konventioner inte upprätthålls och menar på att samernas rättigheter kränks 

på olika sätt (Willemsen, 2013 31 augusti, VK). Johan Eriksson, politisk redaktör på NK (2013, 3 

juli, NK) lyfter i en artikel i NK fram ett annat perspektiv på allting och menar på att JIMAB som 

företag också har vissa rättigheter som måste respekteras. Det är inte ovanligt att också referera 

tillbaka till historien och hur samerna tidigare har förtryckts. Miljöpartiet menar på att staten 

måste se sin roll i detta och ta sitt ansvar samt att samerna måste få de rättigheter som tillskrivs 

dem enligt internationella konventionerna (Rosengren, 2014 7 februari, NSD; Fridolin et al. 2014 

7 februari, NSD).  

Även i nationella tidningar lyfts frågan kring rättigheter. DO riktar också kritik mot Sverige då 

inte samerna har de rättigheter som de borde ha och menar på att Sverige borde ta FN:s kritik på 

allvar och ratificera ILO 169 (Broberg, 2013 16 september, DN).  I DN lyfter även Ebba Blume 

fram den kritik som internationellt riktats mot Sverige (Blume, 2013 11 september, DN). Agnes 
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Nygren (2013, 13 september, Dagens ETC) från Sydafrikagrupperna ställer sig också bakom sa-

mernas kamp för rättvisa och uttrycker att samerna har Sydafrikagruppernas stöd. Johanne Hil-

debrandt gör en jämförelse med att många inte tycker att det är okej att svenska företag kränker 

människor i Afrika och deras rättigheter men att det råder hemmablindhet när det sker i Sverige 

(Hildebrandt, 2013, 14 september, SvD). Precis som Hildebrandt jämför Gudrun Edh Sveriges 

behandling av samerna med andra folk i världen och menar att Sverige klagar på hanteringen av 

indianer i Sydamerika medan behandlingen av samerna är usel (Edh, 2013 6 september, DN). I 

SvD skriver Nils Harnesk et al. (2013, 6 september, SvD) om hur konflikten kring gruvorna blivit 

en nytändning och symboliska frågor för samernas rättigheter och att andra norrbottningar borde 

känna igen sig i problematiken då historien ser ut som den gör. Jon-Mikko Länta et al. (2013. 21 

augusti, DN) menar på att koloniseringen av samiska marker inte bara är en historisk företeelse 

utan att det händer även idag och detta hotar den samiska kulturen. 

Deltagande 

Flera aktörer menar på att samer utesluts ur den demokratiska processen och SSR kräver att lagen 

ändras så att samerna konsulteras tidigare i processen (Wynne, 2013 5 september, VK). Fred Bo-

man, VD för JIMAB, säger i en intervju att de haft möten med samebyar men säger också att det 

hade kunnat skötas bättre. Han säger också SSR driver en kampanj för att få beslutsrätt i frågan 

och att han anser det vara propaganda (Silverberg, 2014, 2 juli, NK). Åsa Petersen skriver i en 

krönika att allianspartierna i en debatt lyfte fram vikten av bra dialog kring etablering av till ex-

empel gruvor (Petersen, 2013 3 oktober, NK). Karin Åström (S) och Sven-Erik Bucht (S) menar 

att modeller för ansvar och finansiering måste grundas i samverkan och god dialog (Åström & 

Bucht, 2013 25 september, NK). Sameministern borde ha en rådgivare från den samiska världen 

eftersom att det är dem ministern ska representera menar Matti Berg i en intervju (Rosengren, 

2014 7 oktober, NSD). MP uttrycker också att samerna ska få mer att säga till om tidigt i besluts-

processen kring en gruva (Rosengren, 2014, 7 februari, NSD). JIMAB började sin process av dia-

log fel och att dialogen kunde skötas bättre anser Johan Johansson (M) (Rosengren, 2014, 22 ja-

nuari, NSD). Jenny Wik Karlsson, SSR, säger i en intervju att samråd ska ske i miljökonsekvens-

arbetet (Vikström, 2014, 17 januari, NSD). Sametinget har också ett krav på att få avgörande in-

flytande över samiska marker (Håkansson, 2013 6 september, NSD). Min Geaidnu, sametings-

parti, och organisationen IOSDE ”kräver […] att staten ska förhandla med samerna i varje om-

råde som berörs av gruvplaner” (Vikström, 2013, 27 augusti, NSD). Jonny Vikström skriver om 

hur en motion lagts fram på kommunnivå för att markägare och samebyar tillsammans ska ta 

fram en policy om framtida exploateringar (Vikström, 2013, 26 februari, NSD). Jonas Brännberg 
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som är gruppledare för Rättvisepartiet socialisterna i Luleå kommunfullmäktige tycker att gruv-

projekt endast ska få gå vidare när detta sker i samråd med hela lokalbefolkningen (Brännberg, 

2013 16 september, NSD). Representanter för tre olika turismföreningar ställer sig inte emot alla 

gruvor men etableringen måste ske med respekt och dialog mellan alla näringar (Ling et al. 2013, 

30, september, NK). Johan Eriksson, politisk redaktör för NK, skriver att ”bolaget har hela tiden 

fört en öppen dialog med kommunen och andra sakägare” (Eriksson, 2013 3 juli, NK).  

I nationell media skrivs det också av representanter för MP, S, V och Sametingets ungdomsråd 

att inflytande från civilsamhället måste öka (Harnesk et al. 2013 6 september, SvD). Annie Lööf 

(C) skriver i en debattartikel att hon kommer lägga fram proposition för att förtydliga prospekte-

ringsbolagens informationsansvar och att en mineralstrategi tagits fram i samtal med många olika 

organisationer, bland annat Urbergsgruppen och Sametinget (Lööf, 2013, 2 oktober, DN). Stefan 

Andersson (S), uttrycker sig i Dagens ETC att han tycker att kommunerna måste få vara med ti-

digare i beslutsprocessen (Holmberg, 2013, 2 augusti, Dagens ETC). 

Uteslutning 

Det har framkommit olika sätt använda sig av retoriken kring uteslutning men det handlar alltid 

om att olika aktörer inte får vara med i den demokratiska processen. Åsa Petersen skriver i en 

artikel att de norra delarna av Sverige ses som något i periferit medan Johan Kitok skriver att 

kommunerna i Norrland blir behandlade som kolonier och inte har någon makt att påverka be-

slut (Petersen, 2013, 3 oktober, NK; Kitok, 2013, 26 september, NK). I en artikel av Jonny Vik-

ström lyfts det fram att samer blivit informerad om ett möte med gruvbolaget genom ett reklam-

blad men att samerna blivit direkt tillfrågade om att delta (Vikström, 2014, 17 januari). Jonas 

Vannar, från Sirges Sameby, lyfter fram i en intervju att han inte tror att regeringen har tagit till 

sig om vad Sametinget har uttryck i mineralfrågan (Håkansson, 2013, 6 september, NSD). Det 

skrivs också i en artikel om hur renägare och bofasta får ge vika så fort det kommer riskkapitalis-

ter som erbjuder ekonomisk utveckling (Infödd jokkmokksbo, 2013, 30 augusti, NSD). Kjell ut-

trycker sig i en artikel om hur han anser att de som faktiskt vill ha en gruva i Jokkmokk inte får 

komma till tals i debatten och det är dags att dessa personer får sin röst hörd (Kjell, 2013, 20 juni, 

NSD). I en annan intervju lyfter Jonas Vannar fram att företaget inte har informerat samerna som 

de ska. Enligt arbetsplanen som finns ska samerna informeras 10 dagar innan provsprängningar 

görs men samerna blev informerade dagen innan (Rosengren, 2013, 17 augusti, NSD). Nils Har-

nesk (S) skriver i en debattartikel om att de som motsätter sig en gruva i Jokkmokk har blivit 

förminskade och förlöjligade samtidigt som man har försökt begränsa vem som får uttala sig i 
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debatten till endast Jokkmokksbor (Harnesk, 2013, 16 augusti, NSD). Det skrivs också om hur 

Jokkmokksborna inte fått vara med och bestämma kring att det ska börja borras efter malm och 

hur bolaget struntar i hur det kommer att se ut där när malmen är slut för att då är bolaget borta 

(Före detta jokkmokkare, 2013 7 september, NK). I ett öppet brev till kommunalrådet Stefan 

Andersson (S) uttrycker tre renskötare hur de inte anser att de blir företrädda av honom (Kuol-

jok, 2012, 30 januari, NK). Gerard Willemsen uttrycker i en debattartikel hur kritiska kommenta-

rer censurerades på Annie Lööfs hemsida och att privatpersoner blev portade från en presskonfe-

rens (Willemsen, 2013 31 augusti, VK).  

