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Abstract 

 

Damage, profit and community relocation 

-A qualitative study how LKAB are portrayed in Dagens Nyheter 

The purpose of this paper is to examine how LKAB are portrayed in the newspaper 

Dagens Nyheter (DN). The methods that were used were: Critical Discourse Analysis 

(CDA) combined with Critical Linguistic Analysis. These were used since they help to 

reveal the structures and unconscious meaning and power of word. It gives the tools to 

see how authority, power and meaning of words are constructed during social practice of 

the way they are used. To complement the method the theories that’s used are discourse 

analysis since CDA is both a method and a theory. A theory concerning journalism has 

also been included for the paper.  

As a result of the analysis, it shows that LKAB is portrayed as a large company with 

huge amount of economic resources. In articles with a positive attitude against the 

company they are regarded as a strong and active company in the Swedish economy 

during the financial crisis that generates a lot of money for the Swedish state. Articles 

that portrait LKAB in a negative way, regards them as a company that with the power of 

the state are allowed to look past the individuals that lives near the mines or the 

environment as long as it generates money for them and the state. The people living near 

the mines will have to accept the thing that’s happening to them. This paper also shows 

that the articles that were analyzed, all of them confirm and legitimize the power to 

certain sources used for facts which confirms that journalists needs certain sources to 

appear as secure but that also let the sources with power keep their power.    

 

 

 

Keywords: CDA, discourse analysis, discourse theory, LKAB, Framing, DN, Dagens 
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1.lnledning 
Gruvbranscherna expanderar och tjänar pengar som aldrig förr. Men för att komma åt mer 

malm måste bland annat samhällena Malmberget och Kiruna flyttas då de är belägna rakt 

ovanför all malm som företaget kommer behöva. Därför planeras en samhällsflytt av dessa 

samhällen.  

Jag som själv är från Gällivare har fått se och ta del av informationen rörande LKAB i stor 

utsträckning, både från de lokala tidningarna men även vänner och bekanta som jobbar åt 

LKAB. Samt har jag själv arbetat åt en annan gruva i samma region och fann intresse i hur de 

förmedlar information till samhället.  Det är därav av intresse och viktigt att se vad övriga 

befolkningen i Sverige får ta del av när det gäller gruvbrytningen och LKABs roll för bland 

annat samhället de verkar i. Tidningen jag väljer att studera är Dagens Nyheter (DN) då de har 

störst antal prenumeranter och kan ses som agendasättare för övriga tidningar i Sverige 

(tabloid.se 2013-02-23; Hadenius, 2010, 60f).  

Genom att studera hur LKAB porträtteras i DN är det möjligt att se tendenser till hur deras 

läsare kan komma att se på LKAB. Eftersom LKAB är ett stort företag som har en hög 

påverkan på samhälle och ekonomi i Sverige är det viktigt att se hur de framställs i media, då 

detta kan påverka och hur deras gruvdrift ska fortsätta. Ett företag som LKAB är av intresse 

för rikspress då LKABs vinst ger staten ca 15 miljarder varje år. Det är intressant att se ifall 

det är en nyanserad bild av gruvdriften, nämns skador och olyckor lika ofta som vinst och 

andra positiva händelser. 

Tidningar har alltid haft en betydelse i bildandet av en opinion sedan 1800 – talet. Detta gör 

tidningar relevanta att analysera då de har en lång historia att forma åsikter (Hadenius, 2010, 

56). Vilket gör det naturligt att välja tidningarna som analysmaterial.   
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur LKAB framställs i Dagens Nyheter och om det finns några 

underliggande värderingar om företaget i artiklarna.  

Frågeställning 

 Hur framställs LKAB i artiklarna? 

 Vilken typ av källor legitimerar journalisten? 

 Hur ges, befästs och fråntas makt, legitimitet och auktoritet till/från LKAB i 

artiklarna? 

 

2.1 Disposition 
Upplägget för uppsatsen är att materialet först kommer att beskrivas, vilket typ av material 

som ingår i uppsatsen, vilka avgränsningar som gjort och hur urvalet gått till. Metoderna som 

kommer att användas i uppsatsen beskrivs sedan. Metodkapitlet avslutas sedan med en 

metoddiskussion. Tidigare forskning som anses vara relevant för uppsatsen tas sedan upp 

vilket följs av beskrivning av de olika teorierna. Analysen presenteras sedan, i analysen 

presenteras och analyseras artiklarna individuellt i kornologisk ordning med den senaste 

artikeln först. Uppsatsen avslutas sedan med presentation av resultaten som framkommit samt 

en diskussion rörande dessa och förslag på vidare forskning.  

3. Luossavaara Kiirunavara Aktiebolag 
Luossavaara Kiirunavara Aktiebolag, förkortat LKAB grundades år 1890. Företaget ägs helt 

av staten sedan 1976 (lkab.com, 2013-03-12). Bolaget har totalt tre gruvor i norra Norrland 

kring orterna Malmberget, Kiruna och Svappavaara. Företaget bedriver brytning under jord 

och innehar världens två största gruvor undermark (lkab.com, 2013-03-12). LKAB omsätter 

idag ca 30 miljarder kronor per år och utvann ca 26 miljoner ton malm under 2011, LKAB har 

ca 4000 anställda över hela världen (lkab.com, 2013-03-12). 

4. Materialbeskrivning, urval och avgränsningar 
 Tidningen som valts ut för att representera dagspressen är Dagens Nyheter. De har haft en 

stark position mot övriga dagstidningar sedan tidningen startade och morgontidningar läses 

generellt sett oftare och mer regelbundet än kvällspress (Hadenius, 2008, 348). DN har även 

högst antal prenumerationer jämfört med andra tidningar (Tabloid.se). Eftersom en stor andel 

personer läser deras nyheter kan tidningen eventuellt forma opinion rörande frågor om 

LKAB:s verksamhet.  
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Sökningen gjordes med den internetbaserade sökmotorn Retriever Research. Denna sökmotor 

gäller tryckt press och inte internetbaserad information. Detta är valt för att se vad den trycka 

tidningen visar för sina prenumeranter. Artiklarna där urvalet för den kvalitativa analysen 

gäller under året 2012 med motiveringen att det under detta år pågått en debatt rörande 

gruvors vinst, expansion och påverkan på miljön och Sverige. Utifrån detta är ramen satt för 

att se hur LKAB omnämns i artiklarna.  

Vissa artiklar som innehåller färre än ca 120 ord kommer att väljas bort. Vid färre antal ord 

blir det svårt att kunna ge en analys då viss information kan saknas för att förklara vad som 

hänt. Samt kommer även artiklar där LKAB bara omnämns i någon enstaka mening väljas 

bort. Exempelvis där ekonomi i sin helhet beskrivs och LKAB nämns som ett exempel eller i 

något enstaka fall. Debattartiklar och ledarsidor väljas bort då dessa redan är åsiktsbaserade 

och syftet med denna studie är att se hur företaget porträtteras i vanlig nyhetsjournalistik. De 

artiklar som inkluderas i studien är nyhetsintervjuer samt nyhetsreportage och refererat. Dessa 

typer av artiklar anses ha störst sanningshalt i tidningar anser Sigurd Allern, forskare inom 

journalistik. Det är av den anledningen relevant att studera då de kan ses som kunskap som 

människor kommer ta till sig och tro på (Allern, 2001, 21, 47ff).     

I sökningen med Retriever där ”LKAB” användes som sökord bland kategorin storstadspress 

kom det fram 44 artiklar som nämner eller har LKAB i texten. Av dessa artiklar var det 6 

stycken som uppfyllde urvalskriterierna. Samtliga av dessa artiklar analyserades med CDA 

(critical discoursive analysis) för att svara på syftet. En av dessa artiklar var problematisk. 

Artikeln i fråga har rubriken ”Beredd på en fördjupad kris” där LKAB nämns och får förklara 

sig bland flera andra stora företags koncerner inom Sverige för hur de hanterar de kommande 

problemen med euron. Artikeln inkluderas då den nämner LKAB i en utsträckning där de får 

komma till tals och även nämns i ett sammanhang som inkluderar dem i en del av flera större 

företag som kan påverka ekonomin. Deras uttalande och funktion i artikeln anses vara 

bärande. De flesta artiklar som dök upp under sökningen rörande LKAB innefattade till 

största del notiser eller artiklar där LKAB oftast nämns som ett exempel på hur större företag 

fungerar. 

5. Metod 

5.1. Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen syftar till att synliggöra maktstrukturer. Detta görs genom att 

ifrågasätta vardagliga handlingar som kommer från vårat eget språk och är konstruerat av 

människan, då framförallt genom språket. Bland annat visar metoden hur sociala 

konstruktioner skapas och vidmakthålls genom språket. Genom att vi pratar på det sätt vi gör 

och nyhetsmedierna rapporterar på det sätt de gör kommer det bidra till att samhällets 
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strukturer vidmakthålls. I denna metod får begreppet diskurs flera olika funktioner där de 

bland annat benämner hur sociala relationer konstrueras och bibehålls men även hur rådande 

maktstrukturer upprätthålls (Fowler, 2996, 44f).  

Det finns enligt Norman Fairclough tre nivåer inom en kritisk diskursteori för att upptäcka 

och se hur maktstrukturer fungerar. Den första nivån är att utgå ifrån textnivån där språket, 

dess grammatik och meningsuppbyggnad analyseras. Den andra nivån är den diskursiva 

praktiken. Det är hur vi tar till oss texten, hur den distribueras och i vilket sammanhang samt 

hur texten produceras. Den tredje nivån är den sociala praktiken där text och diskurs sätts in i 

ett större socialt sammanhang för att det ska bli tydligt att se hur sociala konstruktioner 

förändras och hur dessa olika nivåer förändrar varandra. Exempelvis kan en diskurs komma 

att förändras genom att språket ändras på den textuella nivån (Fairclough, 2010, 347f).  

De som förespråkar kritisk lingvistik nämner att språkets betydelse och mening skapas genom 

social interaktion och alltid genomgår en förändring. Men även att språket har en formande 

sida genom att fenomen som identitet och tro formas genom språket. Språket påverkar även 

hur vi väljer att se på världen då vi genom språket och kommunikation med andra individer 

lär oss att förstå världen. Exempelvis kan inte åsikter bara finnas där utan de formas genom att 

uttrycka sig till andra. Det är inget som finns på sidan utan det är en del av språket. Denna 

analys använder sig till stor del av olika lingvistiska verktyg som kritisk lingvistik och 

meningsuppbyggnad samt metaforer (Fowler, 1996, 33,44f). Detta är av relevans och stort 

fokus vid mitt forskningsproblem då företaget studeras i förhållande till texten men även hur 

makten befästs och vidmakthålls i samhället, vilket berör de olika nivåerna i CDA.  

