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Sammanfattning 

Ett gruvbolag har ansökt om tillstånd att få starta en gruva i Jokkmokks kommun. Detta har 

skapat en stor debatt om vad en gruvetablering kan innebära för Jokkmokks kommun. Frågan om 

nya gruvetableringar är ett exempel på en policykonflikt. Syftet med uppsatsen är att förstå 

aktörernas olika synsätt om gruvetableringsprocessen samt hur de olika synsätten i sin tur 

påverkar deras handlingsstrategier. Aktörerna som utforskas är JIMAB, Socialdemokraterna i 

Jokkmokk, Urbergsgruppen i Jokkmokk samt samebyarna Jåhkågasska och Sirges.  

I uppsatsen används en frameanalys för att utforska aktörers synsätt och de handlingsstrategier 

som de ger upphov till. Metoden som används är en kvalitativ textanalys på citat i media, 

aktörernas hemsidor, utställning och debattartiklar. Aktörernas förståelseramar presenteras i en 

tabell på sidan 21. Med hjälp av förståelseramar har jag förstått hur aktörerna ser gruvfrågan 

utifrån deras egna utgångspunkter, vilket bidrar till en förståelse av deras handlingslogik. Det 

finns förståelseramar som värnar starkt om miljön och de menar att en gruva inte är förenligt med 

hållbar utveckling. Förståelseramar som värnar starkt om rennäringen menar att en gruva kan 

påverka den samiska kulturen eftersom att rennäringen är en viktig del av den. Förståelseramarna 

som värnar om jobb menar att en gruva kan vända den negativa utvecklingen i Jokkmokks 

kommun.  

Aktörernas olika förståelseramar kan vara en förklaring till att de har olika synsätt om en 

gruvetablering. Förståelseramarna påverkar hur de väljer att handla samt vilka argument de 

använder sig av.  Som tidigare studier av frameanalys har kommit fram till drogs slutsats att 

aktörernas skilda förståelseramar kan vara ett hinder för en gemensam lösning på konflikten.  

 



Innehållsförteckning 
 

Inledning ........................................................................................................................................................ 1 

Syfte och frågeställningar .......................................................................................................................... 2 

Avgränsning ............................................................................................................................................... 2 

Disposition ................................................................................................................................................ 3 

Teori............................................................................................................................................................... 3 

En tolkande Policyanalys ........................................................................................................................... 3 

Frameanalys .............................................................................................................................................. 4 

Metod och material ....................................................................................................................................... 6 

Empiri .......................................................................................................................................................... 10 

JIMAB ....................................................................................................................................................... 10 

Jåhkågasska sameby samt Sirges sameby ............................................................................................... 13 

Socialdemokraterna i Jokkmokk .............................................................................................................. 16 

Urbergsgruppen ...................................................................................................................................... 18 

Resultat ........................................................................................................................................................ 21 

Tabell 1. Sammanställning av aktörernas förståelseramar ..................................................................... 21 

Diskussion .................................................................................................................................................... 23 

Källförteckning ............................................................................................................................................. 26 

Elektroniska källor: .................................................................................................................................. 26 

 

  



1 

 

Inledning 

Gruvbolaget JIMAB har ansökt om tillstånd att få starta en gruvverksamhet i Kallak, eller Gallok 

som det kallas på samiska, i Jokkmokks kommun. Detta har skapat en stor debatt i Jokkmokks 

kommun om vad en gruvetablering i Jokkmokk kan innebära för exempelvis 

kommunmedborgare, miljön, utveckling och inflyttning.  

Det finns enligt gruvbolaget JIMAB mineraler för miljarder i Jokkmokk. De hävdar att det finns 

enorma ekonomiska möjligheter med det nuvarande världsmarknadspriset och i en artikel från 

aftonbladet.se säger JIMABs VD Fred Boman:  

”– Här kommer att jobba i storleksordningen 300 personer. Gruvan kommer självfallet bli 

en del i att vända den negativa utvecklingen i Jokkmokk...” (Aftonbladet.se1). 

Men alla ser inte en gruvetablering i Jokkmokk som en självklar vändning av den negativa 

utvecklingen i Jokkmokks kommun. Flera samebyar menar att en gruva i Kallak påverkar 

rennäringen som är en viktig del i den samiska kulturen. Niklas Spik som är företrädare för 

samebyn Jåhkågasska säger att han är för att kommunen ska blomstra samt att Sverige ska 

utvinna mineraler. Problemet med gruvetableringen i Kallak är just den platsen där prospektering 

skett. Enligt Spik skulle en gruva i Kallak störa rennäringen för flera samebyar:  

”-Vår existens står på spel…”(Expressen.se2).  

Det finns delade synsätt om vad en gruva i Jokkmokk kan innebära för kommunen. Men vad är 

det som påverkar att i vissa kommuner är de flesta medborgare för en gruva, men i andra 

kommuner råder delade meningar?  

Frågan om nya gruvetableringar är ett exempel på en policykonflikt. Ett sätt att försöka lösa 

svårlösta policykonflikter är att tolka olika föreställningar om ett problem. För att ta reda på hur 

människor uppfattar en situation kan man analysera hur de agerar och förstå deras upplevelse av 

ett problem eller en viss situation. Genom att utforska aktörers olika synsätt och 

handlingsstrategier kan det leda till en djupare förståelse av en politisk process. Att studera vad 

aktörer har för synsätt och vad som påverkar aktörernas åsikter kan möjliggöra att det i framtiden 

är möjligt att hantera svårlösta konflikter på ett konstruktivt sätt (Beland Lindahl 2009). 
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För att förstå en konflikt är det viktigt att förstå vilka aktörerna är som har engagerat sig i frågan 

och varför de har ett intresse i frågan. En gruvetablering kan uppfattas på olika sätt av olika 

individer. I uppsatsen används en tolkande policyanalys för att hantera fyra aktörers synsätt och 

handlingsstrategier i relation till en gruvetableringsprocess i Jokkmokk. Ett verktyg som kan 

användas inom tolkande policyanalys är frameanalys.  

Genom att tolka olika föreställningar kan man förstå vad aktörerna tycker att konflikten handlar 

om. En frameanalys kan ge svar på hur aktörer ser på världen och vad aktörerna har för 

handlingsstrategier. I en frameanalys försöker forskaren utforska aktörers frames som i den här 

uppsatsen kallas förståelseramar. Förståelseramar är ett analytiskt verktyg som kan användas för 

att utforska människors förståelse av olika fenomen (Beland Lindal 2009).  

Syfte och frågeställningar 

En prövningsprocess av en ny gruvetablering är en policyprocess där aktörer kan antas agera 

utifrån olika förståelseramar. Aktörernas synsätt påverkar deras handlingsstrategier. Hur 

människor ser på exempelvis miljöfrågor kan ha betydelse för om de är för eller emot en gruva. 

Syftet är att förstå aktörernas olika synsätt om en gruvetablering i Jokkmokk samt hur de olika 

synsätten i sin tur påverkar deras handlingsstrategier.  Frågeställningar som uppsatsen har som 

syfte att besvara är:  

- Hur ser de lokala aktörerna på frågan om en gruvetablering i Jokkmokk? 

- Hur väljer aktörerna att agera? 

- Vilka är de mest framträdande skillnaderna samt likheter mellan aktörernas 

förståelseramar? 

Avgränsning 

Uppsatsen utforskar fyra aktörers olika synsätt om gruvetableringen. Aktörerna som utforskas i 

uppsatsen är Jokkmokks Iron Mines AB, Socialdemokraterna i Jokkmokk, Urbergsgruppen i 

Jokkmokk samt samebyarna Sirges och Jåhkågasska. Avgränsningen motiveras i metoden. 
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Disposition 

De avsnitt som kommer att presenteras i uppsatsen är följande:  

- Teori. Detta avsnitt ger en kort presentation av vad en tolkande policyanalys innebär. 