Även i nationell media lyfts frågan om uteslutning. Johanne Hildebrandt skriver i en artikel om 

hur det finns en gammal vrede över hur Stockholm utnyttjar Norrland och dess naturresurser. 

Vidare skriver Hildebrandt att JIMAB inte samverkar med befolkningen och att det därför inte är 

konstigt att lokalbefolkningen känner sig överkörd (Hildebrant, 2013 14 september, SvD). Nils 

Harnesk et al. (2013, 6 september, SvD) skriver ”Att situationen i dag blivit ohållbar beror på av-

saknad av en dialog på lika villkor samt att det saknas verktyg för det civila samhället att påverka 

utvecklingen. Hela "gruvboomen" verkar vara en uppgörelse mellan branschen och regeringen 

där vi andra sitter på åskådarplats”. Staten öppnar upp för gruvnäringen på samiska marker utan 

samernas samtycke menar DO på (Broberg, 2013 16 september, DN). Agnes Nygren från Sydaf-

rikagrupperna skriver i en artikel i Dagens ETC att lokalbefolkningen inte blir rådfrågade kring 

etableringen (Nygren, 2013, 13 september, Dagens ETC).  

Rådfrågning 

En av de rättigheterna som tillskrivs samerna som ursprungsfolk är rätten att bli rådfrågad i frå-

gor som rör dem. Anders Wynne (2013, 5 september, VK) skriver i en artikel att FN:s rasdiskri-

mineringskommitté uttryck oro över att Sverige inte lever upp till att samerna blir rådfrågade 

kring etableringen av industriprojekt på samiska marker.  I en artikel uttrycker Clive Sinclair-

Poulton, styrelseordförande i Beowulf Mining, att man från företagets sida försökt få till möten 

med samebyar för att kunna diskutera saker kring etableringen. Jenny Wik Karlsson, jurist hos 

SSR, menar på att samerna kommer att komma på möten när det finns något som är värt att dis-

kutera (Vikström, 2014, 17 januari, NSD). Tre renskötare har skrivit ett öppet brev till kommu-

nalrådet Stefan Andersson (S) där renskötarna riktar kritik mot Andersson då han inte uttalat sig 

kring att gruvbolagen inte samråder med samebyarna (Kuoljok, 2012, 30 januari, NK).  

I nationella tidningen DN lyfter även DO frågan kring samråd med samerna och riktar kritik för 

hur detta genomförs i Sverige (Broberg, 2013 16 september, DN).  
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Demokrati Motståndare Förespråkare Neutral Tidningar Lokala tid-

ningar 

Nationella 

tidningar 

Totalt 

Deltagande 24 17 1  36 6 42 

Uteslutning 29 4 0  23 10 33 

Rådfrågning 5 2 0  6 1 7 

Rättigheter 78 3 3  52 32 84 

Totalt: 136 26 4  117 49 166 

Tabell 4: Förekomst av koder under tema demokrati 

4.5 Samisk kultur 

Under temat Den samiska kulturen har vi skapat underkategorierna rennäringen, den samiska kul-

turen, närheten till naturen och kunskap. Dessa koder är något som använts frekvent i retoriken.  

Rennäring 

Rennäringen är något som är återkommande i debatten. De som motsätter sig gruvan menar på 

att en etablering av en gruva kommer att hota möjligheterna till att bedriva rennäring på platsen 

medan de som förespråkar gruvan menar på att det måste kunna samexistera.  

Fred Boman, VD för JIMAB, uttrycker i en intervju i VK att han dels förstår att samer oroar sig 

men samtidigt inte då flyttleder som de menar på kommer hotas av gruvan inte har använts på 

två år (Silverberg, 2014, 2 juli, VK).  

Åsa Petersen lyfter fram att Jåhkågasska och Sirges samebyar inte skulle klara en etablering av en 

gruva i Kallak och att gruvbolagen ”ger blanka fasen i renskötselns behov” (Petersen, 2014, 7 

februari, NK; Petersen, 2013, 23 augusti, NK). Även Johan Kitok skriver att etableringen av en 

gruva kommer att påverka de två samebyarna negativt och att gruvan kommer att påverka bedri-

vandet av rennäringen negativt (Kitok, 2013, 26 september, NK). I NSD skriver Jonny Vikström 

om hur malmtransporterna kommer att påverka rennäringen negativt. Han lyfter också fram 

landshövdingen Sven-Erik Österbergs uttalande om att vi inte vet hur transporterna kommer på-

verka rennäringen som är starkt kopplat till världsarvet Laponia och att provbrytningar fått stop-

pas för att renar skulle flyttas till området (Vikström, 2014, 3 oktober, NSD; Vikström, 2014 17 

januari, NSD). Vidare skriver Vikström i en annan artikel om samernas anmälan till UNESCO 

där samerna menar på att gruvan hotar möjligheterna till traditionell renskötsel och därigenom 

också världsarvet Laponia (Vikström, 2013 6 februari, NSD). Kallakområdet är samebyarnas året-
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runtmarker och därför kommer gruvan att påverka renskötseln (Rosengren, 2013 17 augusti, 

NSD). Sara Lahtinen skriver också om att markerna är betesområden för rennäringen och skriver 

”Numera är marken indelad i ägomark och allmänning, men renarna har ännu vinterbete där. 

Kanske blir den kommande vintern en av deras sista” (Lahtinen, 2013, 5 augusti, NSD). Kom-

munalrådet Stefan Andersson (S) och Henrik Blind (MP) pratar båda om vikten av att värna om 

Laponia som världsarv men är inte överens om vad som är ett hot mot världsarvet. Blind säger 

att en etablering av gruvan kommer att påverka rennäring mycket då en sameby skärs rakt av 

(Vikström, 2013, 26 februari, NSD). Gustav Fridolin et al. (2014, 7 februari, NSD) uttrycker i en 

debattartikel att renskötsel har pågått i Kallakområdet sedan urminnes tider. I en debattartikel i 

NK funderar en icke renskötande same över hur en gruva faktiskt kommer att påverka rennä-

ringen då samer ändå inte bedriver traditionell renskötsel idag utan använder sig av motorfordon 

redan nu (Icke renägande same, 2012, 13 februari, NK). Gerard Willemsen (2013, 31 augusti, 

VK) menar också på att marken där gruvan är planerad är avgörande för rennäringen och om 

rennäringen ska kunna fortsättas bedrivas.  

Rennäringen och hotet mot den samiska kulturen är också något som lyfts på nationell nivå. Jo-

hanne Hildebrandt (2013, 14 september, SvD) uttrycker att rennäringen kommer störas av gru-

van. I DN skriver DO (2013, 16 september) ”Läget är akut och om inget görs riskerar rennäring-

ens, men också övrig samisk kulturs, fortlevnad och utveckling att tillhöra historien”. Gruvan 

kommer att ödelägga Karin Kuoljoks rennäringsverksamhet befara hon medan Fred Boman, VD 

för JIMAB, menar på att samerna har stort område att bedriva rennäring på ändå (Blume, 2013, 

11 september, DN). I en debattartikel i DN uttrycker de två ordförandena för Jåhkågasska och 

Sirges samebyar samt ordförande för SSR och Samerådets människorättsavdelning en oro för 

rennäringen och den samiska kulturens överlevnad i och med etableringen av gruvan (Länta et al. 