5.2. Kritisk lingvistisk analys  

En lingvistisk analys är relevant för denna studie då det handlar om DN:s / journalisternas 

uppfattning av företaget LKAB som sedan presenteras till läsaren. Genom att analysera hur 

texterna är uppbygga går det att se vilka maktfaktorer de tillskrivs samt om resultatet kan ha 

blivit annorlunda genom att använda andra ord eller meningar. Den kritiskt lingvistiska 

metoden syftar till att undanröja maktrelationer och ideologier genom språkanvändningen. 

Genom vissa ordval kan medvetenhet skapas hos personer om hur något är och vad som 

behöver göras eller hur de ska se på vissa saker. Nyhetsmedier tolkas som en maktfaktor då 

det de rapporterar ofta uppfattas som sant i någon form. Olika nyhetsmedier och medieföretag 

kan oftast skilja sig åt i ordvalen i hur något framställs men brukar vara rätt enhetliga vinkeln 

som valts angående berörd händelse (Fowler, 1996, 34).  

Överföringar av betydelser och ord mellan diskurser går att göra tydlig med att exempelvis 

säga: ”Tid är pengar” det skapar förståelsen att tid genererar pengar. Tid får samma värde som 

en valuta, vilket kan skapa utryck som bland annat: ”Slösa bort tid”. Språket är för oss ett sätt 

att förklara hur vi uppfattar och ser på omvärlden. Meningar och dess betydelser formas inte 
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alltid medvetet utan kan ske omdevetet genom sociala praktiker. Det är av intresse att 

analysera detta då diskurser blir tydligare att se samt hur de verkar med och genom varandra 

(Fairclough, 2010, 311ff). Genom att exempelvis säga att ”tid är pengar” går det att se en 

ideologi och en samhällsyn som grundar sig från industrialismen där fokus på produktion 

inom tidsram kan varit stort fokus.  

5.2.1. Syntax  

Genom att studera både uppbyggnaden av texten samt de ordval som används blir det 

tydligare vad som förmedlas av texten (Bergström & Boréus, 2012, 281). Exempelvis om 

journalisterna i en artikel skriver ” LKAB tvingar samhället att flytta” eller ”LKAB skriver 

avtal med kommunen om att flytta.  samhället” gör ordvalen en stor i skillnad i hur vi kommer 

att se på både företaget samt artikeln.   

5.2.2. Transitivitet 

Detta synliggöra tre delar i en text. Dessa är processer, deltagare och omständighet.  

 

Processer kan delas in i två grupper: Handling, där någon gör något, vilket kan vara: ” Vi kan 

försöka mildra konsekvenserna” där handlingen blir att någon försöker mildra något. Den 

andra processen är Händelse vilket är när ingen gjort något eller ligger bakom vad som hänt. 

Ett exempelvi är rubriken på en av artiklarna ” Gruvtaket rasade in” här har ingen gjort något. 

Processerna kan även delas in i materiella, mentala och verbala delar. Materiella är när 

någon/något påverkas fysiskt, exempelvis: att någon kastar/slår/sparkar. Mentala processer är 

när någon tänker, avsåg, tyckte. Exempelvis: ” Ett förväntat förlopp, enligt LKAB”. Verbala 

processer vilket är om någon säger eller uttrycker sig i någon form: ”Lotta Fogde säger”, 

”Han hävdar.”. Dessa visar på olika strukturer och dolda relationer i samhället som är svåra 

att se. Vem som tillskrivs vilka egenskaper med vilken säkerhet (Bergström & Boréus, 2012 

281f).  

5.2.2.1. Aktörer och mål  

Deltagare vilka är de parter som är involverade i artikeln är indelade i två grupper: Aktörer 

och mål för processer. Aktörer är sådana som utför en handling exempelvis, gräver, säger, 

slår. Den person som mottar handlingen är mottagare exempelvis den som personen säger 

något till. Är det inte en person som mottar handlingen kallas det objekt, exempelvis du gräver 

upp malm. Genom att utföra en handling mot något/någon uppnås målet för processen 

(Bergström & Boréus, 2012, 282). 

5.2.3. Transformation 

Denna analys används för att se vad som händer om du byter ut vissa ord mot andra i en text. 

Det kan leda till att perspektivet ändras i hela artikeln. Detta underlättar för att se om 

journalisten exempelvis har tagit parti eller för att se vem som enligt artikeln gjort vad och i 

vilken ordning samt vem som anses vara mottagaren och aktör. Exempelvis nämns det i en 
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artikel ”gruvjätten LKAB”. Om ordet gruvjätten byts ut mot gruvföretaget blir synen på 

LKAB annorlunda (Bergström & Boréus, 2012 282; Fairclough, 2010, 73ff). 

5.3. Nominalisering  

Nominalisering är när verb eller adjektiv ersätts med substantiv för att bland annat dölja en 

aktör. Exempelvis kan rubriken” Gruvorna ska fylla ägarnas fickor igen” bli ”Gruvindustrin 

ska fylla ägarnas fickor igen”. Det går även att se texten ifrån en passiverings vinkel vilket 

innebär att mottagaren i en handling (i förekommande fall) sätts i fokus istället för aktören 

som uträttar handlingen. Vilket går att se i tidigare exempel (Fowler, 1996, 207). 

5.4. Lexikalitet 

Genom att studera vilka ord som används i en artikel går det att exempelvis synliggöra vilken 

sida som anses vara den sidan som en journalist har störst förtroende för samt hur läsarna kan 

uppfatta olika grupper och händelser. Genom att i en artikel nämna att en aktör förklarar eller 

meddelar medan den andra aktören påstår tillskrivs den försnämnda sidan större legitimitet. 

Det går att se maktrelationer mellan tre parter, de två aktörerna samt journalisten, beroende på 

hur de behandlas i texten och med vilka ord de förklaras. Ett exempel i en artikel är att 

lokalbefolkningen säger medan kommunikationschefen för LKAB hävdar. 

Kommunikationschefen tillskrivs en mindre säker attribut. En ordanalys kan inte förklara 

skillnaderna genom enbart vad som står i texten utan den måste förstås genom en 

argumentation om vad som hade kunnat stå istället för de valda orden. Set möjliggör ett 

synliggörande av det outtalade och underförstådda (Bergström & Boréus, 2012, 285f, 289; 

Fowler, 1991, 80ff). Studeras orden i artiklarna går det att se vad de kan ge för olika 

associationer och vad det medför. Det är relevant att undersöka lexikaliteten i artiklarna för att 

sedan använda en transformation för att se vilka olika betydelser det går att få om orden byts 

ut eller att de tas bort. Återigen kan man ta exemplet med ”gruvjätten LKAB” mot att bara 

säga ”LKAB” eller ”Gruvföretaget LKAB”. 

5.5. Modalitet 

En person kan förhålla sig till texten på olika sätt. Modalitet syftar till att se hur personen som 

producerat texten ställer sig i förhållande till den. Låter journalisten båda personerna i en 

händelse eller handling komma till tals, skriver hen ut saker som är subjektiva som fakta eller 

sanning? Gynnar det någon sida? Innebörden för trovärdigheten spelar roll då det är skillnad 

på hur artikeln skrivs och vem som skriver den. Skriver Vd:n för LKAB en artikel där det blir 

tydligt att det är hans åsikter som kommer fram kommer det påverka hur artikeln uppfattas 

gentemot om en journalist skrivit samma artikel. Skrivs exempelvis ”jag anser att en 

expansion av gruvbranschen gynnar oss alla” kommer det ses annorlunda mot ”En 

gruvbransch i expansion gynnar regionen” sedan spelar källan en roll för trovärdigheten 

(Fairclough, 2010, 94ff). Med hur hög säkerhet författarna vill presentera sina sanningar 

spelar även roll för hur en text kommer att tas emot. Skriver en författare att ”Gruvtaket 
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rasade in” istället för ” Ett gruvtak i LKAB:s gruvor kan ha rasat in” får texten olika mening 

(Fowler, 1991, 85ff). 

5.6. Metoddiskussion 

Validitetsproblem med dessa metoder är att de bygger på fritolkning samt hur vi personligen 

tolkar språket och dess betydelse Men genom att vi delar ett gemensamt språk blir 

förståelserna liknande inom samma kultur. Men olika regioner tolkar och skapar sina egna 

betydelser och tolkningar av ord, vilket kan komma att påverka både mitt och andras 

tolkningsramar, detsamma påverkas även tolkningar över tid. En betydelse betyder inte att det 

är densamma om tio år. Det är viktigt att ha i åtanke med denna studie är att den är tidsbunden 

(Bergström & Boréus, 2012, 295f).  

De metoder som används för analysen är lämpliga för att synliggöra det vi tar förgivet. 

Metoderna har fått kritik för om de verkligen visar på maktstrukturer och underliggande 

faktorer som vi inte redan kan se när vi läser. Detta kan vara sant att vi i en text kan se vem 

som känns som auktoritär eller inte. Men metoderna ger oss en djupare syn där vi även kan se 

hur den visas och hur journalisteserna använder sig av källorna. Genom att analysera ett antal 

texter går det att se mönster och förhållanden som inte uppstår vid vanlig läsning av en text. 

Sambanden blir alltså tydligare samt att det även synliggöra hur saker hade kunnat göras 

annorlunda och vilka eventuella effekter det hade gett. 

Min roll i denna studie är att tolka budskapet och på ett tydligt sätt redogöra för hur dessa 

tolkningar har gått till för att reliabiliteten ska bli hög. Det är viktigt att påpeka att mina 

tolkningar är tidsbundna och tagna från en svensk kulturell kontext. Det gör rapportens 

resonemang förståeliga genom gemensamma referensramar som vi har inom samma kultur. 

Sedan är min kunskap om LKAB något högre än den gemene personen i Sverige då jag lever 

och är uppvuxen med gruvan, detta har gjort att vissa termer och diskurser som förs i gruvan 

även är förståeliga för mig. Exempelvis kan ”Fabianhålrummet” som nämns i en artikel, den 

kan vara svår att förstå för en person inte är uppvuxen i Gällivare. Detta underlättar i vissa fall 

då jag inte behöver läsa om LKAB som företag lika mycket inför analysen. För att minska 

risken att påverka analysen handlar uppsatsen att undersöka hur de framställs i texten genom 

vilka ord som journalisten väljer att använda och på sådant vis hur de framställs. Det handlar 

inte om att ta parti för LKAB utan istället om att tolka och beskriva hur de beskrivs och 

framställs. 

Det var bara sex stycken artiklar som framkom efter att urvalen gjorts vilket är ett litet antal. 