Avsnittet förklarar sedan vad frameanalys är och hur den kan användas. 

- Metod och material.   

- Empiri. I detta avsnitt presenteras det empiriska resultatet. Först presenteras textanalysen 

och därefter sammanställs aktörernas förståelseramar i en tabell på sidan 21. 

- Diskussion. I detta avsnitt diskuterar aktörernas förståelseramar, likheter och skillnader 

utifrån frameanalys.  

 

Teori 

En tolkande Policyanalys  

En tolkande policyanalys kan användas för att förklara varför människor agerar på ett visst sätt 

utifrån sina synsätt. En definition av tolkande policyanalys är:  

“An interpretive approach to policy analysis is one that focuses on the meanings of policy, 

on the values, feelings, or beliefs they express, and on the processes by which those 

meanings are communicated to and ‘read’ by various audiences.” (Fischer m.fl. 2007, 

s.429)  

Det som forskaren vill förstå i en tolkande policyanalys är orsaken till varför människor agerar på 

ett visst sätt i en viss situation. (Fischer m.fl. 2007)  

En tolkande policyanalys fördjupar sig i föreställningar som finns hos människor. 

Föreställningarna kan exempelvis vara betydelser, idéer, känslor och värderingar. Det är den 

sociala meningen som är i centrum för en tolkande policyanalys. Med social mening menas 

värderingar, tankar och känslor. En tolkande policyanalys kan förklara hur en policy påverkar 

människor och vad den har för betydelse för de som berör och agerar i förhållande till den. Hur 
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människor agerar är inte bara baserat på rationalitet utan ett utryck för vad en policy har för 

mening för dem (Fischer 2003).  

En tolkande policyanalys gör vissa epistemologiska antaganden som utgår från 

socialkonstruktivismen: 

”Konstruktivismen ger en teoretisk förförståelse av varför formuleringen och konstruktionen 

av policy är en så viktig del av policyskapande. Dessutom lyfter den fram aktören som 

skapare av den sociala verkligheten men också begränsad av densamma.” (Eriksson 2011 

s.21).  

Aktörernas idéer påverkar deras handlingsutrymme på ett möjliggörande eller hindrande sätt. Den 

kontext som aktörerna befinner sig i har betydelse för hur aktörerna uppfattar ett problem. Enligt 

Eriksson (2011) bör idéer få en central plats i en policyanalys. 

Frameanalys 

Frameanalys är en metod som kan användas inom den tolkande policyanalysen. En frameanalys 

utforskar människors olika förståelseramar. I förståelseramarna finns det grundläggande 

strukturer av exempelvis värderingar och övertygelser. Människors värderingar och övertygelser 

kan förklara varför de har en viss åsikt i en viss policykontext (Schön och Rein 1994). 

Användandet av frameanalys vid forskning har bland annat skett inom mediekunskapen, 

internationell politik samt statsvetenskapen. I en frameanalys är det fokus på vad aktörerna har 

för perspektiv på ett och samma fenomen, det är idéers roll som utforskas och aktörerna har en 

central plats. Med hjälp av en frameanalys är det möjligt att komma åt hur aktörerna uppfattar sitt 

intresse (Eriksson 2011) 

Det finns enligt Beland Lindahl (2008) flera definitioner på vad förståelseramar är men de flesta 

betonar att förståelseramar har två funktioner:  

”They organise experience and they bias for action. The latter is to say that they represent 

people’s worlds in ways that already call for particular styles of decision or action” (Beland 

Lindahl 2008 s.69).  
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Förståelseramar är ett analytiskt verktyg som kan användas för att utforska människors förståelse 

av olika händelser. Förståelseramars funktioner är att hjälpa människor att kategorisera samt 

sortera alla intryck som de konfronteras med. Intrycken kan vara saker de hör, ser samt upplever. 

Människor upplever världen på ett visst sätt och människors egen förståelse av världen påverkar 

att de väljer vissa handlingsalternativ framför andra. Det är alltså förståelseramar som formar 

människors sätt att förstå världen samt hur människor väljer att agera. (Beland Lindahl 2009)  

Barbara Gray, B (2004) använder sig av frameanalys för att utforska konflikter, bland annat i en 

långvarig konflikt om ”Voyageurs National Park” i norra Minnesota i USA. Slutsatsen i 

fallstudien var att intressenternas skilda förståelseramar var ett hinder för en gemensam lösning 

på konflikten: 

 ”Consequently, stakeholders’ frames and processes for promoting reframing are critical to 

understanding how collaborative partnerships evolve and whether they will eventually 

succeed or fail.” (Gray s.1 2004) 

Flera studier har enligt Gray (2004) försökt att förklara orsakerna till konflikter genom att 

fokusera på processen. En annan orsak till att samarbete mellan aktörer inte fungerar kan vara att 

de har olika förståelseramar. Skilda förståelseramar gör att aktörerna ser på problemet på skilda 

sätt (Gray 2004).  När Schön och Rein (1994) analyserar en policyprocess fokuserar de på 

samspelet mellan synsätt och handlingsstrategier.  

För att tolka en konflikt kan forskaren använda en frameanalys för att förstå varför aktörer har ett 

visst synsätt (Perri 2005). Aktörernas förståelseramar definierar vad som är deras intressen och 

vilka intressen som de anser finns representerade i konflikten (Schön och Rein 1994). Det finns 

inte en social verklighet som representerar alla människor. Alla människor har sin egen sociala 

verklighet och detta påverkar att människor gör olika tolkningar av en och samma händelse. 

(Schön och Rein 1994).  

En frameanalys kan vara en hjälp för att förstå varför parter argumenterar och agerar som de gör. 

En konflikt mellan olika förståelseramar uppstår för att olika grupper värderar olika delar av den 

sociala verkligheten och den aktuella frågan på olika sätt (Fischer 2003).  
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Svårlösta policykonflikter består enligt Schön och Rein (1994) av konflikter där de stridande 

parterna innehar motstridiga förståelseramar. De konflikterna går inte att lösas genom fakta eller 

argumentation. Det är aktörernas motstridiga förståelseramar som avgör vad som räknas som 

fakta samt vilka argument som är övertygande och relevanta. Aktörerna är inte alltid medvetna 

om sina förståelseramar och det kan vara svårt att ändra dem (Schön och Rein 1994). 

Konflikter som verkar svårlösta kan trots allt hanteras eftersom att aktörerna kan ändra 

förståelseramar och handlingsstrategier.  Med hjälp av en frameanalys som använder sig av 

frame-reflektion kan politiska kontroverser ha större möjlighet att lösas (Schön och Rein 1994). 

Aktörers synsätt om en policy är inte alltid det enda som påverkar deras agerande. Sociala 

sammanhang kan vara minst lika viktigt, det finns sociala begränsningar för hur mycket någon 

kan övertalas. Om man vill undvika svårlösta konflikter eller hantera dem på ett konstruktivt sätt 

kan man utforska aktörers olika synsätt och handlingslogik (Beland Lindahl 2009). 

En frameanalys är användbar i studier som utforskar sambanden mellan idé och handling (Perri 

2005). I den här uppsatsen används förståelseramar för att utforska aktörers synsätt om en 

gruvetablering i Jokkmokk samt de handlingsstrategier som de ger upphov till. Eftersom att en 

frameanalys används för att utforska hur aktörerna ser på världen passar den för att besvara mitt 

syfte. Det som en frameanalys kan ge svar på är om det finns skilda förståelseramar hos utvalda 

aktörer. Om aktörerna har olika förståelseramar kan det vara en möjlig förklaring till att det finns 

olika synsätt om en gruvetablering i Jokkmokk. Aktörernas förståelseramar sammanställs i en 

tabell på sidan 21. 