2013, 21 augusti, DN). I Dagens ETC uttrycker Tor Lundberg Tuorda (Holmberg, 2013, 2 au-

gusti, Dagens ETC) att en gruva kommer betyda slutet för rennäringen och i artikeln Nyhetsbilden 

(2014, 11 februari, Dagens ETC) lyfts det fram att gruvan hotar renskötseln som är basen för den 

samiska kulturen.  

Den samiska kulturen 

Ibland talas det mer generellt om hotet mot den samiska kulturen och inte bara mot just rennä-

ringen. Åsa Petersen skriver i NK (2014, 7 februari) att samernas kultur är hotad av gruvnäringen 

och därför är motståndet mot etableringen hälsosam. Tage Fjällén hävdar att den samiska kul-

turen ska tas tillvara på och användas för att locka turister, något som han tycker Jokkmokk bör 
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satsa på istället för en gruva (Fjällén, 2012, 8 december, NK). Sara Lahtinen (2013, 5 augusti, 

NSD) skriver ”[…] hela landområden med subtila, och många unika, skogssamiska kulturhisto-

riska spår lämnas i händerna på gruvexploatörer” och menar på att det verkar som att riksantikva-

riatämbetet prioriterar andra kulturminnen. Även Jonas Brännberg (2013, 16 september, NSD) 

som är Gruppledare för Rättvisepartiet socialisterna i Luleå kommunfullmäktige lyfter fram att 

gruvprojekt hotar den samiska kulturen och att han tycker att det är positivt att samiska organi-

sationer motsätter sig gruvetableringar.  

Kunskap  

Petersen (2013, 25 oktober, NK) skriver i en krönika att det är dags att andra lär sig av samerna 

och tar till sig av deras traditionella kunskap.  

På nationell nivå lyfts också samernas traditionella kunskap om att bedriva rennäring fram och 

hur viktigt detta är för fjällen och naturen (Länta et al. 2013 21 augusti, DN). 

Närhet till naturen 

Peter Sedlacek et al. (2014, 4 mars, VK) lyfter fram att naturen har en kulturell betydelse för sa-

merna. Området där gruvan nu är planerad är ett område där människan har skött naturen var-

samt under en lång tid skriver Sara Lahtinen (2013, 5 augusti, NSD). 

Samisk kultur Motståndare Förespråkare Neutral  Tidningar Lokala tid-

ningar 

Nationella 

tidningar 

Total 

Rennäringen 38 8 0  31 15 46 

Kunskap 3 0 0  2 1 3 

Närhet till na-

tur 

2 0 0  2 0 2 

Den samiska 

kulturen 

7 0 0  6 1 7 

Total: 50 8 0  41 17 58 

Tabell 5: Förekomst av koder under tema samiska kultur 

4.6 Natur 

Temat Natur är uppdelat i underkategorierna återställning, mänsklig påverkan, naturvärde och framtida 

generationer. 
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Återställning 

Många människor i gruvdebatten frågar sig om det kommer vara möjligt att återställa området när 

gruvan i Kallak är utarmad. Johan Eriksson skriver i en artikel i NK att många människor har fel i 

att gruvbolagen inte måste ta ansvar för miljön efter de är klara med brytningen. Han menar att 

Sverige i verkligheten ställer höga krav på dem (Eriksson, 2014, 23 juli, NK). Men trots Erikssons 

påstående är det många som vill att gruvbolagen ska få ännu större krav på sig. Ett förslag från 

miljöpartiet är att införa en obligatorisk försäkring som innebär att bolagen ska återställa miljön 

efter att gruvan är stängd (Fridolin et al. 2014, 7 februari, NSD). Detta ska säkerställa att det finns 

resurser för återställning även om de skulle lämna utan att göra något åt de skador de orsakat på 

miljön (Samuelson, 2014, 7 februari, NK). 

Å andra sidan menar Grön Ungdom i en artikel att det är omöjligt att återställa ett område till vad 

det än gång var till 100 %. De menar att varje område är unikt och att det är mer komplicerat än 

att bara återställa marken så området ser fint ut. Att få tillbaka den biologi som fanns i området 

tidigare tar lång tid (Gunnarsson, Olofsson & Tovatt, 2013, 8 november, NSD). 

I nationella tidningar finns också båda sidorna i frågan om återställning representerade. Fältbiolo-

gerna är även de skeptiska till att bolaget kommer återställa marken efter gruvdriften är avslutad 

(Holmberg, 2013, 2 oktober, Dagens ETC). Gudrun Edh nämner ett fall där ett gruvbolag gått i 

konkurs efter avslutad gruvdrift där de lämnade efter sig stora miljöskulder. (Edh, 2013, 6 sep-

tember, DN) Näringsminister Annie Lööf (C) menar att den som förorenar ska betala för ska-

dorna och att det är en viktig del i lagstiftningen, men nämner även samma exempel som Edh 

som ett misslyckande.  

Mänsklig påverkan 

Av de aktörer som är emot en gruva i Kallak och andra delar av norra Sverige menar flera att 

gruvetableringen är ett ingrepp på naturen. Det är den biologiska mångfalden som drabbas hård-

ast av människans handlingar. Det finns en stor oro för vad som kommer ske med naturen under 

tiden det finns en gruva på plats samt efteråt när gruvan är stängd. Det handlar om lagringsdam-

mar som används vid gruvor som kan rasa och farliga ämnen kan läcka ut i vattnet. Landshöv-

dingen Sven-Erik Österberg gjorde ett uttalande i NSD där han tror att själva infrastrukturen runt 

omkring själva gruvan som exempelvis vägarna till och från gruvan, samt andra servicefunktioner 

kommer göra mer skada på naturen än själva gruvan. Även Eriksson (MP) och Dahlberg (MP) 

instämmer med Österberg (Vikström, 2014, 3 oktober, NSD; Eriksson & Dahlberg 2013, 21 ok-
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tober, NSD). I en annan artikel i tidningen NK förklarar en man varför han anser att en gruva i 

Kallak är en dålig investering för Jokkmokk och belyser då den mänskliga påverkan. Han har 

skrivit att sjön Randijaure och Lilla Luleälven, vilka är belägna i närheten av den möjliga gruvan i 

Kallak, kan komma att påverkas om gruvbrytning skulle ske. Han menar att trots olika former av 

säkerhetsåtgärder så kommer vattnet och omgivningen förgiftas och området förstöras (Kitok, 

2013, 26 september, NK). Även Gustav Fridolin et al. har uttryckt sig i frågan. De anser att gruv-

bolagen har alldeles för mycket friheter och att konsekvenserna av deras handlingar måste utredas 

innan de sker. De menar att det inte är värt att riskera miljö, kultur och jobb för att gruvbolagen 

ska få komma åt malmen (Fridolin et al. 2014, 7 februari, NSD). 

Länsstyrelsen är en av flera institutioner/organisationer som måste genomföra bedömningar om 

en gruva kan etableras i ett område eller inte. Senast 2014 skickade Länsstyrelsen i Norrbotten 

tillbaka en remiss till Bergsstaten då de ansåg att brytningen tillsammans med transporterna skulle 

skapa tillräckligt stora skador på området att de ansåg att en brytning av malm inte borde ske i 

området (Vikström, 2014, 3 oktober, NSD). 