Men då jag ska göra en djupare analys av texterna anser jag att det räcker för att se hur de 

framställs då det även är de enda nyhetsartiklarna som framkommer i nyhetsrapportering 

borträknat notiser. Det innebär att läsare inte får ta del av fler större artiklar rörande företaget 

på ett år.  
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6. Tidigare forskning. 
Den tidigare forskningen som gjorts inom området diskurs och maktrelationer är omfattande 

och stort.  Stuart Hall har i sin bok ”Representation” (2010) disskuterat och skriver hur vi 

tolkar och tar emot budskap i all form av text (skriven, muntlig, bilder). I hans forskning drar 

han paralleller mellan hur texten och dess betydelser relaterar till makt. Han använder sig av 

semiotik i sin bok, denna teori och analys syftar till att förstå hur vi tolkar budskapet på olika 

plan, det uppenbara exempelvis objekten som syns i en tavla till budskapet som just de 

specifika objekten genererar. I sin studie visar han på hur media bland annat använts för att 

bevara den hegemoni som finns i världen mellan olika etniciteter och kön. Exempelvis att det 

som inte är normen antingen förlöjligas eller ignoreras. Halls forskning är relevant för min 

studie då den både tar upp maktrelationer samt hur budskap tolkas och tas emot och förändras. 

Halls studie är även relevant då den kompletterar diskursanalysen genom att ge ett annat 

perspektiv på hur maktrelationer konstrueras och hur vissa fråntas makt och på vilket sätt 

samt hur det kommer att påverka samhället. Detta går att applicera på företagen där ett företag 

ges normen till makt och när denna makt skiftar. Exempelvis att domstolen tillskrivs makten 

utan att det är uttalat i en artikel mot LKAB, eller att det i en annan artikel uttrycks att 

journalisten talar med ortsbefolkningen för att höra deras sida, genom att de annars inte får 

komma till tals. Det blir därav relevant att se med hjälp av Halls studie hur journalisten 

exkluderar och inkluderar grupper.   

Roger Fowler (1991) har forskat om hur nyhetsmediernas rapportering fungerar samt hur 

makten delas upp och hur medierna kan tilldela makt och bestämma sanningar. Denna studie 

är genomförd med kritisk diskursanalys där Fowler har analyserat den brittiska pressen. Han 

diskuterar med hjälp av sina analyser vilka källor som används och hur de befäster en ideologi 

som ger medierna makt och även legitimerar makten för andra aktörer. Samtidigt som pressen 

väljer bort andra grupper, samt hur medierna kan hjälpa att legitimera nya grupper i det 

brittiska samhället och hur tidningarna hjälper till att forma språket och formas av det 

(Fowler, 1991). Denna forskning går att koppla till min studie genom att det är av intresse att 

se hur journalisten legitimerar eller fråntar auktoritet för LKAB genom vilka ord journalisten 

använder, samt vilka källor som används för att lägga tyngd till sina artiklar. Samt att se om 

det ligger några bakomliggande faktorer som påverkar sättet som journalisten skriver om 

företaget.      

Maria Johansson (2012) har i en c-uppsats inom journalistik och media undersökt hur den 

humanitära hjälpen i Afrika framställs i DN. Hon använder sig liksom jag av kritisk lingvistik 

och CDA och diskursteorier för att undersöka maktrelationerna och vilka personer som 

tillskrivs vilken roll samt om humanitära aktioner legitimeras av officiella och maktrelaterade 

källor. Hon konstaterar i sin studie att svältande människor i Afrika framställs som subjekt 

och som ett problem som bara kan lösas av de mäktigare aktörerna som EU och andra länder 
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Hon har i uppsatsen fokus på hur mäktiga aktörer porträtteras i medierna gentemot personerna 

de ska hjälpa. Samt att de utsatta/offren oftast representeras i siffror och nummer och som 

väldigt utsatta. Relevant för mig är bland annat att jämföra hur journalistiska värderingar 

projicerar av sig på deras artiklar och hur vi kan ta dem som sanningar utan att tänka vidare på 

det.  

7. Teori 

7.1. Diskursteori 

Fairclough (2010) definierar diskurs som ett visst sätt att tala inom en viss tid, inom ett 

speciellt område. Diskursteori hjälper mig genom ordval att se och tydliggöra hur vårt språk 

formar och formas av samhället. Genom att vi talar och handlar på ett visst sätt formar vi 

samhället efter det. Samtidigt som samhället förändras efter våra handlingar kommer våra 

handlingar att förändras av samhället och dess praktiker, det blir en cirkel där båda påverkar 

varandra. Det är även genom olika diskurser som makt upprätthålls. Diskursen får oss att 

behålla och skapa den status quo som finns i samhället genom att definiera och ge olika 

grupper olika makt. Att exempelvis att ha titeln direktör distanserar personerna med makt och 

legitimerar dem att fatta beslut och gör att deras ord blir mer värda i slutgiltiga beslut. På så 

sätt bibehålls makten genom att vi både pratar om vad det innebär att vara en chef och att vi 

har titeln chef i vårt samhälle. Dessa sociala praktiker syns sedan i samhället och ger vissa 

mer makt. Diskursen kan även förklaras som att den legitimerar viss kunskap men inte annan 

kunskap. Ett exempel är kommunikationschefen på LKAB som sätts mot lokalbefolkningen 

där båda framför motsatta argument. Chefen får en fördel genom den makt som är tilldelad 

honom via titeln och yrkesrollen han har.   

Språket är nyckeln till att se hur samhällen och diskurser skapas och omformas. Detta för att 

språket inte passivt finns hos oss och bara är utan att det aktivt överförs och tolkas genom 

interaktion, vilket är allt från text, tal och bilder osv.  Genom att människor interagerar med 

varandra skapas och kontrolleras att språket förblir och tolkas på samma sätt mellan varandra. 

Vi kan inte kommunicera mellan varandra om vi inte delar samma koder och tolkningar. 

Genom att vi då kommunicerar och checkar av vad som är vad och hur det tolkas säkerställer 

det maktrelationerna till vad som är överordnat och underordnat varandra samt vad ordens 

mening och betydelse är (Fairclough, 2010, 56,59-66,). 

Fowler som är en framstående forskare inom diskursteori, främst då kritisk diskursteori och 

lingvistik. Han nämner att det vi kallar sunt förnuft är sociala konstruktioner som skapas och 

formar oss från då att vi är små och att det legitimerar och skapar ett officiellt språk hos oss. 

Det officiella språket formar oss samt att det legitimiserar sociala strukturer och ger makt till 

vissa institutioner och fråntar andra makt. Detta går att exemplifiera genom att ett barn lär sig 
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språket från sina föräldrar som är äldre och har auktoritet över barnet och kan därför diktera 

och förklara ordens mening och tolkning. Detta fortsätter sedan genom skolgången där lärare 

strukturerar upp språket, detta kontrolleras sedan genom prov. Denna maktstruktur förs sedan 

vidare ut i arbetslivet med chefer som bestämmer och legitimiserar vissa diskurser. Det 

officiella språket kommer från auktoriteter som stat, chefer, olika medier och skola (Fowler, 

1996, 43). 

Problemet som Fowler pekar på är att med denna struktur skapas värdeord som är viktiga för 

oss när vi konstruerar världen. Problemet blir att dessa ord laddas med mening som gynnar 

dem med auktoritet och makt för att säkerställa deras fortsatta maktförhållande, som politiker, 

stat, ägare av företag och medier. Ett annat problem som också uppstår när vi etablerar det 

officiella språket och dess konventioner är att vi skapar en ritualisering och vana av att tolka 

dessa utan att fundera över deras betydelse. Exempelvis kommer journalisterna att fortsätta 

använda de auktoritära officiella källorna för att ”man alltid gjort så”. Bekvämlighet 

uppkommer när alla tolkar budskapen lika och följer dem. Detta skapar ett problem och en 

bekvämlighet av att fortsätta använda de tolkningar vi gör för att inte behöva förändra våra 

vanor och tolkningsramar. Denna bekvämlighet kan dock komma att förändras, när något 

händer och går fel. Som när journalisternas officiella källor talar utan fakta och skapar ett 

förtroendeproblem (Fowler, 1996, 44f). 

Kopplat till min studie är detta användbart då jag använder mig av CDA som metod och då 

behöver en diskursteori som förklarar hur maktrelationerna ser ut. Diskursteori är både en 

metod och teori och därför är båda nödvändiga. Dessutom synliggöra det maktrelationer vilket 

är vad jag ska undersöka, vilka dolda ideologier som finns samt hur de visas genom språket. 

Diskurs kopplar även till medierna för hur de väljer att framställa företaget och vad som 

omedvetet kan ligga bakom formuleringarna samt hur uppbyggnaden textmässigt kan komma 

att påverka synen på aktörerna i artikeln genom vissa ordval. Då teorin har som utgångspunkt 

att de som har makt vill behålla den är det intressant och hjälpsamt med denna teori att se 

vilka källor som används och varför, samt vad det får för konsekvenser i texten. Vem ges 

exempelvis makt när två personer med auktoritet sätts mot varandra som i en artikel där 

LKAB sätts mot en domstol.   

7.2. Idealisation 

När vi talar eller skriver om något, exempelvis en händelse som vi upplevt, förmedlar vi vårt 

sätt att se på världen, vår erfarenhet av den. Våra erfarenheter förklaras genom språket och 

förmedlas vidare till en ny person. Vi förmedlar vårt sätt att kategorisera in något och sätt att 

begripa världen.  Vilka ord vi väljer för vissa betydelser med sig och är ett sätt att se hur en 

person förklarar sin värld. Det är genom språket och de ord som vi kan förklara våra 

erfarenheter och visa på vad vi kan (Fowler, 1996, 43). Detta går att relatera till ordvalen som 

journalisten kommer välja till artiklarna, vilket säger något om personen och hens åsikter och 
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sätt att se på ett företag som LKAB. Det är även relevant för att se hur en person som läser 

artikeln kan komma att ta in och tolka materialet. Objektivitet blir svårt för journalisten då 

hens erfarenheter och sätt att se världen påverkar hens sätt att skriva sina artiklar.   

7.3. Framing 

Begreppet framing syftar på hur en händelse/person/företag visas upp och gestaltas. Ett 

företag kan exempelvis komma att framställas som något nyttigt för samhället eller skadligt. 

Inom massmedier och nyheter går det att definiera framing som att artikeln blir påverkad av 

ett antal faktorer: Kulturella, politiska, journalistens egna åsikter och nyhetsorganisationer. 