Metod och material 

Enligt Fischer m.fl. (2007) är dokumentanalys, observation samt intervju en passande metod att 

använda vid en frameanalys. För att utforska aktörerna har jag valt att göra en kvalitativ 

textanalys av aktörernas egna texter.  Textanalys är en lämplig metod för att utforska aktörernas 

förståelseramar, för att tolka motstridiga förståelseramar som ligger bakom en policykonflikt 

måste forskaren få tillgång till dem och det kan exempelvis ske genom analys av texter från 

debatter (Schön och Rein 1994).  
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Materialet är hämtad från aktörernas hemsidor, debattartiklar, direkta citat i tidningsartiklar samt 

en utställning
1
 som en av aktörerna har arrangerat. Materialet som använts är skrivet av aktörerna 

själva samt direkta citat i media. De delar som valts för analys är de delar där aktörernas synsätt 

eller handlingsstrategier om en gruvetablering utrycks.  

Enligt Esiasson m.fl. (2009) kan forskaren använda sig av att analysera tidningar vid en kvalitativ 

studie. För att besvara den här uppsatsens syfte är det viktigt att förklara aktörerna synsätt utifrån 

deras egen upplevelse av gruvetableringsprocessen. För att förstå aktörernas förståelseramar är 

det viktigt att materialet är skrivet av aktörerna själva. Därför är aktörernas hemsidor, 

debattartiklar och direkta citat ett passande material (Fischer m.fl. 2007). 

Orsaken till att jag har valt gruvetableringsprocessen i Jokkmokk är för att det är en aktuell 

konflikt där det kan antas finnas olika förståelseramar som påverkar aktörernas synsätt om en 

gruvetablering. Platsen där gruvföretaget vill starta gruvan på har betydelse för ett flertal 

intressen.  Eftersom att det finns ett flertal aktörer som är aktuella har jag begränsat mig till fyra 

aktörer av tids – och resursskäl. De aktörer som jag har valt att fokusera på är: Urbergsgruppen 

Jokkmokk, JIMAB, Jåhkågasska sameby samt Sirges sameby och socialdemokraterna i 

Jokkmokk. Jåhkågasska och Sirges sameby har haft samarbeten där det bland annat har skrivit 

debattinlägg tillsammans och därför representeras de som en aktör i min uppsats.  

Orsaken till att jag har valt aktörerna är för att det är dem som varit de mest aktiva i den 

offentliga debatten. När jag har sökt efter information på google.se om gruvetablering i Kallak 

har sökträffarna bestått av artiklar där dessa aktörer har dykt upp flera gånger. Andra aktörer 

förekommer sporadiskt men för att förstå den offentliga debatten utforskas de fyra aktörer som 

jag anser vara de mest framträdande. Aktörerna har exempelvist yttrat sig i media, skrivit 

debattartiklar och demonstrerat.  Jag har läst ett 30-tal tidningsartiklar, debattartiklar samt 

information på aktörernas hemsidor. Tidningarna som använts är: Norrbottens Kuriren, NSD, 

Svenska dagbladet, SVT, Aftonbladet, Expressen samt Dagens Nyheter. Det finns vissa material 

som Urbergsgruppen och samebyarna har skrivit tillsammans. Detta eftersom att det i vissa fall 

                                                           
1 Urbergsgruppens utställning på stadsbiblioteket i Luleå: ”Gallok – OM GRUVAN KOMMER En 

fråga om framtiden i Lule älvdal”. Utställningen har bland annat producerats av Urbergsgruppen 

i Jokkmokk. 
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har funnits ett samarbete mellan Urbergsgruppen och Samebyarna.  Det är exempelvis en 

debattartikel som de har skrivit tillsammans samt Urbergsgruppens utställning där samebyarna 

representeras. 

I en kvalitativ textanalys är det viktigt att ta fram ett väsentligt innehåll i en text (Esiasson m.fl. 

2009). Innehållet i en textanalys styrs av forskningsfrågan. Innehållet som är relevant för den här 

uppsatsen handlar om varför aktörer är för eller emot en gruvetablering. I uppsatsen används en 

systematiserad undersökning av texter för att utforska aktörernas förståelseramar. 

Systematiserande undersökningar har som syfte att klargöra tankestrukturen hos en aktör eller 

flera aktörer som har varit viktiga i en samhällsdebatt. Systematiserade undersökningar är 

passande att använda för att ta fram ett väsentligt innehåll i vissa texter. (Esiasson m.fl. 2009).  

Tolkning handlar enligt Esiasson m.fl. (2009) om att förstå vad som sägs i en text i förhållande 

till den fråga som ställs. Det finns ett flertal faktorer som kan påverka en tolkning av en text. 

Olika sätt att tolka en text kan generera i olika slutsatser. Esiasson m.fl. (2009) ger rådet det ska 

tydligt framgå vad som är originaltexten och vad som är forskarens egen tolkning och analys.  

Uppsatsen använder sig av en slags kodning för att ta fram kategorier för att vägleda analysen 

och läsningen av texterna. Kodning av en text innebär att man knyter ett eller ett flertal nyckelord 

till ett textsegment för att underlätta senare identifiering av ett uttalande. Exempel på material 

som kan kodas enligt Kvale (2009) är händelser, specifika handlingar, aktiviteter, meningar, 

grader av delaktighet och relationer.  

Om det finns fasta och väl definierade kategorier kan forskaren använda kodning till exempelvis 

att ange en siffra mellan 1-7 eller sätta ett ”+” eller ”-” vid närvaron eller frånvaron av ett 

fenomen. Intervjutexterna reduceras och struktureras med hjälp av kategorisering som kan vara 

utvecklade på förhand eller växa fram vid analysen på en text (Kvale 2009). 

Jag har läst texterna på aktörernas hemsidor, fört anteckningar och därefter kodat vanligt 

förekommande argument som aktörerna använder sig av. Kategorierna för textanalys hämtas från 

en teori, som i detta fall är frameanalys, och aktörernas texter. Detta innebär att det är en teoretisk 

ram som tillämpats och använts vid definieringen av kategorier (Kvale 2009). Teorin hjälper 

forskaren att särskilja olika aspekter i det empiriska materialet. Men kategorierna har också 
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korrigerats utifrån en första öppen läsning och kodning av det empiriska materialet (se Beland 

Lindahl 2008).  

Det finns enligt Esiasson m.fl. (2009) inte ett svar på hur texter som analyseras ska väljas ut. På 

grund av praktiska skäl går det inte att analysera allt relevant material. När ett material väljs ut 

och vissa material inte väljs ut finns det en risk med att missa någonting som kan vara viktigt. 

Uppsatsen utgår från teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad betyder att:  

”Mättnaden består i att man menar sig ha hittat samtliga relevanta tankekategorier och 

förhållningssätt som finns i populationen” (Esiasson m.fl. 2009 s.190).  

Om en forskare använder sig av intervjuer fortsätter forskaren att intervjua nya människor så 

länge intervjuerna bidrar med nya aspekter av det aktuella fenomenet, när inte det kommer fram 

nya aspekter har forskaren nått en teoretisk mättnad (Esiasson m.fl. 2009). För att få en teoretisk 

mättnad i materialet som analyserats har jag läst ett 30-tal texter på aktörernas hemsidor, citat 

eller debattartiklar i tidningar. När jag kände att samma åsikter om en gruvetablering från samma 

aktör repeterades i texterna drog jag slutsatsen att jag har nått en teoretisk mättnad. En risk med 

att dra slutsatser på detta sätt är enligt Esiasson m.fl. (2009) att någon annan person kan se på 

världen på ett annat sätt och få en annan slutsats men det är en osäkerhet som jag tar hänsyn till.  

Det är alltså mitt resultat som framställs baserat på frameanalys. 