Även i nationella tidningar har det funnits en oro över hur närområdet kommer drabbas om Jok-

kmokk får en gruva. En person jämför med Aitik-gruvan som är en annan gruva i Norrbotten, 

som i dag sprider höga halter av kväve och koppar, och den har inte samma närhet till vatten som 

den möjliga gruvan i Kallak har. De menar att fallet Kallak skulle kunna bli ännu värre i och med 

närheten till de tidigare nämnda sjöarna och älvar. Både, Eva-Lotta Thunqvist, lektor i vattenre-

sursteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och May Britt Öhman, dammsäkerhets-

expert på Uppsala Universitet påstår att om dammen intill gruvan skulle brista skulle dricksvatten 

och elförsörjningen i området vara starkt hotat (Blume, 2013, 4 september, DN). Markus Ny-

ström uttrycker sig i en artikel i DN att om Beowulf mining får öppna en gruva i Kallak så kom-

mer det leda till att fler gruvor kommer öppnas på orörd mark i framtiden (Blume, 2013, 31 au-

gusti, DN). 

Naturvärde 

Många människor värnar om naturen och värdesätter den högt. Samer har en speciell relation till 

naturen då de är beroende av den i sina olika näringar, särskilt rennäringen. Men det är inte bara 

samerna som är beroende av naturen, alla människor i norra Sverige är på ett eller annat sätt be-

roende av naturen (Petersen, 2013, 23 augusti, NK). Det finns en oro över att Sverige ska tappa 

Laponias plats på världsarvslistan som ett viktigt kulturarv. Anledningen till utmärkelsen är främst 

naturen och den samiska kulturen med rennäringen, och flera människor som är aktiva i gruvde-
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batten är rädda att Sverige ska tappa platsen till följd av gruvexploateringar och dåliga restriktion-

er kring viktiga kulturarvsområden (Fjällén, 2012, 8 december, NK). 

Fältbiologerna har i en artikel skrivit att de vill ha en mineralstrategi för gruvetableringen som kan 

garantera att naturen värnas om och god vattenkvalitet. De menar att dessa frågor måste priorite-

ras före ekonomiska intressen (Abresparr & Ehn 2013, 10 oktober, NSD). Ett annat påstående av 

personer från turistnäringen är att alla prospekteringar som är inom naturskyddsområden borde 

stoppas, och att det inte borde vara tillåtet att etablera gruvor i exempelvis nationalparker (Ling et 

al. 2013, 30 september). 

Framtida generationer 

Ett ämne som berör många människor i gruvdebatten är frågan om framtida generationers rättig-

heter. De flesta som har engagerat sig är privatpersoner i Jokkmokks kommun som är oroliga för 

sina barn och barnbarns möjlighet att få vistas i orörd natur och miljö (Hultgren, 2013, 18 juli, 

NK). Det finns även de som är orolig för att samhället kommer överges av befolkningen när gru-

van är uttjänt. De undrar om det kommer vara möjligt att bo kvar i Jokkmokk och om naturen 

kommer gå att återställa trots gruvnäringens påverkan och utsläpp när bolagen är färdiga med sitt 

(Före detta jokkmokkare, 2013, 7 september, NK). Det finns även ett missnöje mot Länsstyrelsen 

i Norrbotten, kommunen och svenska staten då dessa personer menar att de politiska institution-

er skänker bort naturresurserna som finns inom kommunens gränser för en liten summa pengar 

och att gruvbolagen tar med sig pengarna ut ur landet. De är oroliga för att det varken kommer 

finnas någon malm eller andra mineraler kvar i kommunen, och inte heller några pengar för de 

framtida generationerna att bruka (Lahtinen, 2013, 5 augusti, NSD). Även återställning av naturen 

som har nämnts ovan har stark koppling till framtida generationer. I en artikel skriven av Grön 

Ungdom skriver författarna att om man en gång har påverkat naturen så är det i princip omöjligt 

att återställa den då processen att återställa mark och få tillbaka samma biologiska mångfald som 

tidigare är komplicerat (Gunnarsson et al. 2013, 8 november, NSD). 

I DN funderar Edh på hur hon ska kunna förklara för sina barn och barnbarn hur naturen för-

stördes av en gruva (Gudrun Edh, 2013, 6 september, DN). 
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Natur Motståndare Förespråkare Neutral Tidningar Lokala tid-

ningar 

Nationella 

tidningar 

Totalt 

Återställning 12 3 0  10 5 15 

Mänsklig på-

verkan 

23 3 3  15 14 29 

Naturvärde 12 0 0  11 1 12 

Framtid gene-

rationer 

10 1 0  10 1 11 

Totalt: 57 7 3  46 21 67 

Tabell 6: Förekomsten av koder under tema natur 

5 Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet med utgångspunkt i bakgrund och tidigare forskning.  

5.1 De olika aktörernas retorik i debatten 

Vi har sett att vissa teman och därigenom viss retorik är mer återkommande i debatten än annan. 

Ekonomi och demokrati är de teman som är mest förekommande. På kategorinivå ser det lite 

annorlunda ut. Rättigheter och minerallagen är de kategorier som är mest framträdande i retori-

ken. Prioriteringar, rennäringen, deltagande, jobb och lokal ekonomi är också kategorier som ofta 

återfinns i retoriken.  

I vårt resultat har vi stött på flera olika aktörer, exempel på dessa är politiker på lokal nivå, politi-

ker på nationell nivå, ministrar, representanter från samiska organisationer och institutioner, re-

presentanter från turistnäringen, olika miljöorganisationer, representanter från gruvnäringen, ar-

betslösa, journalister samt andra privatpersoner.  I de flesta fall har det varit tydligt vilken typ av 

retorik de olika aktörerna har fört. Något vi har kunnat se hos de aktörer som förespråkar en 

gruva i Kallak är att de oftast ramar in sin retorik med det ekonomiska perspektivet. Ibland om-

nämns det hur Norrbotten och framförallt Jokkmokk kommer gynnas ekonomiskt av en gruva 

och hur det kommer ge fler jobb till lokalbefolkningen som drabbats hårt av arbetslösheten. 

Även de aktörer som motsätter sig en gruva i Kallak använder ekonomi i sin retorik, men då på 

ett mer kritiskt vis mot Sveriges låga mineralavgift och att lokalbefolkningen tjänar lite pengar på 

att ta in ett gruvbolag. Förespråkarna har visat en viss oro över en höjning av mineralavgiften och 

menar att detta skulle medföra att bolagen väljer att etablera sig någon annanstans än i Sverige. I 
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linje med det som Benford & Snow (2000, s.615) skriver skulle man kunna säga att de som före-

språkar gruvetableringen använder sig av en ekonomiram. 

På den sida som motsätter sig en gruva i Jokkmokk och Kallak tenderar aktörerna att fokusera på 

hur samerna med deras kultur och renar kommer påverkas om gruvbolagen får göra som de vill 

på deras mark. Förutom detta diskuteras även att samerna känner sig uteslutna från de demokra-

tiska beslut som sker i och med gruvprocessen. Att prata om deltagande och rådfrågning i pro-

cessen är återkommande på båda sidor i debatten, de andra kategorierna under temat demokrati 

är dock mest återkommande hos motståndarna. Mycket av detta går in under vår andra fråge-

ställning som besvaras under avsnitt Ursprungsfolkens rättigheter i debatten. Förutom samernas rättig-

heter diskuteras även hur naturen i sig kommer påverkas av gruvorna samt möjligheterna till att 

återställa den. Samerna och lokalbefolkningen har också uttryckt en oro för de framtida generat-

ionerna.  

Det blir tydligt från de olika aktörernas sida att det är två olika riksintressen som diskuteras, ren-

näring och gruvnäring. Det blir en konflikt mellan dessa två och då även tydligt vilket intresse 

som prioriteras före andra. Förespråkarna menar att motståndarna prioriterar rennäringen och 

motståndarna menar att förespråkarna prioriterar gruvnäringen.  

Båda sidorna av debatten har sagt att de inte vill hindra den andra näringen och att de vill kunna 

samexistera, men majoriteten av de aktörer som uttryckt en önskan om samverkan och samex-

istens har varit motståndare till gruvan.  