Alla dessa har sina egna agendor. Ett lagförslag som kan komma att ändra vårt sätt att se på 

miljö och miljöförstöring kan medvetet eller omedvetet vinklas då journalisterna genom vår 

kultur, egna åsikter, på grund utav mediekoncernen vill att vi ska se det på ett annat och då 

skriver om det så att en sida exempelvis blir mer gynnande än den andra (Nord & Strömbäck, 

2012, 327). 

Framingen kan ske omedvetet då det är naturligt för oss som människor vilket gör att vi inte 

ser vinklingen själva, men lika självklart kan det också vara en strategisk vinkling från företag 

eller politiska aktörer för att läsarna ska uppfatta deras åsikter som normen och därav ”inte” 

vinklade. Framingeffekten kan sägas fungera på ett sådant sätt är när enskilda personer 

anammar normer, värderingar och åsikter angående något efter hur media väljer att framställa 

ämnet (Nord & Strömbäck, 2012, 328). Exempelvis talas det mycket i artiklarna som 

analyserats om LKAB och hur de tjänas pengar. Mediernas vinkling kan vara att det är 

jättebra att det går bra för LKAB för det gynnar staten eller att LKAB gör allt för att tjäna 

pengar och inte bryr sig om miljö.  

7.4. Herman & Chomskys propagandamodell 

Media är inte tillgängliga för alla utan det krävs vissa tillgångar för att kunna äga medier. 

Detta gör att det bara finns en elit som har tillgång till att äga och bestämma över medierna. 

Detta gör enligt Herman och Chomsky att medierna alltid är vinklade och att dessa åsikter 

som förmedlas via medierna representerar en elits åsikter vilket sedan projiceras på den breda 

massan att acceptera och göra till sina egna normer (Allan, 2010, 18ff). Att åsikterna går rakt 

in i de andra klasserna stämmer inte då det finns annan forskning som visar att de kan 

ifrågasättas och inte accepteras utan motstånd (Morley, 2006, 39). Men deras modell är ändå 

relevant då den lyfter upp ägandet och vad som krävs för att driva en tidning och att det finns 

dolda agendor, utöver detta kommer jag använda deras utbyggnad av modellen genom de fem 

filtren som de skapat.  

7.4.1. De tre filtren 

Jag har nedan valt att endast presentera de filter som relevanta för min studie då de övriga inte 

fyller någon annan funktion för mig samt att filtren går att använda individuellt. Det finns 
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totalt fem filter men i denna studie kommer jag enbart att använda mig av tre. 

 

1. Det första filtret handlar om att det krävs stora ekonomiska resurser för att bedriva ett 

massmedium. Genom att etablera olika kontrakt och sponsringar från till exempel politiska 

partier och stora företag fungerar tidningen. Dessa sponsorer kan i sin tur sätta vissa premisser 

på hur tidningen bör formas, vad den ska innehålla och vilka som ska arbeta med den (Allan, 

2010, 20). 

2. Det andra filtret tar upp vikten och påverkan av mediernas behov av annonsörer. Det stora 

problemet blir att en tidning ska vara intressant för annonsörer. Kravet blir att ha en publik 

som är villiga att läsa tidningarna, vilket kan leda till att vissa nyheter väljs bort till förmån för 

andra som kan generera fler läsare och därigenom locka fler annonsörer (Allan, 2010, 20f). 

Med detta som utgångspunkt går det att i diskussionen föra resonemang om varför LKAB får 

lite eller mycket uppmärksamhet och varför det är så.  

3. Filter nummer tre är mediernas överanvändning av statliga källor och andra experter vid 

nyhetsrapportering. Genom att använda sig av dessa källor framstår artiklar och 

nyhetsuppslag som trovärdiga, detta sker genom att eliten befäster makten genom att visa på 

att vissa auktoritära personer sitter med en kunskap som inte kan ifrågasättas (Allan, 2010, 

21). 

8. Analysdel 

8.1 Sex artiklar, sex analyser. 

Analysen är baserad på de sex artiklar som uppfyllde kriterierna vid urvalet. Dessa artiklar 

kommer att presenteras i kornologisk ordning med start från slutet av året 2012. Dessa artiklar 

har analyserats med de verktyg som beskrivits i metoden. 

8.2. 2012-10-16” Beredda på en fördjupad kris” 

Artikeln som analyseras handlar om hur ett flertal stora företag i Sverige förbereder sig inför 

en fördjupad kris och hur det kommer att påverka dem. Artikeln bygger på en enkät som DN 

själva gjort vilket handlar om hur företagen förbereder sig inför finanskrisen. DN har sedan 

gått vidare med intervjuer av tre företag däribland LKAB. Ingressen beskriver kortfattat att 

några företag har startat krisgrupper. Detta efterföljs sedan av en förklaring till vad som hänt 

och vad som kan komma att ske med finanskrisen. Vidare intervjuas tre företag samt ges en 

beskrivning av deras verksamhet i följande ordning: LKAB, SEB och SAS. Efter att företagen 

har intervjuats, beskrivs det sedan vad de övriga företagen i enkäten svarat. I slutet beskrivs 

det hur undersökningen gått till. Artikeln är lagd i bilaga1.   
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Genom en transitivitetsanalys där aktörer och handlingar samt processer plockas ut går det att 

urskilja det objektet: eurokrisen, krisen tvingar företagen till en handling, vilket är att 

företagen förbereder sig för krisen i denna artikel. Artikeln bygger runt en händelse eftersom 

ingen har gjort något utan att eurokrisen framställs som ett naturfenomen som måste väntas ut. 

LKABs kommunikationschef säger: Det finns inget vi kan göra för att påverka marknaden. 

Vilket befäster krisen som något som inte går att påverka. Processen är företagens olika 

förberedelser inför krisen (Bergström & Boréus, 2012, 281f). Inom ingressen tilldelas 

”svenska storföretag” en aktiv mottagarroll då de ”rustar för en fördjupad eurokris”. De 

utför olika handling efter påverkan av objektet.  Direkt efter detta är nämnt har journalisten 

skrivit att särskilda krisgrupper följer utvecklingen. Denna mening skapar ytterligare en 

aktör: krisgrupper.  

I ingressen framställs det som att ett stort antal företag har skapat speciella krisgrupper för att 

bevaka euron, detta är inte fallet utan i artikeln framkommer det att tre företag har skapat 

krisgrupper. Dessa är LKAB, SEB samt SAS. LKAB sätts i denna artikel in som en aktör som 

handlar och bevakar genom sin krisgrupp som bevakar finanskrisen och försöker mildra 

konsekvenserna av krisen, dock framgår det inte hur. LKAB framställs som ett stort företag i 

artikeln. Detta då DN i artikeln nämner att de har: ”Vänt sig till närmare ett 40-tal koncerner 

med totalt 210000 anställda i Sverige/…/företagen, som är världsomspännande.”. LKAB 

framställs som stora genom att de sätts in med andra företag som DN klassar som stora. Detta 

förstärks ytterligare genom att DN definierar ett företag med att de är utbredda och har 

anställda utomlands. Att LKAB även kan räknas som ett stort företag i artikeln går att knyta 

till ingressen där det står ”svenska storföretag”.  

Två aktörer representerar LKAB i artikeln, dessa är Lotta Fogde, kommunikationschef samt 

Markus Petäjäniemi, marknadsdirektör. Användningen av dessa aktörer stärker förtroendet för 

vad som sägs och hur läsarna kommer ta till sig informationen. Det går att härleda till Herman 

och Chomskys ena filter som beskriver användningen av statliga eller auktoritära källor för att 

få informationen att verka mer säker och trovärdig (Allan, 2010, 21). Båda framställs som 

trovärdiga ur en lexikalvinkel då de båda säger, vilket inger mer förtroende än om någon 

hävdar.  

Implicit går det att förstå att LKAB inte kommer känna av effekten av eurokrisen. Detta 

genom Markus uttalande: Vi sitter fast i kontrakt och har inte haft möjlighet att ta på oss 

ytterligare uppdrag, men skulle det bli en kollaps skulle det bli plats för nya köpare. Genom 

orden sitter fast samt inte möjlighet att ta på oss ytterligare uppdrag framstår det att det redan 

finns ett stort antal köpare och att eurokrisen bara skulle ge plats för andra kontrakt. Att 

journalisten skriver att: Koncernen har sedan några år tillbaka utarbetade kanal för 

potentiella kunder utanför euro-zonen. Texten förstärker argumentet som Markus för, samt får 
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honom att framstå som trovärdig i det han säger och därigenom företaget som han 

representerar. 

LKAB framstår även som ett företag som kan påverka krisen indirekt på grund utav Lotta 

Fogdes uttalande: Det finns inget vi kan göra för att påverka marknaden. Men vi kan försöka 

mildra konsekvenserna. Först bekräftar hon genom sitt ordval att eurokrisen är ett stort 

problem och att den kommer att påverka, men att det fortfarande finns något som LKAB kan 

för att avvärja problemet. Däremot blir det tydligt att säkerheten som Lotta väljer att uttala sig 

om deras försök att mildra effekt är låg, detta då ordet försöka används. Detta blir tydligt då 

en lexikalanalysmetod används, denna metod gör det tydligt att se i vilken stor utsträckning 

ordens betydelse ger styrka till det som sägs (Fowler, 1991, 80ff). Det går att argumentera för 

att det förstärker bilden av problemet som okontrollbart och hotfullt. Hade Fogde istället sagt 

att LKAB kan mildra konsekvenserna utan att använda ordet försöka blir säkerheten tydlig 

och hotet mindre.    

Artikeln lyfter fram eurokrisen som något stort och farligt då krisen även görs till det stora 

objektet som passivt påverkar sina mottagare (företagen) genom att de tvingas bevaka 

problemet och reagera mot det. Detta förstärks ytterligare av journalisten som skriver att: 

”Trots att gruvkoncernen har all sin handel i dollar har LKAB inrättat en särskild krisgrupp 

vars uppgift är att följa den dramatiska utvecklingen kring euron” Detta stycke förstärker 

faran av eurokrisen genom att först säga att LKAB har sin handel i dollar men ändå tvingas 

bevaka euron. Utöver detta står även ordet dramatiska där syftet blir att påpeka på stora 

skillnader under kort tid tillsammans med ordet särskild vilket skapar innebörden att detta är 

ett problem som kräver speciell kompentens. Genom en transformation, att tidningarna istället 

exempelvis skrivit: ”LKAB har inrättat en krisgrupp vars uppgift är att följa utvecklingen 

kring euron.” Hade innebörden blivit en helt annan. Här framstår det fortfarande att de gäller 

något negativt då ordet kris är med men dramatiken blir inte lika stor. Det blir även tydligt 

vad journalistens vinkel är på artikeln. Det är att framhäva krisen och hur företagen ska klara 

det som ett stort problem. LKAB används i artikeln både som en förstärkare rörande hotet av 

krisen genom meningen ovan om dollarn och dramatisk. 