Efter att ha läst cirka 30 texter har jag fått fram kategorier som passar att använda vid en 

frameanalys. Frågorna, eller kategorierna i min uppsats, som används i en textanalys har en viktig 

roll och det är frågorna som är grunden för analysredskapet (Esiasson m.fl. 2009).  Kategorierna 

som jag kommit fram till med hjälp av kodning är:  

1. Ställningstaganden för eller mot gruvan? 

2. Huvudsakliga argument? 

3. Syn på miljöfrågor? 

4. Syn på frågor som har med befolkningstillväxt och jobb att göra? 

5. Syn på frågor som har med rennäringen att göra? 

6. Handling? 
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Kategorierna används som underlag vid textanalysen av aktörernas texter. Först presenteras 

textanalysen och därefter sammanställs aktörernas förståelseramar i en tabell på sidan 21. 

Tabellen används för att illustrera aktörernas förståelseramar.  Om det finns olika förståelseramar 

kan det vara en möjlig förklaring till varför aktörerna har skilda åsikter om en gruvetablering i 

Jokkmokk. 

 

Empiri 

JIMAB 

Beowulf Mining PLCs dotterbolag JIMAB (Jokkmokk Iron Mines AB) vill påbörja en 

gruvetablering i Jokkmokk. JIMABs syfte är att utveckla, söka och bedriva en lönsam 

gruvverksamhet av egenägda järnmalmsfyndigheter: 

 “...i syfte att tillfredsställa världsmarknadens ständigt ökande behov av järnråvara.” 

(Jimab3)  

Gruvan skulle enligt JIMAB bli den största enskilda arbetsplatsen i Jokkmokks kommun.  

JIMAB anser att en gruva i Jokkmokk skulle fungera som en motor för utveckling av lokalt 

näringsliv och den nedåtgående utvecklingen av befolkningstal samt sysselsättningstal skulle 

brytas. (Jimab1&Aftonbladet.se1).  

Om det blir en gruva i Jokkmokk kan det, enligt JIMAB, innebära ca 250 stycken direkta 

heltidstjänster under driften av gruvan. Förutom de direkta tjänsterna räknar jimab med cirka 80 

heltidstjänster i andra näringar som exempelvis inom service och entreprenad (Jimab1). Fred 

Boman (VD för JIMAB) säger att: 

”–  Livslängden på gruvan kan bli 20- 30 år…” (NSD.se1). 

JIMAB menar att de ska respektera de berörda markägares intressen. I samband med 

prospekteringsarbetet har gruvföretaget ett särskilt ansvar att kommunicera med myndigheter, 

markägare samt övriga intressenter (Jimab4). Gruvbolagets ledning betonar i en artikel att 
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marken som ska tas i anspråk bara är en halv procent av samebyns marker (Svt.se1). I NSD 

(2013-08-23) säger JIMABs VD Fred Boman att  

”… det är en mycket liten yta i det där området…”  

Gruvverksamheten i Jokkmokks kommun kommer att ske på ett, enligt JIMAB, betydande 

avstånd från områden som är avsatta för vildmarksupplevelser som Laponia samt de väsentliga 

kulturobjekten. JIMAB vill inte skapa betydande inskränkningar i trafiken som berör besökare 

och boende eller att inskränkningar i trafiken ska leda till svårigheter för samekultur och 

rennäringen som inte är möjligt att kompensera (Jimab1). När byggnationen av gruvan sker och 

under drift kommer trafiken enligt JIMAB att påverka viltet: 

”Större rovdjur bedöms sky området i störst utsträckning, därefter älg och i minst 

omfattning småvilt” (Jimab1).  

Gruvbolagets vd har sagt att det sannolikt byggs inhägnande planfria korsningar för att renarnas 

flyttleder ska skyddas från gruvtrafiken (Svt.se1).  JIMAB menar att området där 

gruvetableringen planeras kommer att kunna användas igen. Efterbehandlingen av 

gruvverksamheten ska ske på ett sådant sätt att viltet kan etablera sig väl på området igen 

(Jimab1) 

JIMAB menar att Jokkmokks kommuns kultur eller bild utåt inte kommer att påverkas. JIMAB 

jämför med Kiruna och Arjeplog och menar att: 

 ”… det har varit möjligt att förena långvarig gruvverksamhet med en allmän bild av 

kommunen som ett område för genuina kultur- och vildmarksupplevelser” (Jimab 1). 

Enligt JIMAB värnar bolaget om miljön och de har på sin hemsida svarat på om hur gruvan kan 

påverka miljön. JIMAB menar att säkerhets- och miljöfrågor ska hanteras ur ett riskperspektiv: 

 “Riskerna för störningar och haverier som kan påverka människor och miljö ska 

identifieras och uppmärksammas så att förebyggande åtgärder kan vidtas”(Jimab4). 
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JIMAB är medlem i SveMin som är en arbetsgivar- och branchförening för gruvor, mineral- och 

metallproducenter i Sverige. JIMABs medlemskap i SveMin innebär  enligt JIMAB att de följer 

SveMins etiska regler  i sitt operativa arbete:  

“Till de etiska reglerna hör: Dammsäkerhetspolicy för SveMins medlemsföretag, Riktlinjer 

för prospekteringsarbete och vägledning för god miljöpraxis vid prospektering i skyddande 

områden” (Jimab4).  

En gruvverksamhet innebär enligt JIMAB att markområden förändras på ett bestående sätt och 

det går inte att bedriva utan att den omgivande miljön påverkas. På sin hemsida skriver JIMAB 

att företaget ska arbeta systematiskt med program för planering, uppföljning, genomförande samt 

förbättring av sitt miljöskyddsarbete. Miljöaspekterna ska vägas in i alla beslut som rör ett 

gruvprojekt hela livscykel, från prospektering, utvinning, aveckling och efterbehandling. Enligt 

hemsidan kommer JIMAB att arbeta aktivt till skydd för omgivande miljö. Åtgärderna ska 

baseras på en sammanvägning över miljömässigt motiverat, ekonomisk rimligt samt tekniskt 

möjligt (Jimab4). 

I ett väl fungerande samhälle är, enligt JIMAB, mineraler nödvändiga. JIMAB säger sig arbeta 

för en bärkraftig utveckling samt effektiv och långsiktig balanserad hushållning med 

naturresurser och energi. Detta ska ske med hänsyn till människor, miljö, ekonomi och samhället 

i övrigt(Jimab 4). Om hur gruvan påverkar vattnet i området skriver Jimab att: 

“Huruvida vattendrag av betydelse för fiskreproduktion ska beröras av projektet är ännu 

under utredning. Det vatten som avrinner från sandmagasin och klarningsmagasin ska inte 

enligt JIMAB ha sådana halter av metaller och näringsämnen att fiskens villkor och kvalitet 

påverkas negativt” (Jimab1). 

JIMAB hänvisar i ett flertal av sina svar till gällande lag och prövningsprocessen som 

pågår/pågick. Fredrik Boman menar att motståndarna har fel i att det kommer samlas gifter i 

dammarna till följd av gruvan:  

”-Det finns inga sådana ämnen och vi använder inga i processen heller” (NSD.se1).  
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Gruvverksamhetens miljöpåverkan kommer att noga prövas under miljötillståndsprocessen i 

mark- och miljödomstolen, och om det kan befaras att det kan ske betydande påverkan kommer, 

enligt JIMAB tillstånd inte ges (Jimab1). JIMAB menar också att alla parter får yttra sig 

(NSD.se1). Enligt JIMABs rapport finns det inga tecken på risker vid provborrning: 

 ”- … De kommande tre åren ska vi dessutom lämna in ytterligare två studier om 

miljöpåverkan” (Expressen.se2).   

JIMAB handlingstrategier för att det ska bli en gruva i Jokkmokks kommun har varit att yttrat sig 

i den formella processen, genom att exempelvis ansökt om att starta gruvdriften. JIMAB har även 

yttrat sig i media och svarar på frågor om gruvetableringen på deras hemsida. Gruvbolaget pratar 

om fördelar med vad en gruva kan innebära för kommunen som tillexempel att det kommer 

skapas ett flertal jobb.  