5.2 Ursprungsfolkens rättigheter i debatten 

Att prata om samernas rättigheter som ursprungsfolk är, som tidigare nämnt, frekvent återkom-

mande i debatten. I många fall när det talas om dessa rättigheter som samerna har, eller borde ha, 

är det ofta med hänvisning till de internationella konventionerna som ILO 169 och urfolksdekla-

rationen. När det pratas om deltagande, uteslutning, rådfrågning och gruvans hot mot den sa-

miska kulturen kan även detta ses som hänvisningar tillbaka till ursprungsfolksrättigheter. Som 

tidigare nämnt i bakgrundskapitlet syftar ILO 169 och urfolksdeklarationen till att stärka ur-

sprungsfolkens rätt till sin kultur men också att få delta och bli rådfrågade i demokratiska proces-

ser. I debatten har båda sidorna använt sig av retoriken kring ursprungsfolksrättigheterna. De 

som förespråkar en etablering av gruvan menar på att den samiska kulturen inte nödvändigtvis 

hotas av gruvnäringen. Förespråkarna talar i viss mån också om att det behövs högre deltagande 

mellan olika aktörer i beslutsprocessen. Eftersom att förespråkarna lyfter fram både den samiska 

kulturen och deltagande kan det ses som att dessa förespråkare indirekt pratar om rättigheterna 
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som samerna har, till exempel att deras kultur inte är hotad. När det kommer till de som motsät-

ter sig en etablering av gruvan tenderar de till att mer tydligt och direkt prata om rättigheterna 

som tillskrivs samerna. De pratar om deltagande och uteslutning i debatten samt om att den sa-

miska kulturen är hotad. Som Benford & Snow (2000, s.615) skriver så används ramar för att få 

gehör för sina åsikter och sin retorik. Om vi följer detta sätt att rama in sitt budskap på kan det 

sägas att motståndarna bland annat använder sig av en rättighetsram i debatten kring gruvan i Kall-

lak.  

5.3 Likheter och olikheter i retoriken 

Jämfört med den globala retoriken som vi har hittat i tidigare forskning kan vi se att vissa delar av 

den globala retoriken tenderar till att återfinnas i den lokala retoriken i debatten om gruvan i Kall-

lak. 

Som vi har funnit i artiklarna från Hua-Mei (2014), Carruthers (2008), Gibson-Wood & Wakefi-

eld (2013) är deltagande och exkludering något som återfinns i den globala retoriken som finns 

kring miljörättvisa. Även att få bli rådfrågad och informerad är något som finns i den globala re-

toriken. Om vi jämför detta med etableringen av gruvan i Kallak ser vi att liknande retorik existe-

rar i denna lokala kontext. Att få bli erkänd som aktör är något som ofta nämns inom den globala 

retoriken (Hua-Mei, 2014; Carruthers, 2008; Gibson-Wood & Wakefield, 2013; Schlosberg & 

Carruthers, 2010; Mascarenhas, 2007). Detta är dock inte något som vi har sett i debatten kring 

gruvan i Kallak. Att frågan om erkännande inte finns i debatten kring gruvan i Kallak kan bero på 

att samerna redan erkänns som aktörer i Sverige och därför handlar det snarare om att denna ak-

tör känner sig utesluten. Hua-Mei (2014) och Carruthers (2008) lyfter också i sina artiklar att reto-

rik om att ekonomiska intressen och etablering av företag prioriteras över annat. Vi finner detta 

även i debatten kring gruvan i Kallak där de som motsätter sig gruvan flera gånger har nämnt att 

gruvnäringen prioriteras över andra näringar och att det är för lätt för gruvor att etablera sig i 

Sverige. Förespråkarna menar på att gruvnäring inte prioriteras över annat utan pratar om att 

olika näringar kan samexisterar. Weihed & Öhlander (2015, 25 mars, NSD) menar snarare på att 

det är tvärtom och att rennäringen och miljöskydd prioriteras över annat.  

I debatten rörande gruvetableringen i Kallak ser vi likheter med den retorik som finns i andra 

kontexter där det handlar om ursprungsfolk. Schlosberg & Carruthers (2010) och Mascarenhas 

(2007) skriver att retoriken handlar om deltagande i den demokratiska processen och att få bli 

rådfrågad och informerad. Det talas också om att industrier och andra anläggningar, som skidort 

och vattenkraftsdam, etableras på ursprungsfolkens marker och att detta påverkar natur och miljö 
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negativt. I och med det förhållande som finns mellan ursprungsfolk och natur används retoriken 

att ursprungsfolkens kultur och traditionella levnadssätt hotas av dessa etableringar. Denna reto-

rik återfinns i stor utsträckning bland, framförallt, de som motsätter sig etableringen av gruvan i 

Kallak. Som tidigare nämnt lyfter motståndarna ofta retoriken kring rättigheterna som samerna 

har eller bör ha och att de måste få vara mer deltagande i den demokratiska processen samt att 

deras kultur och traditionella renskötsel och levnadssätt hotas av gruvan. Även förespråkarna pra-

tar om att samerna och andra aktörer måste få vara mer delaktiga i beslutsprocesserna. När det 

kommer till hotet mot rennäringen och den samiska kulturen menar förespråkare, till skillnad från 

motståndarna, att gruvan inte utgör ett hot utan att allting kan samexistera.  

Walker (2009) menar på att retoriken har spridit sig globalt från USA till andra delar medan 

Carruthers (2008) och Briggs (2006) menar på att miljörättviseretorik kan existera på andra platser 

utan att ha direkt anknytning till USA.  Vi har sett att det finns likheter med den globala retoriken 

i debatten kring gruvan i Kallak men också att den inte alltid stämmer överens med den lokala 

retoriken. Det vi har sett stödjer alltså dessa teorier om att miljörättviseretoriken från USA har 

spridit sig men också att den lokala kontexten spelar stor roll för hur retoriken i varje fall ser ut.  

5.4 Avslutande reflektioner 

När vi sökt efter bakgrundsinformation om samerna och deras situation använde vi oss av sa-

mer.se vilket är en hemsida som bedrivs av Samiskt Informationscentrum. Samiskt Informations-

centrum startades av Sametinget på uppdrag av regeringen för att öka medveten i Sverige om sa-

mernas kultur, historia och situation i Sverige (Samiskt Informationscentrum, 2015a). Vi är med-

vetna om att hemsidan till viss del kan ge en vinklad bild av samers situation i Sverige då de skri-

vit om sin egen historia, men vi upplevde att den var verklighetstrogen och valde därför att an-

vända deras hemsida som källa.  

Vi anser att vår metod var den mest lämpliga för att undersöka debatten om gruvan i Kallak ef-

tersom vi ville undersöka fallet under 2011-2015, då debatten var som allra störst i media. Det 

hade det varit intressant att göra en intervjustudie där vi hade kunnat intervjua personer från de 

olika sidorna, även de som inte uttryckt sig genom artiklar. Å andra sidan hade det varit svårt att 

genomföra endast en intervjustudie eftersom vi då inte hade kunnat få in lika mycket material 

över så lång tid som vi kunde med artiklarna.   
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6 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken retorik olika aktörer i debatten om gruvetable-

ringen i Sápmi använt sig av med fokus på gruvan i Kallak. Studien ämnade svara på frågorna: 1) 

Vilken retorik har använts av olika aktörer i debatten om gruvetableringen i Kallak? 2) Hur har 

ursprungsfolks rättigheter belysts i retoriken om gruvetableringen i Kallak? 3) Finns det några 

likheter eller olikheter i retoriken i debatten om gruvan i Kallak och den globala miljörättvisereto-

riken?  

I debatten har de som förespråkar etableringen i huvudsak använt sig av en ekonomisk retorik 

där de framhållit den positiva ekonomiska aspekten. De som motsätter sig gruvan har haft en rät-

tighetsretorik som har inkluderat deltagande i demokratiskt process. Ursprungsbefolkningars rät-

tigheter har alltså belysts mest av de som motsätter sig gruvan. Som analysen har visat finns det 

vissa likheter med den globala retoriken i debatten men all retorik som framkommit i debatten 

kan inte kopplas till den globala retoriken. 