Den stora bilden av LKAB i artikeln går att benämnas som positiv och gynnande för dem. De 

kategoriseras först in i artikeln som ett av de stora företagen inom Sverige som är 

världsomspännande. Företaget framställs sedan av sina egna aktörer som att de kommer att 

klara sig genom krisen utan problem vilket de övriga företagen inte uttalar sig om. De 

framställs som trovärdiga då journalisten med sin artikel bekräftar det aktörerna uttalar sig om 

vilket i sin tur ökar trovärdigheten. Journalisten är i modaliteten lite otydlig då det står: 

Koncernen har sedan några år tillbaka utarbetade kanaler för potentiella kunder utanför 

euro-zonen. Här framgår det inte vars journalister har fått informationen ifrån, kommer den 

från LKAB? Eller har de hittat den själv? Det gynnar i slutändan LKAB.  
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Gruvkoncernen framställs i denna artikel även som en aktiv mottagare som förbereder sig och 

gör något åt det kommande problemet. Genom teoribegreppet idealisation blir det även tydligt 

vilken bild journalisterna har på den kommande ekonomin, detta genom de ordval de väljer att 

presentera artikeln med, exempelvis dramatiska utvecklingen och slängde in en brandfackla. 

Den presenteras som ett stort problem och väldigt akut och dramatiskt genom hela artikeln. 

Det bör däremot finnas i åtanke att denna text är producerad för att vara attraktiv och att få 

läsare att intressera sig i texten. Det går att debattera om det egentligen är journalisternas egen 

syn på krisen. Det kan samtidigt vara en metod för att vinkla artikeln till en intressents fördel, 

exempelvis för att sälja fler nummer och göra sig attraktiva på annonsmarknaden (Allan, 

2010, 20f).  

I Stuart Halls forskning angående makt och bevarandet av det styrande samhällets ordning. 

Där Hall förklarar att den styrande gruppen ses som en norm och det lysande exemplet medan 

de andra som inte följer normen förlöjligas, nonchaleras och på andra sätt porträtteras negativt 

(Hall, 2010, 50). Detsamma går enligt mig att se i denna artikel. Här har vi LKAB och SEB 

som normgivande. De har båda en krisgrupp och strategier klara för sig till när krisen 

eventuellt kommer. Detta kan beskrivas som norm då det i ingressen framstår som normen att 

krisgrupper ska finnas även om det bara var tre företag som hade det av de företag DN 

nämner. De ges störst utrymme textmässigt. Utöver detta framställs även några företag som 

ignoranta och oförberedda vilket kan liknas med förlöjligandet i Halls studier. Detta 

legitimiserar även LKAB:s sätt att handskas med problemet som rätt sätt då de andra 

företagen nonchaleras som inte gör likadant.  

Artikeln använder sig enbart av officiella, auktoritära och trovärdiga källor för att legitimera 

det som framkommit i DNs egna undersökning. Källorna som används är oftast benämnda 

med yrkestitel, positionstitel, samt för- och efternamn (Allan, 2010, 21). Detta går att dra 

vidare till diskursteorin som definierar att de grupper som har makt vill fortsätta att ha kvar 

den. På detta sätt befästs deras positioner och auktoritet i artikeln. Genom att de blir 

tillfrågade som experter i artikeln upprätthålls även deras ”expert” titel, vilket skapar 

relationen till journalisten att de kan komma att använda dem som källor igen och på så vis 

fortsätter cirkeln. Detta går vidare att härleda till att företaget gynnas av detta genom att 

personerna arbetar åt dem. Företaget legitimerar alltså personerna med deras titlar samtidigt 

som deras uttalande som experter gynnar företaget (Allan, 2010, 21; Fairclough, 2010, 40f). 

  

8.3. 2012-06-30 ”När gruvan brer ut sig slukas deras hem av 

underjorden” 

Artikeln som analyserats är ett nyhetsrapportage om invånarna i Malmberget som är tvungna 

att flytta och hur LKAB informerar dem och går tillväga med samhällsflytten. Artikeln börjar 

med att samhällsflytten i Malmberget liknas vid flytten av städer i Mocambique. Sedan går 



16 
 

journalisterna vidare till att beskriva hur flytten är planerad och att avtal skrivits mellan 

LKAB och Gällivare kommun. Orten och företaget kopplas sedan till övriga Sverige. 

Journalisterna intervjuar sedan lokala ortsbor och rivningsarbetare som bor och arbetas mitt i 

det område som ska flyttas. De får förklara hur de känner inför flytten och vad de vet och hur 

de känner inför LKAB. Kommunikationschefen för LKAB får sedan ge sin version om 

samhällsflytten. Journalisterna avslutar sedan artikeln med att återkoppla till de intervjuade 

ortsborna och deras tankar om framtiden. Artikeln är i bilaga 2. 

Rubriken sätter tonen för hela artikeln, här finns två betydelsebärande ord. Det ena ordet är 

”sluka” och det andra ”underjorden”. Dessa ord framkallar vissa föreställningar som har en 

negativ konotation. Här visar modalitetsanalysen att journalisten tagit parti för dem som blir 

påverkade av gruvflytten, genom nämnda ordval försvinner neutraliteten i rubriken vilket 

även påverkar i brödtexten.  

Journalisternas åsikter framkommer inte bara i rubriken utan även i texten där de skriver: 

Även om man får bra information handlar det i slutändan om tvång. Att lämna sitt hem. Det 

framkommer inte i texten vems åsikt det är utan det framställs mer som en självklarhet. 

Implicit i texten framgår det att LKAB är aktören som tvingar ortsborna att flytta, vilket i sin 

tur är personerna som reportaget handlar om. LKAB blir här en passiv aktör som inte gör 

något utan beskrivs som orsaken. Processen blir att befolkningen ska flytta och målet att 

Malmberget ska vara tomt. Aktören går i slutet av texten från att vara passiv till aktiv genom 

att kommunikationschefen får tala. LKAB framställs som en stor maktfaktor i denna artikel då 

de påverkar ett stort antal personer samtidigt som ortsborna i artikeln framställs som att de 

inte kan påverka det som sker. Exempelvis önskar ortsborna att de fick veta mer om LKAB:s 

planerade samhällsflytt. Samtidigt som personerna i reportaget är mottagare är de även i sin 

tur aktörer då de själv utför handlingar som: Säger, visar och syftar. Det går alltså att hävda 

att de är aktiva mottagare i artikeln fast de inte kan påverka själva skeendet i Malmberget.  

Ingressen nämner LKAB i en negativ ton trots att positiva ord används inledningsvis. 

Journalisten beskriver LKAB på detta sätt: Gruvor som går bra skapar arbetstillfällen och 

genererar vinst. Baksidan är att när de – utvidgas tvingas folk från sina hem. I texten går det 

att finna två positiva betydelse: skapar arbetstillfällen och genererar vinst som ges en negativ 

mening då de sätts i ett sammanhang där de sätts mot människors liv och välmående. I denna 

mening skildras vinsten som smått negativ då den inte tar hänsyn till att människor måste 

flytta. Detta förstärks ytterligare i relation till stycket nedanför där journalisten jämför gruvans 

flytt av samhället med liknande händelser i Mocambique, där ett samhälle tvingades flytta.  

Journalister skriver att området i Mocambique ”invigdes förra året med pompa och ståt, 

samtidigt som 1300 familjer tvingades packa sina väskor” vilket sedan följs av ”Nu sker 

samma sak i Sverige”. Genom uppbyggnaden av ord går det att anta att även här ses företagen 
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som en aktör som kan bestämma över individers liv och komma undan med att påverka dem 

negativt. Det sker även en normalisering av LKAB då journalisterna inte nämner dem vid 

namn utan bara att det sker i Sverige utan att peka på vem även om det är tydligt att det 

handlar om LKAB. En transivitetetsanalys visar att LKAB blir aktiv i meningen: Med 

LKAB:s samhällsflytt sker nu samma sak i Sverige. Genom att dölja LKAB som aktör kan 

journalisterna framställa hotet som större och mer okänt, samt frånta deras handling 

legitimitet enligt mig.  

 Orden pompa och ståt samt tvingas packa skapar en kontrast vilket kan ge känslan av att 

företagen inte bryr sig om befolkningen på orten de utvinner Malmen från. Att sedan skriva 

att samma sak nu händer i Sverige förstärker innebörden av det negativa samtidigt som det 

framställs som främmande och distanserat, att Sverige varit skyddad mot det, men att onda 

krafter nu nått oss.  

I artikeln nämns även att LKAB har ett samarbetsavtal med Gällivare kommun om 

avvecklingen och samhällsflytten. Ordet får betydelsen att ett samförstånd har uppnåtts och att 

båda parter blir aktörer samt att båda medverkar i processen att flytta samhället. Artikeln i 

övrigt nämner inget om samarbete utan att det är LKAB som har kontroll över arbetet medan 

befolkningen ovisst får leva i flytten. Det blir tydligt längre fram i texten där en aktör, Berit 

Hannu säger: LKAB köper upp lite här och där, ett hus i taget här och var. Meningen i sig 

genererar implicit en auktoritet till LKAB som att gör vad de vill medan befolkningen är 

passiva mottagare som inte kan göra något.  

LKAB får sin auktoritet som beslutstagare ytterligare befäst då Berit Hannu önskar att hon 

fick mer delaktighet. Ordet önskar, får alltså betydelsen att hon inte själv kan göra något för 

att få veta mer om inte den som sitter på informationen ger den till henne, vilket blir en 

maktposition. Kommunikationschefen för LKAB får även komma till tals i artikeln där han 

blir en aktiv agent som framställs som byråkratisk med både yrkesroll, titel, samt för- och 

efternamn. Detta får honom att framställas som en formell och trovärdig källa. I artikeln säger 

han bestämt mot Berit som hävdar. Här blir chefen en auktoritet med trovärdighet då han 

uttalar sig med en säkerhet medan motparten tillskrivs osäkerhet. 

I artikeln som helhet ramas LKAB in som den stora aktören. Företaget tillskrivs en auktoritär 

position där de kan påverka stora områden och många människor med sina beslut utan att 

svara för konsekvenserna som påverkar mottagarna. De likställs med andra företag som 

tvingat befolkningar att flytta vilket förstärker den auktoritära positionen. Makten 

manifesteras genom att LKAB:s representanter ges plats att framstå som säkra medan 

motståndarna framställs som osäkra och okunniga inom ämnet. Dessutom framställs det som 

att LKAB sitter på information som andra inte har. Detta skapar en relation där en grupp är 

beroende av en annan men inte vice versa. Makten och akutoriteten samt företaget framställs 
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som negativa eftersom de jämförs andra företag som tidigare sammankopplats med att de 

tvingat till flytt.  