Jåhkågasska sameby samt Sirges sameby  

Samerna tillhör en nationell minoritet och har en särskild ställning. Sedan år 2000 finns det två 

lagar som skyddar nationella minoriteter och stärker minoritetsspråket. Samerna är ett 

ursprungsfolk i Sverige. År 2011 fanns det cirka 15 000 – 20 000 samer och de flesta bor i 

nordvästra Sverige (Cronlund 2011). Samerna har möjlighet att fatta vissa beslut som berör dem i 

sametinget. Sametinget är en representativ församling och rösträtt till sametinget har de som har 

fyllt 18 år och kan tala samiska (Cronlund 2011).  

Den här studien fokuserar på Jåhkågasska sameby samt Sirges sameby. Jåhkågasska Tjiellde har 

åretruntmarker i Jokkmokks kommun. Det finns 26 stycken registrerade renskötselföretag i 

samebyn som är en fjällsameby. (Sametinget1) Jåhkågasska menar att vinterbetet skulle gå 

förlorat samt att det inte skulle finns något utrymme för renflyttning norr eller söder om 

gruvområdet. Det tilltänkta gruvområdet har enligt dem en avgörande betydelse för att de ska 

kunna fortsätta att existera och bedriva renskötsel (Urbergsgruppens utställning). 

 Sirges sameby är Sveriges största sameby med 95 stycken rennäringsföretag. Samebyn har cirka 

300 medlemmar. (Sametinget2) Ett av enligt Sirges kärnområden ligger i anslutning till 

gruvområdet. Transportlösningarna sträcker enligt Sirges sig rakt genom Sirges sameby. En 

gruvverksamhet innebär enligt dem störningar relaterade till damning, buller och ökad trafik:  
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”I tillägg till detta kommer renens naturliga undvikande av störningskällor göra att stora 

delar av betesområdet inte går att nyttja” (Urbergsgruppens utställning).  

Samebyarna Jåhkågasska och Sirges skriver om hur en gruvetablering i Jokkmokk kan påverka 

den samiska kulturen. En stor del av den samiska kulturen är enligt dem renskötsel och kulturen 

kan inte enligt dem överleva länge utan en renskötsel. Kampen om en gruva är enligt samebyarna 

en fråga om renskötselns samt den samiska kulturens fortlevnad. Gruvindustrin är enligt dem ett 

hot mot renskötsel som är basen för den samiska kulturen (SVD Opion1). 

Beowulfs planerade dagbrott ligger där de flyttar sina renar varje år. Samebyarna delas därför i 

två:  

”Jåhkågasska och Sirges kan inte ta sig mellan sommar- och vinterlanden, en förutsättning 

för att bedriva samisk renskötsel”(DN-debatt1).  

Detta innebär enligt samebyarna att det omöjliggör en ordnad renskötsel eftersom att renarna från 

Jåhkågasska måste inkräkta på grannsamebyarnas marker. Infrastrukturen för malmtransport 

kommer dessutom att leda till:  

”trafikdödade renar, avskurna flyttleder och betesområden för samtliga samebyar i 

området”(SVDOpion1). 

Samebyarna menar att de behöver de betesmarker som återstår. I sin argumentation hänvisar de 

till gällande lagstiftning men också vad som behöver förändras med nuvarande lagar. Rätten har 

enligt samebyarna satts åt sidan. Samebyarna skriver att de enligt högsta domstolens domar i 

Skattefjälls- och Normalingsmålen har egendomsrätt till sina traditionella land. Samebyarna 

hänvisar till FN:s rasdiskrimineringskommitté och menar att de har rätt att säga nej till gruvor 

(DN debatt1). 

Rennäringen och den samiska kulturen är de huvudsakliga argument som samebyarna 

Jåhkågasska och Sirges använder sig av. Förutom detta så menar samebyarna även att miljön 

försämras.  Samebyarna uttrycker rädsla för att miljön i området och kringliggande vattendrag 

förstörs för alltid(DN-debatt 1). En gruva i Kallak påverkar, enligt Styrelsen i Jåhkågasska, inte 
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bara Jokkmokks kommun. Vattenkraften i Luleå älv samt världsarvet Laponia är enligt dem 

också hotade: 

”Det är inte orimligt att göra en jämförelse med att placera en storskalig gruva farligt nära 

Forsmarks kärnkraftverk, vare sig i risk för liv och egendom eller i bortfall av elektricitet” 

(SVD Opion1). 

Miljöargumenten som de framför handlar inte bara om att gruvan leder till en försämrad miljö 

utan att en eventuell gruva utgör en fara för allmänheten. Att planera en gruva i Kallak och att  

”… utföra storskaliga och kontinuerliga sprängningar under lång tid är förknippat med 

mycket förhöjda risker för dammhaveri” (SVDOpion1)  

Om dammen i Parki haverar kommer dammarna nedström inte hållas enligt dem: 

” Vattenmassorna kommer ta med sig allt – hus, bilar, träd, människor – och leda till 

haverier i samtliga dammar nedströms, i Randi, Akkats, Letsi, Porsi, Laxede, Vittjärv och 

Boden. Många av dessa dammar har högsta konsekvensklass” (SVD Opion1). 

Turistverksamheten och arbetstillfällen påverkas också enligt samebyarna. En gruvetablering kan 

enligt dem påverka det som lockar människor att besöka Jokkmokk på ett negativt sätt. 

Arbetstillfällen som hotas av gruvetableringen är inom hållbara näringar.  

”Det här är en risk och en kostnad som berör hela Sverige, förutom att det till orimlig grad 

hotar en viktig kulturbärande näring hos Sveriges enda urfolk” (SVD Opion1). 

Samebyarna anser att gruvbolagetslångsiktiga mål är att ”anlägga ett kluster med gruvor i den 

tidigare av storskaliga gruvor orörda fjällkommunen” (SVD Opion1). De ifrågasätter även vem 

som tjänar på Sveriges gruvetablering: 

 ”Att man hoppas att gruvindustrin ska vara det som vänder utvecklingen i glesbygden får 

inte väga tyngre än sakliga utvärderingar av riskerna och kostnaderna. Om gruvor 

framställs som det enda sättet att rädda glesbygden måste Sveriges gruvpolitik diskuteras i 

relation till en misslyckad glesbygdspolitik i stort, ett misslyckande som regeringen inte tar 

ansvar för” (SVD Opion1). 
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Niklas Spik som är företrädare för samebyn Jåhkågasska säger att han är för att en kommun ska 

blomstra samt att Sverige ska utvinna mineralen. Problemet med gruvetableringen i Kallak är att 

platsen där prospektering sker (Expressen.se2). 

Jåhkågasska och Sirges sameby handlar aktivt mot en gruva. De har yttrat sig i den formella 

processen, skrivit debattartiklar och yttrat sig i media. Jåhkågasska sameby har tillsammans med 

bland annat Urbergsgruppen och Gruvfritt Jokkmokk arrangerat en ”Nationell demonstation för 

fast mark, rent vatten och levande kulturlandskap” i Stockholm den 26 oktober 2013. Kraven som 

demonstrationen syftade till var bland annat att stärka skyddet av urfolket samernas rättigheter 

samt att minerallagen skulle skrivas om. 

Socialdemokraterna i Jokkmokk 

Socialdemokraterna i Jokkmokk är för en gruvetablering i Kallak. Deras huvudsakliga argument 

är att de vill ta del av den stora utvecklingen av arbetstillfällen som en eventuell gruva ger 

(Aftonbladet.se1). Socialdemokraterna säger till Nya dagbladet att: 

”– Vi har förlorat 900 invånare de tio senaste åren. En gruva kan 

vända befolkningsutvecklingen, skapa många nya jobb och sätta stopp för avfolkningen…” 

(Nya dagbladet1). 

Stefan Andersson, som är kommunstyrelsens ordförande och representerar socialdemokraterna i 

Jokkmokk, har skrivit en debattartikel om vad en gruva kan innebära för Jokkmokks kommun. 