Förslag på vidare forskning  

Efter att ha genomfört denna studie anser vi att det finns potential för att forska vidare inom om-

rådet. Att studera fallet med gruvan i Kallak mer ingående vore intressant, exempelvis en kvalita-

tiv studie baserad på intervjuer då detta skulle ge en djupare insikt i aktörers åsikter som inte 

framkommit i denna studie. Vidare vore det intressant att studera fallet Kallak på ett liknande sätt 

som Briggs (2006) studerade Alta fallet i Norge. Att göra intervjustudie och en liknande studie 

som Briggs skulle kunna visa på om det faktiskt är en miljörättvisefråga eller ej och inte bara om 

retoriken finns med.  Det vore också intressant att titta på andra liknande fall, inte nödvändigtvis 

i Sápmi, för att se om miljörättviseretorik finns genomgående i Sverige kring etableringen av gru-

vor. Liknande studier skulle också kunna genomföras kring andra infrastrukturprojekt. 
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Samernas skarpa kritik mot den nye ministern. (2014-10-27) Jessica Rosengren, krönikör och re-

porter på NSD. 

Sirges sameby överklagar nya prospekteringar nära Kallak (2014-05-16) Jessica Rosengren, kröni-

kör och reporter på NSD. 

Skarpt uttalande av samerna i gruvdebatten (2013-08-29) Karin Sjöberg, Skribent NSD 

Ställ hårdare krav på gruvbolagen (2013-09-20) Christina Snell-Lumio (V) & Anna Hövenmark 

(V). 

Titta tillbaka (2013-08-30) privatperson. 

Gruvindustrin är viktig för Norrbotten (2013-09-02) Stefan Tornberg (C). 

Kallak – lekstuga eller laglöshet? (2013-08-21) Hans-Åke Sundkvist, privatperson. 

Het debatt om hotbild (2013-02-26) Jonny Vikström, journalist hos NSD. 

Hövdingen: “Därför får Kallakgruvan nej” (2014-10-03) Jonny Vikström, journalist hos NSD. 

Frostiga relationer (2014-01-17) Jonny Vikström, journalist hos NSD. 

Samer slår larm till Unesco: ”Världsarvet är hotat” (2013-02-06) Jonny Vikström, journalist hos 

NSD. 

”Sverige bryter mot internationell lag” (2013-08-27) Jonny Vikström, journalist hos NSD. 

Det går att förena miljöskydd med gruvnäring (2015-03-25) Pär Weihed, Professor i Malmgeologi 

vid Luleå tekniska universitet & Björn Öhlander, Professor i Tillämpad geologi vid Luleå tekniska 

universitet. 

 



 

 

Norrbottens-Kuriren 

Därför är jag emot en gruva i Kallak (2013-09-07) privatperson. 

Börja Salming åker offside i gruvfrågan (2014-07-23) Johan Eriksson, politisk redaktör NK. 

Gruvlig särbehandling (2015-03-16) Johan Eriksson, politisk redaktör NK. 

Lagen gäller för alla (2013-07-03) Johan Eriksson, politisk redaktör NK. 

Gör Jokkmokk till samisk huvudstad (2012-12-08) Tage Fjällén, privatperson 

Gruvan i Kallak är ingen framtid (2013-07-18) Kim Hultgren, privatperson. 

Fördelar med gruvdrift i Jokkmokk (2012-02-13) privatperson. 

Tunnelseende i Kallakdebatten (2013-09-03)  Christoffer Hurtig, privatperson. 

Jag skäms för att jag är svensk medborgare (2013-09-26) Johan Kitok, privatperson. 

Visst vill vi ha en gruva i Jokkmokk (2013-06-11) Kjelle.  

Varför tiger kommunalrådet? (2012-01-30) Karin Kuoljok, renskötare.  

Orörd fjällmiljö eller gruvboom (2013-09-30) Magnus Ling, Svenska Turistföreningen, Pia Jöns-

son Rajgård, Svenska Ekoturismföreningen & Lennart Pittja, Visit Sápmi.  

Det är dags att lära av samerna (2013-10-25) Åsa Petersen, nyhetskrönikör på NK. 

Norrbotten ska inte vara statens koloni (2013-08-23) Åsa Petersen, nyhetskrönikör på NK. 

Rasism hör inte hemma på Jokkmokks marknad (2014-03-07) Åsa Petersen, nyhetskrönikör på 

NK. 

Slumpa inte ut Norrbotten till vrakpris! (2013-08-16) Åsa Petersen, nyhetskrönikör på NK. 

Våra gruvor är ett riksintresse (2013-10-03) Åsa Petersen, nyhetskrönikör på NK. 

Gustav Fridolin: Nej till gruva (2014-02-07) Fredrik Samuelson, lokalredaktör hos NK. 

Protesterna gick för långt enligt Fred Boman (2014-07-02) Josefin Silverberg, lokalredaktör hos 

NK. 

”Nu får det vara nog” (2013-08-26) Fredrik Tano, skribent hos NK. 



 

 

Hövenmark tveksam till gruva (2011-04-06) Håkan Zerpe, skribent hos NK.  

Det bidde en tummetott (2013-09-25) Karin Åström (S) & Sven-Erik Bucht (S).  

Västerbottenskuriren 

Gruvorna väcker debatt (2014-02-18) Sven Björkland, biträdande nyhetschef på VK 

Stort stöd för åtalad aktivist (2014-02-19) Sven Björkland, biträdande nyhetschef på VK 

Ratificera ILO 169 (2014-03-04) Peter Sedlacek (FP) i Umeå, Cecilia Festin Stenlund (FP) i Malå 

& Andreas Westerberg (FP) i Skellefteå. 

Fortsatt kolonisering av Sápmi (2013-08-31) Gerard Willemsen, privatperson. 

FN: ”Ge samer mer inflytande över gruvprojekt” (2013-09-05) Anders Wynne, skribent hos VK 

Dagens Nyheter 

Konflikten vid Kallak trappas upp (2013-08-31) Ebba Blume, Skribent hos DN. 

Nya protester när malmen fraktades iväg (2013-09-04) Ebba Blume, Skribent hos DN. 

Samer stöttas av FN i gruvkonflikt (2013-09-11)  Ebba Blume, Skribent hos DN. 

”Vår kamp har bara börjat” (2013-09-09) Ebba Blume, Skribent hos DN. 

”Stoppa diskrimineringen av samer med ny urfolkspolitik” (2013-09-16) Agneta Broberg, diskri-

meneringsombudsmannen. 

Skamligt att sälja ut Europas sista vildmark (2013-09-06) Gudrun Edh, privatperson. 

”Sverige skänker bort tillgångarna i Sameland” (2013-08-21) Jon-Mikko Länta, ordförande Jå-

hkågasska sameby Jakob Nygård, ordförande Sirges sameby Jörgen Jonsson, ordförande i 

Svenska samernas riksförbund (SSR) Mattias Åhrén, ordförande för Samerådets människorätts-

avdelning 

”Höga miljökrav på gruvor motiverar låg mineralavgift” (2013-10-02) Annie Lööf, (C) näringsmi-

nister. 

Alltför enögt om gruvorna (2013-10-07) Carl Johan von Seth, skribent hos DN. 

 



 

 

Svenska Dagbladet 

Norrland är inte bara råvaror (2013-09-03) Ivar Arpi, skribent hos SvD. 

Staten och bolagen gör som de vill i norra Sverige (2013-09-06) Nils Harnesk (S) i Norrbotten, 

Anna Waara (MP) i Norrbotten, Ewelina Anderson Edenbrink (S) i Norrbotten, Anton Raukola 

(MP) i Norrbotten, Berit Larsson (V) i Norrbotten, Josefina Lundgren Skerk, ordförande Same-

tingets ungdomsråd 

Skövling pågår i vårt Klondike (2013-09-14) Johanne Hildebrandt, journalist och författare 

Dagen ETC 

”Slaget om Jokkmokks vildmark avgörs nu” (2013-08-02) Karin Holmberg, reporter hos Dagens 

ETC. 