Mottagarna av processen som sker (flytten) framställs som passiva och handlingslösa utan 

måste vänta in handlingar från LKAB. Journalisterna förklarar även att företag ägs av staten 

och att de tjänar stora pengar på gruvan. Det går implicit att göra staten till en aktör i artikeln, 

då de indirekt ber sin egen befolkning att flytta, detta blir då en större auktoritär aktör än 

företagen LKAB i den mån att staten är den högsta institutionen i ett land.   

Invånarna i Malmberget sätts i samma passiva mottagarroll som invånarna i Mocambique 

som tvingats flytta från företagen som LKAB jämförs med. Detta kan vara så att det skapar en 

annan journalistisk diskurs som används för att beskriva humanitära katastrofer, detta skapar 

ett visst sätt för oss att tolka och förhålla oss tillinnehållet. Maria Johansson diskuterar i sin 

forskning att vi genom att använda oss av en viss diskurs kommer att tolka budskapet på ett 

sätt som förväntas av oss, hon kom i sin forskning fram till att offren oftast presenteras i 

siffror och som svaga och hjälplösa gentemot regeringarna. (Johansson, 2012, 27) Samma 

paralleller går att dra i denna artikel, invånarna jämförs med invånare som inte fått ordentliga 

bostäder i Mocambique för att beskriva att samma sak händer i Sverige. Samtidigt i den 

analyserade artikeln skapas det en diskurs där invånarna i Malmberget hamnar i en 

journalistisk diskurs rörande humanitär hjälp, vilket kan skapa sympati från läsarens sida då 

humanitära diskurser ofta menar att det vi gör kan göra det bättre för de utsatta menar 

Johansson (2012, 28f) i sin forskning.    

Vinkeln på artikeln (framingen) torde vara att framställa ett stort företag som inte tar hänsyn 

till den lokala ortsbefolkningen utan gör allt för att utvinna sina resurser. En vinkel kan ha 

skett oundvikligt, eller för att göra artikeln mer intressant, eller för att framhäva en viss 

grupps åsikter (Strömbäck, 2012, 327f). Det blir tydligt i artikeln där en specifik grupp får 

komma till tals. Vilket är den utsatta gruppen som LKAB vill ska flytta. De får förklara sig, 

en rivningsarbetare som arbetar inom flyttområdet blir beskriven om vad han anser om 

samhällsflytten: ”Han berättar att vissa saker får honom att känna sig särkslit illa till mods 

/…/fotografier som letat sig in i skrymslen och tittar fram när han river.”. Samtidigt hävdar 

sig LKABs informationschef mot det ortsborna säger och på ett sådant sätt skapas en konflikt 

mellan företaget och invånarna.  

Diskursanalysen visar att makten i de samhällsstrukturer vi har befästs och legitimeras genom 

olika sätt (Fowler, 1996, 42f). Först att den auktoritära personen benämns med titel och 

yrkesroll i journalistens beskrivning. LKAB tilldelas makt i artikeln då det framkommer att en 

annan auktoritär aktör står bakom företaget samt att kommunen gått med på denna flytt. 

Genom en användning av auktoritära källor befästs och bevaras den journalistiska diskursen 

om vilka källor som anses som officiella. 
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8.4. 2012-06-07 ”HD-beslut kan stänga ny gruva” 

Journalisten tar i denna artikel upp att gruvbolaget LKAB har dragits inför domstol angående 

tillstånd för gruvbrytning i en gruva. Ingressen beskriver kortfattat att LKAB står inför 

domstol om tillstånd att förstätta utvinna malm ur en av deras gruvor och att ett beslut snart 

skall komma. Vid ett nekande kommer flera personer att förlora jobb samt kommer LKAB 

tappa ekonomiska värden. Artikeln fortsätter sedan med att LKAB:s representant berättar 

deras syn på saken och hur de tror att det kommer gå. Journalisten förklarar därefter vad som 

skett, att domarna har överklagats två gånger och att Naturvårsverket står bakom överklagan 

av det första beslutet. Efter detta förklaras det att tvisten gäller miljöutsläppen som LKAB gör 

och vad Naturvårdsverket anser om detta. Artikeln är bifogad i bilaga 3. 

Det finns tre aktörer, HD (Högsta Domstolen), LKAB och Naturvårdsverket. Samtidigt 

framstår LKAB även som mottagare eftersom de behandlas av domstolen. Valet att låta 

LKAB både vara aktör och mottagare beror på att de genomgående i artikeln utsätts för en 

handling och samtidigt agerar genom att de förklarar sina handlingar. Både Naturvårdsverket 

och HD utför en handling mot LKAB, handlingen är att högsta domstolen fattar ett beslut 

samt att en tidigare dom har överklagats av Naturvårdverket mot LKAB. Målet för 

handlingen blir att gruvan måste stängas ner. Processen är beslutet som fattas om huruvida 

gruvan måste stängas ner eller inte.    

Modaliteten går att urskilja genom journalistens val av ord samt vilken sida han väljer att 

legitimera, bland annat genom vilka personer som han väljer att framställa som auktoritära. 

Per-Erik Lindvall för LKAB:s talan men det framgår bara vid ett tillfälle vilken hans funktion 

är, dock inte med yrkestitel utan bara ansvarsområde. Rikard Jansons som representerar 

Naturvårdsverket presenteras med titel och yrkesroll. Genom att Naturvårdsverket framställs 

som en auktoritär representant som går att identifiera med yrke och titel medan det inte 

framgår vilken Lindvalls funktion är inom LKAB blir Naturvårdsverkets position starkare, då 

det går att identifiera källan.  Naturvårdsverkets biträdande chef Rikard Janson framställs som 

säker i sitt tal, då han inte använder sig av osäkra uttalanden som exempelvis tror och hävdar. 

Istället framställs han som logisk och självklar genom att han förklara sina argument på ett 

enkelt sätt genom liknelser i matte som: blir inte samma sak som ett plus ett, tillsammans kan 

det skapa en ännu värre situation. Detta blir som tidigare nämnt mer auktoritärt då det sedan 

backas upp av hans position och funktion inom naturvårdsverket samtidigt som LKAB:s 

representant framställs som osäker och inte lika auktoritär.  

I artikeln skriver journalisten att domstolens beslut kan: Leda till att LKAB omedelbart 

tvingas stänga sin nyaste gruva. LKAB skildras som maktlösa genom ordet tvinga. Ordet 

fråntar auktoriteten från mottagaren samtidigt som den befäster makten och auktoriteten hos 



20 
 

aktören, i detta fall högsta domstolen. Representanten för LKAB får sedan ge en kommentar 

där han nämner konsekvenserna av att stänga ner gruvan. Han framför konsekvenserna i 

siffror och ekonomi: Då blir hundra man utan jobb och stora ekonomiska värden försvinner. 

Vilket sedan följs upp med: Intäkter i tvåmiljarderklassen står på spel för det statliga bolaget. 

Genom att nämna att personer kommer att förlora sina anställningar kan tolkningen vara att 

inte bara företaget drabbas utan även andra personer. Vid förklaringen av miljardförlusten 

väljer journalisten att använda orden statliga bolaget vilket skapar en tolkning av att det är en 

annan stor aktör bakom företaget. Genom en transformation går det att ändra orden, 

innebörden förändras och staten som aktör och mottagare hade kunnat försvinna genom att 

skriva: Intäkter i tvåmiljardersklassen står på spel för LKAB.  

Lindvall säger: Men vi tror att juridiken ska tala för oss. Genom ordvaler tror minskar 

säkerheten i hans uttalande, att yrkesrollen och titeln sedan inte presenteras gör även att den 

auktoritet och säkerhet som medföljer en viss titel försvinner.  

I artikeln beskrivs det hur domsluten gått till samt genom vilka insatser som besluten gått 

igenom. Först genom Mark- och miljödomstolen där LKAB fick tillstånd, sedan vidare till 

Mark- och miljööverdomstolen där tillståndet revs upp. Vilket LKAB sedan överklagade till 

Högsta Domstolen. Detta följs sedan upp av att journalisten upprepar sig och skriver att 

gruvan omedelbart måste stängas, vilket sedan bekräftas av Lindvall. Denna uppradning om 

hur domstolarna står mot varandra samt hur organisationer ställer sig mot dem i ett auktoritärt 

led blir tydligt. I artikeln befästs den hierarkiska strukturen om vilken grupp och organisation 

som har makt över vem. Genom att artikeln berättar om strukturen befästs den även och de 

sociala institutionerna behåller sin makt (Fairclough, 2010, 40f).  

Att en överlexikalisering sedan sker där det repetitivt beskrivs att LKAB omedelbart måste 

stängas ner om domstolen säger nej till en prövning. Fråntar dem ytterligare makt då det 

repeteras och sedan sätts i förhållande till vilka olika institutioner som styr över vilka. LKAB 

hamnar underst vilken sedan byggs på med domstolar som regerar över varandra. Genom att 

upprepade gånger nämna vad LKAB måste göra vid ett domslut som nekar dem tillåtelse att 

utvinna mer malm, framställs dem även som problemet i artikeln. Vid en överlexikalisering 

lägger författaren en stor vikt vid att framhäva en viss typ av åsikt genom att repetitivt påpeka 

det (Fowler, 1996, 219f). Det blir även tydligt att det är HD som sitter på den största makten 

då gruvan omedelbart måste stoppa sin brytning, detta har inte framgått att de varit tvungna 

vid tidigare överklagningar samt även när andra domstolar beslutat. Vid dessa tillfällen verkar 

det inte som att gruvan stängts ner, därigenom blir den aktoritära makten störst hos HD då de 

även kan stänga ner LKAB vilket de andra domstolarna inte kunde.  
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8.5. 2012-05-28 Gruvorna ska fylla ägarnas fickor igen 

Artikeln som skrivits handlar om vilka investeringar som sker inom gruvbranschen samt hur 

framtiden ser ut och hur tidigare år varit för bland annat LKAB. Ingressen förklarar att 

gruvindistrin i Sverige investerar mycket pengar och att LKAB presenterar en ny satsning i en 

deras gruvor. Journalisten låter sedan LKAB beskriva sin investering och förklarar sedan 

deras nuvarande produktionskapacitet. Sedan presenteras Northland Resources och deras 

investering följt av New Bolidens investeringsplan.  DN presenterar i artikeln tre olika 

gruvbolag som framställs vara i olika faser av inversteringar och produktion. Artikeln går att 

finna i bilaga 4. 