Andersson skriver att den politiska majoriteten i Jokkmokks kommun är för en gruvetablering 

(Aftonbladet debatt1). Socialdemokraterna har bjudit in allmänheten för att diskuttera 

motsättningar som gruvplanerna i Jokkmokk skapat i samhället. Andersson tror att de flesta i 

Jokkmokks kommun är för en gruvetablering men att det är viktigt att lyssna på dem som är emot 

en gruva (svt.se2).  

Enligt socialdemokraternas Stefan Andersson behövs gruvan eftersom Jokkmokks kommun har 

en minskande befolkning. En gruva i Jokkmokks kommun kan enligt Andersson innebära en stor 

utveckling. (Aftonbladet1) En gruva innebär enligt socialdemokraterna en ekonomisk injektion 

till regionalt och lokalt näringsliv. Andersson menar att en gruva kan ge arbetstillfällen och 

möjlighet till en befolkningsökning. En gruva skulle, enligt Andersson, möjligöra att barn och 
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ungdomar i Jokkmokks kommun kan bo kvar. (Aftonbladet debatt1) 

Andersson säger:  

”– Det handlar inte bara om de 300 jobb kopplade direkt till gruvdriften, utan om ett 

uppsving i jobbsektorer som skapas runtomkring”.  (DN.se1) 

200-300 jobb i Jokkmokks kommun motsvarar, enligt socialdemokraterna, cirka 125 000 jobb i 

Stor-Stockholm. Förutom 300 jobb i gruvan följer, enligt dem, positiva effekter på en mängd 

olika yrkeskategorier eftersom gruvan får en stor påverkan på det övriga näringslivet i 

kommunen. Jokkmokks kommun högsta prioriterade mål är enligt Andersson befolkningstillväxt. 

För att attrahera människor att flytta till Jokkmokk behöver det, enligt Andersson, vara möjligt att 

arbeta inom en mängd olika branscher. (Aftonbladet debatt1) Andersson säger att: 

 ”– En gruva skulle öka befolkningen, inte minska i alla fall…” (NSD.se2) 

I en intervju med Sveriges radio (2013-08-14) säger Andersson att hållbar utveckling även 

innebär att ekonomiska och sociala perspektiv har betydelse - inte bara de ekologiska. Något 

måste, enligt Andersson, till för att skapa många arbetstillfällen och en gruva kan vara svar på 

det. Ingen vet hur långsiktig gruvan blir, enligt Andersson var fyndighetens storlek okänd. 

(Sveriges radio 2013-08-14) 

Att en gruva i Jokkmokks kommun kan komma att påverka miljön är Socialdemokraterna 

medvetna om. Socialdemokraterna menar även att eftersom gruvetableringen innebär 

miljökonsekvenser är de beredda att ge gruvbolaget efterföljande konsekvenser. Det vore enligt 

kommunalrådet rimligt med en avgift (NSD.se2).  

Socialdemokraterna menar att de delar en åsikt med de som är emot en gruvetablering i 

Jokkmokk: att minerallagen behöver en översyn. Kommunen måste få komma in i 

beslutprocessen tidigare och få ett större inflytande än idag: 

 ”Vi anser också att ett system för att bedöma miljöpåverkan ska tas fram så att företag som 

bedriver miljöpåverkande verksamhet kan beläggas med en avgift som motsvarar påverkan 

på miljön” (Aftonbladet debatt1). 



18 

 

Det socialdemokraterna säger om rennäringen är att det är en stor del av kulturvärdena i Laponia 

som blir drabbad av gruvetableringen (SVDOpion1). Kommunstyrelsen har skrivit att det är 

viktigt att noggrant utreda vad vilka konsekvenser en planerad gruva i Jokkmokk kan få för både 

renskötseln och besöksnäringen (Sverigesradio.se1). Socialdemokraterna ser detta som ett steg 

närmare en gruva i Kallak. Andersson menar att detta är en del av processen mot en framtida 

gruvetablering (Sverigesradio.se1). 

Socialdemokraterna handlar aktivt för en gruva i Kallak. De mobiliserar stöd för gruva, skriver 

debattartiklar och har yttrat sig i media. Socialdemokraterna har också bjudit in till diskussion 

med berörda parter. Socialdemokraternas främsta argument för en gruva i Jokkmokk är att gruvan 

kan bidra till att skapa ett flertal arbetstillfällen samt vara en positiv utveckling för Jokkmokks 

kommun.   

Urbergsgruppen 

Urbergsgruppen i Jokkmokk är en partipolitisk obunden förening som är emot en gruvetablering i 

Kallak/Gallok. Föreningen riktar sig till människor som är motståndare till gruvbrytningar i 

Jokkmokks kommun (Urbergsgruppen 1).  

Det huvudsakliga argument som Urbergsgruppen använder sig av är att en gruva i Jokkmokks 

kommun är skadligt för miljön. En gruvetablering är inte förenligt med hållbara lösningar för 

framtiden (Svt Opion1).  En gruva kommer enligt Urbergsgruppen att påverka miljön negativt 

och det är viktigt att skydda de områden som finns idag för kommande generationer, framtiden 

samt forskningen: 

 ”Återbruk bör vara ledstjärnan i ett samhälle som ska kalla sig modernt, inte att spränga 

dagbrott i skyddande skogar och fjäll.” (Urbergsgruppen3).  

Urbergsgruppen menar ”att vi måste minska vårt uttag av ändliga resurser ur jordskorpan” (SVT 

Opion1). Vi har enligt Urbergsgruppen ett ansvar för vår jord och framtid. Hållbar utveckling 

innebär framsynhet och hänsyn, demokrati och miljöhänsyn:  

”Solidaritet och ekonomiskt förnuft – ett förnuft som ger oss en framtid” (Urbergsgruppens 

utställning).  
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Det är enligt Urbergsgruppen inte hållbart att öppna gruva efter gruva även om det finns 

mineraler i marken: 

 ”En mineraltillgång som är orörd i marken har kanske inte ett ekonomiskt värde i sig, men 

obruten mark har ett avgörande ekonomiskt värde för många människor, och ett 

överlevnadsvärde för andra arter. Värden som är omöjliga att sätta prislapp på” 

(Urbergsgruppen3).  

Urbergsgruppen ser på hållbar utveckling som en långsiktig planering inför framtiden. Det ska 

inte ges företräde till kortsiktiga intressen på framtida generationers levnadsvillkors bekostnad: 

 ”Hållbar utveckling står på tre ben: Ekonomi, miljö och samhälle” (Urbergsgruppens 

utställning).  

Enligt Urbergsgruppen är företag och prospektörer som bedriver en kortsiktig exploatering av 

natur och samhälle inte ett svar på hållbar utveckling i längre perspektiv, när det gäller natur och 

kultur. Det är långsiktiga hållbara näringar, som exempelvis rennäringen och livsmedelsindustri, 

som enligt dem är framtiden: 

 ”Möjligheterna är oändliga, medans gruvindustrin bygger på ändlighet”. (Urbergsgruppens 

utställning 2014-05-17). 

Jokkmokks luftkvalitet kan enligt Urbergsgruppen drastiskt påverkas. Förutom att miljön i 

Jokkmokks kommun blir negativt påverkad menar föreningen att ytvattnet längs Luleå älv samt 

Luleå stads ytvattentäkt blir förgiftat. Urbergsgruppen skriver: 

”… Utspritt över landet och med tanke på regeringens ambition om att det ska öppnas så 

många gruvor som möjligt så kommer miljoner kvadratkilometrar av land och vatten att 

påverkas. Troligen kommer hela Sveriges territorium att påverkas av gruvornas utsläpp i 

luft och vatten…” (Urbergsgruppen3) 
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Tor L. Tuorda från Urbergsgruppen kommenterar en intervju av Sveriges näringsminister Annie 

Lööf (2014-01-23). Tuorda skriver: 

”Visst ger det jobb, men det är kortsiktiga engångsjobb som bygger på ändliga resurser, där 

framför allt pendlare får jobb – också från andra länder – inte lokalbefolkningen.” 