Det är samma kamp för rättvisa (2013-09-13) Agnes Nygren, Sydafrikagrupperna. 

Nyhetsbilden (2014-02-11) Dagens ETC. 

  



 

 

Bilaga 4 

Namn Författare Författare: 

För/Emot/Neutr

al 

Aktörer Aktörer: 

FörEemot/N

eutral 

Lokala tidningar     

Ratificera ILO 169 

(VK) 

Sedlacek(FP),  

Festin Stenlund (FP), 

Westerberg (FP) 

Emot 

Emot 

Emot 

  

Stort stöd för åtalad 

aktivist (VK)  

Björkland (Skribent 

VK) 

Emot 

 

Eino Kenttä 

(aktivist) 

Hanna Sofi 

Utsi 

Kenttä:Emot 

Utsi: Emot 

Gruvorna väcker de-

batt (VK)  

Björkland (Skribent 

VK) 

Neutral Stefan Mikaels-

son, (Sameting-

ets ordförande) 

Marita Stin-

nerbo, Styrelse-

ledamot i Gu-

ovssonásti, Sa-

metinget 

Mikaelsson: 

Emot 

Stinnerbo: Ne-

utral 

Sametinget: 

Emot 

FN: ”Ge samerna 

mer inflytande över 

gruvprojekt” (VK) 

Wynne (Skribent VK) Emot Lundgren (Vice 

ordförande 

SSR), 

Jenny Wiik 

Karlsson (SSR) 

Lundgren: 

Emot 

Wiik Karlsson: 

Emot 

Protesterna gick för 

långt enligt Fred Bo-

man (NK) 

Silverberg (Skribent 

NK) 

Neutral Fred Boman Boman: För 

Rasim hör inte 

hemma på Jokkmokks 

marknad (NK) 

Petersen (Skribent 

NK) 

Emot   

Våra gruvor är ett 

riksintresse (NK) 

Petersen (Skribent 

NK) 

Emot Flyborg (FP) 

Odell (KD) 

Lööf (C) Rom-

Flyborg: För 

Odell: För 

Lööf: För 



 

 

son (MP) 

Johansson (M) 

Sjöstedt (V) 

Romson: Emot 

Johansson: För 

Sjöstedt: Emot 

Jag skäms för att jag 

är svensk medborgare 

(NK) 

Kitok (Privatperson) Emot   

Det bidde en tumme-

tott… (NK) 

Åström (S) 

Bucht (S) 

För 

För 

  

Norrbotten ska inte 

vara statens koloni 

(NK) 

Petersen (Skribent 

NK) 

Emot Sakine Madon, 

politisk redak-

tör på Norran 

Madon: Emot 

Slumpa inte ut Norr-

botten till vrakpris! 

(NK) 

Petersen (Skribent 

NK) 

Emot Josefina Lund-

berg Skerk 

(Sametingets 

ungdomsråd) 

PO Tidholm 

(journalist) 

Stefan Anders-

son (S) 

Skerk: Emot 

Tidholm: Neu-

tral 

Andersson: För  

Gör Jokkmokk till 

samisk huvudstad 

(NK) 

Fjällén (Privatperson) Emot   

Hövenmark tveksam 

till gruva (NK) 

Zerpe (Skribent NK) Emot Anna Höven-

mark (V) 

Hövenmark: 

Emot 

Länsrådet: ”Vill inte 

stoppa utvecklingen” 

(NSD) 

Rosengren (Skribent 

NSD) 

Neutral Johan Antti 

(Länsråd) 

Sven-Erik Ös-

terberg (Lands-

hövding) 

Antti: För 

Österberg: Ne-

utral 

Samernas skarpa kri-

tik mot den nye mi-

nistern (NSD) 

Rosengren (Skribent 

NSD) 

Emot Berg (Same-

landspartiet, 

ordförande sa-

meby) 

Lundberg 

Berg: Emot 

Skerk: Emot 

Bucht: För 

Jonsson: Emot 

 



 

 

Skerk (jakt och 

fiskesamerna) 

Sven-Erik 

Bucht (S) 

Håkan Jonsson 

(Ordförande 

sametinget) 

Hövdingen: ”Därför 

får kallakgruvan nej” 

(NSD) 

Vikström (Skribent 

NSD) 

Emot Östberg 

(Landshövding) 

Persson (Berg-

mästare) 

Spik (Ordfö-

rande sameby) 

Nygård (Orfö-

rande sameby) 

Österberg: 

Emot 

Persson: Neu-

tral 

Spik: Emot 

Nygård: Emot 

Fridolin på samernas 

sida i gruvdebatten 

(NSD) 

Rosengren (Skribent 

NSD) 

Emot Fridolin (MP) Fridolin: Emot 

”Jag är skeptisk till att 

den blir av” (NSD) 

Rosengren (Skribent 

NSD) 

Emot Johansson (M) 

Bucht (S) 

Johansson: För 

Bucht: För 

Frostiga relationer 

(NSD) 

Vikström (Skribent 

NSD) 

Neutral Jenny Wiik 

Karlsson (jurist 

SSR) 

Clive Sinclair-

Poulton (styrel-

seordförande 

beowulf) 

Wiik Karlsson: 

Emot (SSR) 

Sinclair – Poul-

ton: För 

Lööfs utspel möts av 

skepsis (NSD) 

Johan Håkansson 

(Skribent NSD) 

Neutral Lööf (C) 

Vannar (Vice 

orförande sa-

meby) 

Sametinget 

Lööf: För 

Vannar: Emot 

Sametinget: 

Emot 

Ställ hårdare krav på 

gruvbolagen (NSD) 

Snell- Lumio (V) Hö-

venmark (V) 

Emot 

Emot 

  



 

 

”Sverige bryter mot 

internationell lag” 

(NSD) 

Vikström (NSD) Emot Min Geaidnu 

IOSDE 

Min Geaidnu: 

Emot 

IOSDE: Emot 

Skarpt uttalande av 

samerna i gruvdebat-

ten (NSD) 

Karin Sjöberg (Skri-

bent NSD) 

Emot Sikku (orfö-

rande Same-

tingets närings-

nämnd) 

Sikku: Emot 

Titta tillbaka (NSD) Infödd jokkmokkbo Emot   

Gruvindustrin är vik-

tig för Norrbotten 

(NSD) 

Tornberg (C) För   

Kallak – lekstuga eller 

laglöshet? (NSD) 

Sundkvist (Privatper-

son) 

För   

En gruva är ju en bra 

början (NSD) 

Kjell(Privatperson) För   

”Kampen mot gru-

vorna är kampen för 

vår framtid” (NSD) 

Abresparr (Ordfö-

rande Fältbiologerna) 

Ehn (Fältbiologerna) 

Emot 

Emot 

  

Samer slår larm till 

Unesco: ”Världsarvet 

är hotat” (NSD) 

Vikström (Skribent 

NSD) 

Emot Lundberg 

(Markägare) 

Kuoljok (Med-

lem sameby) 

Blind (Medlem 

sameby) 

Länta (Medlem 

sameby) 

Lundberg: 

Emot 

Kuoljok: Emot 

Blind: Emot 

Länta: Emot 

Gruvskatten är ett hot 

mot Norrbottens ut-

veckling (NSD) 

Johansson (M) För   

Det går att förena 

miljöskydd med gruv-

näring (NSD) 

Weihed (Professor 

LTU) Öhlander (Pro-

fessor LTU)) 

För 

För 

  

Samebyarna ökar när-

varon i Kallak: ”Vi 

Rosengren (Skribent 

NSD) 

Emot Vannar (Vice 

ordförande sa-

Vannar: Emot 



 

 

måste bevaka våra 

intressen” (NSD) 

meby) 

”Vems kulturarv vär-

nar egentligen riksan-

tikvarieämbetet om?” 