Rubriken ges en positiv innebörd ur ett ekonomiskt perspektiv då LKAB talar om att generera 

mer vinst genom investeringen, indirekt leder det till att ägarna får mer pengar. I rubriken 

framgår inte vilka företag eller gruvor det rör sig om. Ordet Gruvorna får i rubriken både 

representera de olika gruvkoncerner som är verksamma i Sverige samt vilka gruvor de pratar 

om.  Denna tolkning av ordet ”gruvor” i rubriken kan komma från journalistens egna 

tolkningar och syn på ordet och dess betydelse som är kopplat till detta. I samband med att 

ordet gruvorna representerar företagen nominaliseras företagen bort. Genom en 

transformation där rubriken ändras till: Gruvindustrin ska fylla ägarnas fickor igen. Här 

kommer företagen gemensamt fram som en aktör som ger deras ägare vinst. Tidigare 

passiviserades företagen i rubriken. Handlingen och målet blir tydligare, att fylla ägarnas 

fickor i rubriken men vem som utför den blir inte lika tydligt genom att alla aktörer slås ihop 

till en. 

Aktörerna i artikeln är de olika gruvkoncernerna LKAB, New Boliden samt Northland 

Resources. Processen och handlingen är investeringarna som sker inom industrin i hopp om 

att det ska producera mer, vilket i sin tur ska generera mer pengar vilket är målet med 

handlingen.  

Journalisten använder sig siffror för att förklara hur produktionen kommer öka, allt från 

antalet gruvor som kommer öppnas till antalet ton malm som producerar per år 

avgruvföretagen. Genom användandet av siffror försöker journalisten framstå som en säker 

källa. Modaliteten, säkerhet som journalisten framställer fakta är hög. För att journalisten 

använder siffrorna men även för att han låter personerna i intervjuerna spekulera och säga de 

saker som kan komma att sänka modaliteten för honom som journalist. Exempelvis säger 

LKABs representant Per-Erik Lindvall att han hoppas. Detta påverkar inte journalistens fakta 

utan osäkerheten projiceras istället på en specifik person i artikeln.  

LKAB:s representant i artikeln framstår som en auktoritär person, han benämns med titel 

(direktör) och ämnesområde (teknik- och affärsutveckling). Han framstår även i första halvan 

som en säker källa då han talar i siffror. Exempelvis säger han: Det kommer att ge ett tillskott 
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i LKAB:s produktion på mellan 10-12 miljoner ton per år.  Vid det andra uttalandet, är 

modaliteten något lägre då han säger: vi fortsätter att projektera och hoppas att vi ska kunna 

hitta gruva fyra, fem och sex.  

Spekulationerna som Lindvall för, går att tolka i en positiv mening då det handlar om att 

utöka och att det är framtidsförhoppningar eller önskemål, för att ge skenet om en positiv 

bransch. Detta förstärks ytterligare genom att journalisten sedan skriver: Säger Per-Erik 

Lindvall och ser framför sig att företaget framöver ska kunna fördubbla dagens produktion 

till omkring 50 miljoner ton. I texten framkommer det inge konkret fakta utan det framgår att 

det är hans egna åsikter som kommer fram. Detta kommer från att han ser framför sig vilket 

kan göras av en tolkning att han inbillar sig händelsen och sedan berättar den för journalisten. 

Samt nämns det i artikeln att det kan bli fler gruvor, vilket kan ge en tolkningen av att det 

finns tillgängligt, men att inga beslut är fattade eller att det finns möjlighet för det. 

I artikeln nämner journalisten att New Boliden är det andra stora traditionella svenska 

gruvbolaget. Det framgår aldrig i texten tidigare vilket det första traditionella svenska 

företaget är. Det första bolaget måste varit självklart för journalisten att han i sin egen 

tolkning inte behövt berätta då han eventuellt sett det första bolaget som självklart. Jag utgår 

ifrån att det första traditionella bolaget är LKAB, detta då Lindvall talar om återöppning av en 

gruva som de stängt under 1980-talet. Samt att LKAB är det bolag som producerar störst antal 

ton järnmalm vilket får dem att framstå som väletablerade.  

LKAB är i artikeln den största aktören som få mest plats att framföra sina åsikter och resultat 

rörande nya investeringar samt att de framstår som säkra och auktoritära. De får störst plats 

sett till antal ord 167 medan de två andra koncernerna delar på 187 ord. De går även att anta 

genom artikeln att det är den största gruvkoncernen då de producerar mest av de tre företagen 

samt att det är stora summor i inversteringen av vad som framgår i artikeln, samtidigt är det 

de det enda företag som ges utrymme att tala om tidigare års produktion, vilket kan agera 

normgivande för detta år samtidigt som de andra företagen indirekt jämförs mot dessa 

resultat. Företaget framställs i positiva ordalag som: inverstering och tillskott i produktion. 

Det är inget unikt för LKAB att framställas positivt i artikeln utan det gör alla tre företagen 

som nämns. 

Detta borde även vara journalistens vinkel på artikeln, att benämna branschen som 

expanderande och lukrativ. Det går att spekulera i om journalisten har en viss förkunskap i 

ämnet då han som tidigare nämnt skriver om den andra stora traditionella gruvföretaget samt 

om huvudnivåer som LKAB investerar i. Dessa begrepp och förståelser kan kräva en viss 

förförståelse då exempelvis huvudnivå är ett ord inom gruvdiskursen för att förklara vilka 

platser man bryter mest malm på (författarens anmärkande). Detta går vidare att koppla till 

begreppet Idealisation där en person försöker att förmedla sitt sätt att se på världen genom det 
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språk och den förståelse han har av den (Fowler, 1996, 43). Ett sätt är journalistens 

förförståelse och språkbruk som kräver en viss förförståelse för att tolka i denna artikel.  

Herman & Chomsky argumenterar att tidningarna representerar en elits åsikter, med pengar 

som vill behålla sin makt (Allan, 2010, 18ff). Med teorin som utgångspunkt går det att 

argumentera att artikeln används på sådant sätt att gynnar eliten genom att tala gott om gruvan 

för att få fortsätta sin drift med argument om vinst, samtidigt så befästs de tre företagen som 

stora och auktoritära då två benämns som stora traditionella företag. Eliten projicerar på ett 

sådant sätt sin åsikt om gruvdriften som något positivt samtidigt som de stora företagen 

befäster sin ställning genom artikeln. Denna teori är kanske enkelspårig och strukturerad efter 

injektions principen, där mottagarna inte ifrågasätter mediernas projiceringar av världen 

(Morley, 2006, 39). Detta går dock att jämföra med diskursteorin som även hävdar att 

medierna bland annat är ett sätt för den rådande makten och auktoriteten att befästa och 

bevara sin makt. Detta görs genom att införa åsikter som självklara och normgivande. För 

LKAB kan det vara av vikt att behålla sin makt och framföra inversteringar som positivt 

(Fairclough, 2010, 40f).  

Maria Johansson har i sin uppsats kartlagt de mäktiga aktörerna som aktivt utför handlingar 

mot andra, de framstår som aktiva och kan påverka andra platser, personer samt har stora 

resurser (Johansson, 2012, 20f). Samma tendenser går det att se här, företagen, däribland 

LKAB handlar alla aktivt exempelvis genom investeringar, öppnande av gruvor och 

projektering. De har resurser och kan påverka, exempelvis genom Northland Resources 

nyanställningar.  

8.6. 2012-03-21 Gruvtaket rasade in – öppnade ett jättehål  

Artikeln handlar om hur ett gruvtak rasat in i orten Malmberget. I ingressen förklarar 

journalisten att två ras har skett samt att ett hålrum har öppnat sig på grund utav detta.  Det 

beskrivs sedan mer ingående vad som skett varefter LKAB nämner att det var förväntat. 

Journalisten intervjuar sedan en ortsbo som bor nära skalven och hon får förklara sin 

upplevelse av rasen samt vad hon sett. Artikeln avslutas sedan med att journalisten presenterar 

vad LKAB har skrivit i ett pressmeddelande om raset. Artikeln går att finna i bilaga 5. 

I rubriken framkommer varken aktör eller mottagare, utan rubriken är väldigt generell och 

öppen för tolkningar om vad som skett, händelsen hamnar i fokus medan aktör och mottagare 

nominaliseras. Genom en transformation går det att framhäva både aktör och mottagare för 

händelsen samt en handling som reaktion: Förväntat gruvras av LKAB – obehaglig upplevelse 

för boende. Rubriken som valts för artikeln är negativ då det handlar om att något har förstörts 

samt att marken öppnat sig, detta kombinerat med att det inte framgår om någon skadats sätter 

en negativ ton. Min argumentation för detta bygger på att bilden av ett ras i gruvan kan 

innebära att folk stängs in eller att sten rasar över de som befinner sig i gruvan. Denna bild 
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kan konstrueras av beskrivningen att gruvtaket rasade in vilket innebär och skapar bilden av 

att taket rasat in mot gruvgången och taket.  

LKAB blir i artikeln en passiv aktör, då det framgår att det är en del av deras gruva som rasat 

in, samt att de förväntade sig detta men att de inte har utfört en handling för att raset ska 

inträffa. Därför är det ingen handling utan en händelse som skett då aktören inte gjort något. 

Mottagaren är Berit Hannu vilket i artikeln får representera de boende i området. Hon blir 

även en aktiv aktör då hon ger sin version om vad som skett vid raset och hur hon upplevt 

detta. 

Företaget uttalar sig inte artikeln utan journalisten refererar enbart till företaget. Exempelvis: 

Enligt gruvbolaget LKAB och LKAB skriver i ett pressmeddelande. Företaget får därigenom 

ingen person som kan representera och personifiera dem utan istället avpersonifieras 

företaget, vilket även skapar ett problem med modaliteten då det LKAB meddelar inte får en 

person som kan hållas ansvarig för de uttalanden som gjort. Det hela skapar en väldigt formell 

bild av LKAB som svarar genom pressmeddelanden. Journalisten refererar till LKAB för 

fakta om vad som skett samt för att förklara vad företaget vetat om. Detta legitimerar LKAB 

som en auktoritär och säker källa eftersom informationen godkänns av journalisten som 

indirekt sitter på makten att legitimera och frånta legitimitet från olika aktörer i en text 

beroende på hur han använder att referera till källorna och vilka ordval som tilldelas aktörerna 

(Fowler, 1996, 80ff). Journalisten använder LKAB för fakta i artikeln, detta är taget från 

journalistens referenser av LKAB: Enligt gruvbolaget LKAB vidgas det första hålet ut mot. 

Samt refererar de till pressmeddelandet för rapport om skador: LKAB skriver i ett 

pressmeddelande att/…/ Inga skador har rapporterats. 