(Urbergsgruppen3)  

Urbergsgruppen menar att gruvsatsningar inte ger de förväntade kommunala intäkterna utan 

arbetskraften bygger på ”fly in-fly out” (Urbergsgruppens utställning). 

Enligt Urbergsgruppen måste det finnas områden som är helt fredade för exploatering. Områden 

där vatten, naturintressen, turism, rennäring och andra över lång tid hållbara lösningar väger 

tyngre än de gruvliga (Svt Opion1).  

”Det som behövs är att Minerallagen skrotas till förmån för moderna miljölagar, urfolksrätt, 

större lokalt inflytande, större lokalt ekonomiskt utbyte – en dekolonisering med andra ord” 

(Urbergsgruppen3) 

Urbergsgruppen handlar aktivt för att det inte ska bli en gruva i Jokkmokk. De bildar 

lokalavdelningar där gruvetableringar påbörjas, arbetar med gruvnäringens företrädare, skriver 

yttrandet och kommer i framtiden vara en part vid miljödomstolars förhandlingar. (Svt Opion1) 

På sin hemsida uppmanar Urbergsgruppen att folk ska skriva under en namninsamling mot en 

gruvetablering i Kallak/Gallok (Urbergsgruppen2). Urbergsgruppen har enligt dem arbetat aktivt 

i Kallak utanför Jokkmokk. Människor har rest till Kallak och slagit läger för att, enligt dem, 

stötta lokalbefolkningen som är emot en gruva. (Svt Opion 1) Urbergsgruppen har även försökt 

väcka intresse genom en utställning på stadsbiblioteket i kulturens hus i Luleå. Utställningen 

handlar om hur en gruvetablering i Jokkmokk kan påverka miljön samt Lule älv.  
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Resultat 

Tabell 1. Sammanställning av aktörernas förståelseramar 

 Urbergsgruppen 

i Jokkmokks 

förståelseram 

Samebyarna 

Sirges och 

Jåhkågasskas 

förståelseram 

Socialdemokraternas 

Jokkmokks 

förståelseram 

JIMABs förståelseram 

Ställningstagande för 

eller emot gruvan? 

MOT MOT FÖR FÖR 

Huvudsakliga 

argument 

En gruvetablering 

är inte förenligt 

med hållbar 

utveckling 

Ej förenlig med 

renskötselns och 

den samiska 

kulturens 

fortlevnad.  

En gruva innebär 

arbetstillfällen och det 

behövs arbetstillfällen 

i Jokkmokks 

kommun. 

Ekonomiska möjligheter. 

Råvaruförsörjning, 

världen behöver metaller. 

Syn på miljöfrågor? Hållbar 

utveckling. Viktigt 

att skydda 

områden för 

kommande 

generationer. 

Gruvan hotar 

områden och 

naturresurser. 

 

Värnar om 

miljön och 

rennäringen 

påverkar miljön 

minimalt. En 

gruva påverkar 

miljö och 

rennäring 

negativt.  

Hållbar utveckling 

innebär inte bara 

ekologi utan även 

ekonomiska och 

sociala perspektiv. 

Värnar om miljön och 

tycker att de fixar 

miljöeffekterna genom att 

respektera gällande lagar. 

Syn på frågor som har 

med befolkningstillväxt, 

jobb och ekonomi att 

göra 

Långsiktiga 

hållbara näringar, 

som exempelvis 

rennäringen och 

livsmedelsindustri, 

är framtiden inte 

tillfälliga jobb. 

Turismen, 

rennäringen och 

Jokkmokks 

attraktionskraft 

påverkas 

negativt av en 

gruva. Ja till fler 

jobb men inte 

till varje pris 

befolkningstillväxts 

NU är Jokkmokks 

högst prioriterade mål 

och jobb kan bidra 

med detta. 

Gruvan kan med ett flertal 

arbetstillfällen vända den 

negativa 

befolkningsutvecklingen 

Syn på frågor som har 

med rennäringen att 

göra? 

Rennäringen är en 

långsiktig näring. 

Rennäringen är 

viktig för 

samebyarna och 

miljön. 

Rennäringen är 

en viktig del i 

samernas kultur. 

Hänvisar till lag. 

 

Viktigt utreda 

konsekvenser för 

renskötseln. 

 

 Det finns plats för både 

gruva och rennäring och 

de negativa effekterna kan 

hanteras 

Handling  Mobiliserar 

opinion mot gruva 

via debattartiklar, 

Namninsamling, 

demonstration, 

yttrat sig i media. 

Agerar mot en 

gruva. Yttrat sig 

i den formella 

processen,skrivit 

debattartiklar, 

arrangerat 

demonstration, 

yttrat sig i 

media. 

Mobiliserar stöd för 

gruva via 

debattartiklar, yttrat 

sig i media, bjudit in 

till diskussion med 

berörda parter. 

Agerar för en gruva: 

Yttrat sig i den formella 

processen samt media. 

Svarar på frågor på deras 

hemsida. 
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När texterna är analyserade kan vi urskilja olika typer av förståelseramar. En slutsats som kan 

dras av tabellen är att aktörerna har skilda förståelseramar, detta kan vara en möjlig förklaring till 

att det kan vara svårt att komma överens om det ska vara en gruva i Jokkmokks kommun eller 

inte. Det finns dock förståelseramar som påminner om varandra även om de inte är identiska.  

Det finns två förståelseramar som värnar starkt för miljön. Aktörer med dessa förståelseramar 

värnar om miljön och vilka konsekvenser en gruva skulle ha på samhället. Den mest 

framträdande förståelseramen som värnar starkt om miljön är Urbergsgruppen men även 

samebyarna har liknande förståelseramar. En gruva skulle enligt dessa förståelseramar ha 

skadliga konsekvenser på miljön och är inte förenligt med hållbar utveckling. Platsen där det är 

tänkt att gruvan ska vara skulle inte gå att återställa. Sjöar, älven och områden runt omkring 

skulle påverkas. Aktörernas förståelseramar om miljö påverkar hur de väljer att agera. Aktörerna 

Urbergsgruppen och samebyarna har tillsammans arrangerat en demonstration där syftet var att 

ändra minerallagen samt stärka urfolkets samers rättigheter. Urbergsgruppen har varit med att 

arrangera en utställning på biblioteket i Luleå för att visa allmänheten hur en gruvetablering kan 

komma att påverka miljön. Urbergsgruppen i Jokkmokk har även skrivit debattartiklar och yttrat 

sig i media. 

Det finns förståelseramar som värnar om rennäringen. I förståelseramen framgår att en gruva kan 

påverka den samiska kulturen. Den samiska kulturen påverkas om rennäringen påverkas. 

Aktörernas förståelseramar om rennäringen har betydelse för hur de väljer att handla. 

Samebyarna Jåhkågasska samt Sirges har haft demonstrationer och skrivit debattinlägg för att 

uppmärksamma allmänheten om hur viktig rennäringen är för dem. Förståelseramarna som 

värnar starkt om rennäringen påverkar att de är emot en gruvetablering i Kallak. Dessa 

förståelseramar hade kanske kunnat tänka sig en gruva på en annan plats men inte där det 

påverkar rennäringen. 