(NSD) 

Lahtinen (Utbildad 

antikvarie) 

Emot Riksantikva-

rieämbetet 

Riksantikva-

rieämbetet: 

Neutral 

Het debatt om hot-

bild (NSD) 

Vikström(Skribent 

NSD) 

Neutral Blind (MP) 

Andersson (S) 

Boman (Läm-

nade motion) 

Blind: Emot 

Andersson: För 

Boman: Neu-

tral 

Okunnigt av profes-

sorerna (NSD) 

Antti (Länsråd) För   

Gruvbolagens rov-

drift (NSD) 

Fridolin (MP) 

Eriksson (MP) 

Dahlberg (MP) 

Emot 

Emot 

Emot 

  

En kamp om framti-

den (NSD) 

Gunnarsson (Grön 

Ungdom) 

Olofsson (Grön 

Ungdom) 

Tovatt (Grön Ung-

dom) 

Emot 

Emot 

Emot 

  

Vi i gruvbranschen 

ska utveckla etik och 

handbok för nya bo-

lag (NSD) 

Ahl (VD SveMin) För   

Regeringen sitter i 

gruvspekulanternas 

knä (NSD) 

Brännberg (Grupple-

dare Rättvisepartiet 

Socialisterna i Luleå 

komunfullmäktige) 

Emot   

Kallak visar att reg-

lerna måste ses över 

(NSD) 

Eriksson (MP) 

Dahlberg (MP) 

Emot 

Emot 

 

  

Perspektiv på debat-

ten om ”gruvboo-

Harnesk (S) Emot   



 

 

men” – exemplet 

Jokkmokk (NSD) 

Gruvlig särbehandling 

(NK) 

Eriksson (Skribent 

NK) 

För   

Gustav Fridolin: Nej 

till gruva (NK) 

Samuelson (Skribent 

NK) 

Emot 

 

Fridolin (MP) 

Björling (Han-

delsminister M) 

Fridolin: Emot 

Björling: För 

Orörd fjällmiljö eller 

gruvboom (NK) 

Ling (STF) 

Jönsson Rajgård 

(Svensk ekoturism 

förening) 

Pittja (Visit sápmi) 

Emot 

Emot 

Emot 

  

Därför är jag emot en 

gruva i Kallak (NK) 

Före detta Jokkmok-

kare 

Emot   

Tunnelseende i Kall-

lakdebatten (NK) 

Hurtig (Privatperson) För   

”Nu får det vara nog” 

(NK) 

Tano (Skribent NK) Emot Lundberg Tu-

orda (Randijau-

rebo)Åstot Utsi 

(sameby) 

Nygård (orf 

sameby) 

Lundberg: 

Emot 

Åstot Utsi: 

Emot 

Nygård: Emot 

Gruvan i Kallak är 

ingen framtid (NK) 

Hultgren (Privatper-

son) 

Emot   

Lagen gäller för alla 

(NK) 

Eriksson (Skribent 

NK) 

För Öhman (Akti-

vist) 

Johansson (Ur-

bergsgruppen) 

Öhman: Emot 

Johansson: 

Emot 

Visst vill vi ha en 

gruva i Jokkmokk 

(NK) 

Kjelle (Privatperson) För   

Fördelar med gruv-

drift i Jokkmokk 

(NK) 

Icke renägande same För   



 

 

Varför tiger kommu-

nalrådet? (NK) 

Kuoljok (Renskötare) 

Länta (Renskötare) 

Blind (Renägare) 

Emot 

Emot 

Emot 

 

  

Börje Salming åker 

offside i gruvfrågan 

(NK) 

Eriksson (Skribent 

NK) 

För   

Det är dags att lära av 

samerna (NK) 

Petersen (Skribent 

NK) 

Emot Romson (MP) 

 

Romson: Emot 

Fortsatt kolonisering 

av Sápmi (VK) 

Willemsen (Privatper-

son) 

Emot SSR SSR: Emot 

Nationella tidningar     

Skövling pågår i vårt 

Klondike (SvD 

Hildebrandt (Journa-

list och författare) 

Emot   

Staten och bolagen 

gör som de vill i norra 

Sverige (SvD) 

Harnesk (S),  

Waara (MP),  

Anderson Edenbrink 

(S),  

Raukola (MP),  

Larsson (V),  

Lundgren Skerk, 

(Ordförande  Same-

tingets ungdomsråd) 

 

Emot 

Emot 

Emot 

Emot 

Emot 

Emot 

  

Norrland är inte bara 

råvaror (SvD) 

Arpi (Skribent SvD) Emot Tidholm (Skri-

bent) 

Tidholm: Emot 

Alltför enögt om gru-

vorna (DN) 

von Seth Emot   

”Höga miljökrav på 

gruvor motiverar låg 

mineralavgift” (DN) 

Lööf, (näringsmi-

nister)(c) 

För   

”Stora diskrimine-

ringen av samer med 

ny urfolkspolitik” 

Broberg (DO) Emot   



 

 

Samer stöttas av FN i 

gruvkonflikt (DN) 

Blume (Skribent DN) Neutral Erlandsson (C) 

landsbygdsmi-

nister 

Persson (Berg-

mästare) 

Arvidsson (En-

hetschef SGU, 

Malå) 

Kuoljok 

(Renskötare) 

Boman (vd 

JIMAB) 

Erlandsson: 

Neutral 

Persson: Neu-

tral 

Arvidsson: För  

Kuoljok: Emot  

Boman: För 

”Vår kamp har bara 

börjat” (DN) 

Blume (Skribent DN) Neutral Utsi (Sameby) 

Stefan Anders-

son (S) 

Persson (Berg-

mästare) 

Öhman (fors-

kare teknove-

tenskap) 

Utsi: Emot 

Andersson: För 

Persson: Neu-

tral 

Öhman: Emot 

 

Skamligt att sälja ut 

Europas sista vild-

mark (DN) 

Edh (Privatperson) Emot   

Nya protester när 

malmen fraktas iväg 

(DN) 

Blume (Skribent DN) Neutral Kuoljok (sa-

meby) 

Eva-Lotta 

Thunqvist 

(KTH) 

Öhman (Fors-

kare) 

Berggårdh (mil-

jöingenjör 

Länsstyrelsen) 

Kuoljok: Emot 

Thunqvist: 

Emot 

Öhman: Emot 

Berggårdh: Ne-

utral 

Konflikten vid Kallak Blume (Skribent DN) Neutral Kuoljok Kuoljok: Emot 



 

 

trappas upp (DN) (Renskötare) 

Boman (VD 

JIMAB) Ny-

ström (forsk-

ningsassistent) 

Boman: För 

Nyström: Emot 

”Sverige skänker bort 

tillgångar i Sameland” 

(DN) 

Länta (Jåhkågasska 

sameby) 

Nygård (Sirges sa-

meby) 

Jonsson, (ordförande 

SSR) 

Åhrén, (ordförande 

för Samerådets män-

niskorättsavdelning) 

Emot 

Emot 

Emot 

Emot 

  

Nyhetsbilden (Dagens 

ETC) 

 Emot Blind (MP) Blind: Emot 

Det är samma kamp 

för rättvisa (Dagens 

ETC) 

Nygren (Sydafri-

kagrupperna) 

Emot   

”Slaget om Jokk-

mokks vildmark av-

görs nu” (Dagens 

ETC) 

Holmberg (Skribent 

Dagens ETC) 

Emot Abresparr 

(Ordförande 

Fältbiologer-

na)Lundberg 

Tuorda (Ordfö-

rande Urbergs-

gruppen) 

Andersson (S) 

Abresparr: 

Emot 

Lundberg Tu-

orda: Emot 

Andersson: För 

 

 

 