Det finns förståelseramar som handlar om affärsmöjligheter och ekonomi. JIMABS 

förståelseramar passar in här. De vill ha en gruva i Jokkmokk främst av ekonomiska skäl och de 

affärsmöjligheter som gruvan kan generera i. Socialdemokraternas jobbargument kan passa in här 

eftersom att de skriver att hållbar utveckling även innebär ekonomiska perspektiv.  
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Det finns en förståelseram som hör hemma hos en aktör med grundläggande teman som politiskt 

fastlagda mål, effektivitet, tillväxt och välfärd. Socialdemokraterna anser att en gruva behövs för 

de jobbtillfällen den kan skapa. Skapas jobbtillfällen i Jokkmokk kan det enligt dessa 

förståelseramar vända den negativa trenden i Jokkmokk. Finns det jobb i Jokkmokk kan det locka 

andra att flytta till Jokkmokk eller få unga att stanna kvar i Jokkmokk. Aktörerna i dessa 

förståelseramar anser att Jokkmokks framtid är i behov av ett flertal arbetstillfällen. Aktörernas 

förståelseramar påverkar även här hur de väljer att agera. Aktörerna förespråkar en gruva i 

Jokkmokk öppet genom skriva debattartiklar, yttra sig i media och bjuda in andra aktörer för en 

diskussion. 

Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att förstå JIMABs, Urbergsgruppens, Socialdemokraterna i Jokkmokk 

samt samebyarna Jåhkågasska och Sirges syn på en gruvetableringsprocess i Jokkmokk. JIMAB 

vill starta en gruvverksamhet i Jokkmokk. Socialdemokraterna i Jokkmokk anser att en gruva kan 

leda till en fördelaktig utveckling med jobbtillfällen. Samebyarna Jåhkågasska och Sirges är emot 

gruvetableringen eftersom det kan påverka den samiska kulturen. Urbergsgruppen i Jokkmokk är 

emot en gruvetablering eftersom att en gruva inte är förenligt med hållbar utveckling. Aktörerna 

är tydliga med att markera sin åsikt i den offentliga debatten.  

Slutsatsen är att det finns olika förståelseramar hos aktörerna om gruvetableringen, miljö, 

rennäring och jobbtillfällen. Det är svårt att hitta likheter mellan JIMAB och Urbergsgruppen. 

Även om miljön påverkas menar JIMAB att de följer de lagar som finns idag och att det är 

miljöprocessen som får avgöra om det går att öppna en gruva. JIMABS förståelseramar handlar 

om affärsmöjligheter och ekonomi. Urbergsgruppen kunde på grund av deras förståelseramar inte 

acceptera en gruva i Jokkmokk även om det finns ett lagligt stöd. Detta eftersom att det tydligt 

framgår att en gruva inte är förenligt med hållbar utveckling som är deras mest framträdande 

förståelseram. Socialdemokraternas mest framträdande förståelseram handlar om jobben och 

enligt dem är det viktigt att hitta något som kan skapa befolkningstillväxt. Samebyarna 

Jåhkågasska och Sirges mest framträdande förståelseram rennäringen innebär att det är svårt för 

dem att förstå varför JIMAB ska ha en gruva på just den platsen.  Påverkas rennäringen kan 

samernas kultur påverkas allvarligt.  
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Det finns vissa likheter mellan aktörernas förståelseramar. Urbergsgruppen i Jokkmokk, 

Samebyarna Jåhkågasska och Sirges har samarbetat vid till exempel en utställning och har 

arrangerat en demonstration. Urbergsgruppen i Jokkmokk har förståelseramar om rennäringen 

som påminner om samebyarnas. Samebyarna har sagt att en gruva i Kallak kommer att påverka 

miljön. Bägge aktörerna är emot en gruvetablering i Kallak. Det finns alltså liknande 

förståelseramar som vara en förklaring till varför de väljer att samarbeta. Socialdemokraterna och 

JIMAB är för en gruva och bägge använder sig av argument om att en gruva kan ge jobbtillfällen 

och vända den negativa utvecklingen.  

Aktörernas förståelseramar har påverkat deras handlingsstrategier. Urbergsgruppen som värnar 

starkt om hållbar utveckling har använt det i sina argument i bland annat debattartiklar och 

utställningen. Socialdemokraterna Jokkmokks mest framträdande förståelseram är 

befolkningsutveckling och jobbtillfällen. Detta märks tydligt när socialdemokraterna mobiliserar 

stöd för en gruva och använder sig av jobben som ett starkt argument. Samebyarna Jåhkågasska 

och Sirges handlingsstrategier har varit att upplysa allmänheten om hur en gruva kan påverka 

rennäringen. JIMAB handlingsstrategier har varit att upplysa allmänheten om fördelar med en 

gruva. 

Som tidigare studier av exempelvis Gray (2004) har kommit fram till tror jag att aktörernas skilda 

förståelseramar är ett hinder för en gemensam lösning på konflikten. Det är den sociala meningen 

(värdering, tankar, känslor) som har betydelse för att det är svårt att hitta liknande 

förståelseramar. Människor kan dock enligt Schön och Rein (1994) ändra uppfattning. Detta kan 

påverka förståelseramarna och detta sker oftast via frame-reflection. Om aktörerna får träffas och 

prata med varandra kan de få en viss förståelse för varandras sätt att se på problemet. Det är dock 

svårt att ändra på grundläggande förståelseramar men en förståelse av varandras synsätt kan leda 

till legitima beslut. 

Frameanalys som teoretiskt verktyg har fungerat bra för att utforska aktörernas synsätt i 

konflikten om en eventuell gruva i Jokkmokk. Det har varit intressant att försöka sätta sig in i hur 

aktörerna ser på världen och hur det i sin tur påverkar vad de anser om en gruvetablering. Med 

hjälp av förståelseramar har jag förstått hur aktörerna ser på gruvfrågan utifrån deras egna 

utgångspunkter, vilket bidrar till att jag förstår deras handlingslogik. Det kan vara svårt att ta reda 
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på de exakta förståelseramarna i en så pass begränsad studie. Det kan antas finnas fler 

förståelseramar som har betydelse för aktörernas synsätt och handlingsstrategier. Det jag har 

koncentrerat på är förståelseramar som tydligt framgår när aktörerna argumenterar för eller mot 

en gruva. 

Uppsatsen är begränsad till endast textanalyser och källor på internet. Hade studien kompletterats 

med intervjuer och observationer hade resultatet blivit lite annorlunda men de stora skiljelinjerna 

hade inte sett så annorlunda ut. För att motverka risken för detta har jag försökt att använda mig 

av ett flertal källor och sett att samma argument av samma aktör har upprepats. Jag har därför nått 

en teoretisk mättnad.  

Uppsatsen tar endast tillvara på aktörer som varit de mest framträdande i den offentliga debatten. 

Uppsatsen representerar därför inte alla aktörers synsätt om en gruvetablering. Förslag på fortsatt 

forskning är att man utforskar fler aktörer. En sådan studie där alla aktörer representeras skulle 

göra att konflikten framstår som lite mer nyanserad och mindre svart-vit. Vissa delar av 

uppsatsen kan vara applicerbara i andra gruvkonflikter, men det kan inte ses som ett svar för 

varför människor agerar som de gör. Studien kan ge en förståelse att det finns olika 

förståelseramar som påverkar om människor är för eller emot en gruva.  

En nackdel med frameanalys är att det är svårt att vara helt säker på om man fångat aktörernas 

förståelseramar. Den enda som kan vara säker på sina förståelseramar är personen själv. För att 

validera en frameanalys kan forskaren låta aktörerna läsa igenom det som står om dem. Om 

aktörerna känner igen det som står om dem har förståelseramar förståtts rätt. Det är dock inte 

möjligt i denna uppsats av tidsmässiga skäl.    

Frameanalys är en lämplig metod som kan användas inom statsvetenskapen för att förstå en 

konflikt utifrån aktörernas synsätt. Idéer bör få en central plats i en policyanalys enligt Eriksson 

(2011), aktörernas idéer påverkas deras handlingsutrymme på ett möjliggörande eller hinderande 

sätt. Fischer (2003) menar att en tolkande policyanalys kan förklara hur en policy påverkar 

människor och vad den har för betydelse för de som berör och agerar i förhållande till den. För att 

hantera olika synsätt om en gruva är det relevant att veta hur en gruva berör och påverkar 

människor.  
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