Mottagaren Berit Hannu används av journalisten för att ge en förklaring till hur befolkningen 

upplevde det, därigenom hur det är att leva nära en gruva. Mottagaren omvandlas till en aktör 

i artikeln då hon säger samt har åkt bort. Journalisten låter Berit förklara hur hon upplevde 

raset och dess effekter. Hon representerar de boende i området eftersom journalisten tilldelat 

henne den rollen genom att skriva: Men för de boende blev det en obehaglig upplevelse. 

Varefter han låter henne komma till tals. Hon blir därigenom en representant för befolkningen 

och tilldelas auktoritet, eftersom hon representerar de andras åsikter i journalistens artikel. 

Samtidigt som hon bara kan delge hennes egen upplevelse av händelsen. Hon använder bara 

sig själv som referens och utgångspunkt: Jag öppnade, hörde jag, har jag åkt bort, såg jag. 

Vilket sänker hennes trovärdiget då hon inte heller tilldelas någon form av titel eller formell 

expertis inom området som disskuteras (Allen, 2010, 21; Fowler, 1996, 43). 

Journalistens vinkel på artikeln kan vara att förmedla upplevelsen av raset. Ett exempel på hur 

denna tolkning gjorts är att journalisten först skriver att det var en obehaglig upplevelse och 

sedan tar med att Berit Hannu åkt bort för natten. Tolkningen blir att upplevelsen var 

obehaglig och att hon inte vill stanna kvar. Journalisten ger mycket utrymme för mottagen 
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och gör denne till en aktör att förklara hur hon upplevde händelsen. Exempelvis säger hon: 

Infästningarna till tv:n, bordet och skåpen skakade. Samt: Som en lavin som sprutade rakt 

uppåt, 30, 40, 50 meter bred. Bland annat är det hon som är den aktiva aktören medan LKAB 

blir den passiva som även nominaliseras då de inte aktivt handlar utan deras handlingar 

bortskrivs och görs passiva (Fowler, 1996, 207). 

LKAB framställs som den säkra, auktoritära och legitimerande källan medan Berit förmedlar 

upplevelsen av händelsen. Detta är troligen något som journalisten omedvetet eller medvetet 

gjort för att både legitimera informationen samt försöka att skapa ett känslomässigt 

engagemang för mottagaren av texten genom Berits förklaringar av den obehagliga 

upplevelsen. Genom att officiella och expertkällor används för att säkra fakta och hjälper 

artiklarna att framstå som ”sanna” används LKAB (Allen, 2010, 20). De arbetar med att 

utvinna malm och borde då ha kompetensen för att uttala sig på ett sådant sätt.  

Samtidigt kommer säkerheten att minska om företaget även ska förklara upplevelsen av 

händelsen (Bergström & Boréus, 2012, 285f, 289). Detta gör journalisten kan använda sig av 

en källa som inte innefattar någon expertis för att förklara händelsen. Detta kan ske omedvetet 

då vi är fast i olika diskurser och ser världen på ett visst sätt genom detta. En journalist är 

implicit tränad att använda expertkällor för fakta och det kan indirekt i min mening betyda att 

journalisten omedvetet använder andra källor för osäkra och personliga utsagor för att 

”expertkällan” inte ska ta skada.   

Diskursteorin syftar till att makten befästs till de institutioner som redan sitter på makt. 

Makten befästs genom att normalisera vissa åsikter och få dem att framstå självklara. För att 

nomen ska fortsätta vara norm sker det repetitivt påminnelser genom sociala konstauktioner 

för att det inte ska försvinna (Fairclough, 2012, 78f; Fowler, 1996, 43). Denna artikel kan ses 

som normgivande inom en journalistisk diskurs där journalisten använder sig av legitima 

källor (LKAB) för att legitimera sin egen text, samtidigt som detta sker legitimeras även 

källan för att fortsätta vara legitim. Indirekt leder det till att den vanliga personen förlorar sin 

legitimitet och att detta även befästs vidare när det ställs mot officiella källor som journalisten 

genom texten godkänner. I artikeln blir det tydligt eftersom företaget inte framställs som 

osäker, de tillskrivs säkerhet och journalisten använder deras siffror och beskrivelser som 

fakta samtidigt som Berit beskrivs subjektivt med hennes egna åsikter. 

 

8.7. 2012-02-11 Ett rekordår för LKAB 

Artikeln börjar med att journalisten i ingressen förklarar att fem miljarder kronor kommer att 

delas ut till staten, samt att vd:n talar om de ekonomiska förutsättningarna för kommande år. I 

efterföljande stycke förklarar journalisten om hur LKAB påverkats av krisen. Detta fortsätter 

sedan med att journalisten presenterar vinsten från förra året i siffror och jämför dem mot 
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tidigare år.  Vd:n för LKAB talar sedan och berättar sin åsikt rörande fjolårets resultat. 

Journalisten skriver sedan om kommande år med skuldkris och hur LKAB ska hantera detta, 

varefter vd:n kommenterar sin syn om företaget och krisen. Artikeln avslutas med att 

journalisten skriver hur mycket vinst staten kommer få av företaget. Artikeln är bifogad i 

bilaga 6. 

Aktören i artikeln är LKAB som utför en handling genom att de ger pengar till mottagaren: 

staten, i form av vinst. Processen blir att företaget delar ut för att målet av handlingen ska 

uppnås vilket är att ägarna får vinsten.  

Rubriken sätter en positiv ton för artikeln och aktören synliggörs. Den positiva tonen går att 

se genom att ordet rekordår förekommer. Ordet rekord skapar en föreställning om att något 

toppar något annat, att sådana nivåer inte nåtts tidigare. Ordet i sig kan även stå för en negativ 

klang men att rubriken sedan efterföljs av texten: Miljardutdelning till staten. Skapar den 

positiva tonen då det syftar till att mottagaren får en ekonomisk tillväxt. Rubriken sätter 

LKAB i en passiv aktörsroll då det inte framgår vad de gjort för rekordåret. Genom en 

transformation går det att synliggöra aktörens handling och roll: LKAB gör ett rekordår. Här 

sätts LKAB i en aktiv roll som utför en handling, de gör något. 

LKAB framställs som ett stort företag i artikeln, först genom att de benämns som gruvkoncern 

vilket genererar bilden av ett stort och auktoritärt företaget. Detta för att språket blir officiellt 

och byråkratiskt. Hade företaget istället benämns som ett storföretag hade innebörden 

förändrats även om de indirekt förmedlar liknande bilder, det hade fortfarande varit 

innebörden av ett stort företag men på en mer generell nivå. Bilden av LKAB som 

gruvkoncern förstärks när både journalisten och vd:n för LKAB får tala om vinsten i siffror. 

Det är innebörden av siffrorna som befäster storleken på företaget då de i artikeln sägs att 

LKAB kommer dela ut fem miljarder till staten. LKAB framställs som en auktoritär aktör då 

det även nämns att staten är ägare av företaget. Staten är i kontrast till LKAB en mäktigare 

aktör eftersom de styr över ett land som företaget verkar inom. Genom att ha en mäktig aktör 

som ägare och går det att tänka sig att denna auktoritet till viss del förs över till LKAB, då det 

indirekt är en förlängning av staten. Samtidigt befästs även auktoriteten genom vd:n som 

representerar LKAB, Lars-Eric Aaro. Han benämns med för- och efternamn vilket skapar en 

formell känsla som sedan backas upp med en titel inom arbetet, titeln har en auktoritär 

betydelse. Han uttalar sig i form av vd och journalisten refererar både honom vid namn och 

ibland bara med titeln vd vilket lägger tyngden på hans auktoritet och titel. Lars-Erics språk är 

formellt och han framställs som kunnig, Han använder ord som: rörelseresultat, omsättning 

och prisnivå. Orden är branschspecifika och skapar innebörden att han sitter på någon form av 

expertis för att förstå hur dessa begrepp fungerar. 

Företaget fortsätter att framställas som stora genomgående i artikeln, journalisten skriver: 

Eurokrisen och finanskrisen har inte på allvar påverkat LKAB /…/ Man stött på 
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leveransproblem i Europa på grund av krisen, men att det inte har skadat försäljningen. Det 

framställs som att LKAB har drabbats av finanskrisen till viss del men att företaget är nog 

stort att klara sig genom det och att det inte är större problem även ifall det fortsätter att pågå. 

Denna argumentation dras genom att journalisten i slutet av artikeln skriver: Skuldkrisen tycks 

inte heller i år drabba LKAB. Efterfrågan är fortsatt hög.  Denna mening befäster att de 

klarar krisen samtidigt som det ställer företaget i en mottagare position, detta då företagets 

vinst och storlek är beroende av att andra företag (aktörer) fortsätter att köpa deras malm.  

Fjolåret blev ännu ett rekordår för LKAB. Under fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 

hela 176 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2010, till 3,1 miljard kronor. Journalisten 

har i artikeln använt sig siffror och procentsatser för att framstå som en säker källa, han 

backar upp sina argument med fakta. vd:n används för spekulationer och åsikter om framtiden 

som inte går att besvara med fakta: Lars-Eric Aaro beskriver utsikterna för 2012 som 

”relativt goda”. Genom att använda sig av andra källor för spekulationer kan journalisten 

framställas objektiv till artikeln, eftersom journalisten då bara producerar fakta. Modaliteten 

för journalisten är att han distanserar sig från åsikter, men ett visst parti går att finna i artikeln. 

Bland annat använder sig journalisten av ord för att omnämna LKAB och dess handlingar i 

positivt ordalag: Fjolåret blev lysande. Ordet lysande skapar en positiv benämning på vad 

som skett och skapar en positiv inramning av företaget ur ett ekonomiskt perspektiv. Istället 

för att undvika att ta parti hade journalisten kunnat skriva: Fjolåret toppar tidigare resultat 

och det ser ut att fortsätta på samma spår.  

Vinkeln på artikeln går att urskilja, det är att benämna hur bra det går för LKAB som företag 

och att de generar en stor summa pengar till staten. Argumenten går att anta då företaget och 

dess omsättning benämns med positiva ord som lysande och rekordår samt ökade resultat. 

Orsaken kan exempelvis vara att visa på en positiv trend även under en finanskris, att allt inte 

går dåligt. Då journalisten vid minst två tillfällen refererar och jämför LKAB med 

finanskrisen och hur företaget står mot denna.    

I en diskursiv praktik går det att ställa artikeln som en befästning av företagets auktoritet och 

makt, då det inte vid något tillfälle tas upp något negativt utan artikeln kan exempelvis 

fungera som en punkt att förmedla de positiva egenskaperna som gruvan för med sig. Först att 

de klarar det rådande ekonomiska läget samtidigt som de planerar på ytterligare vinst 

kommande år. De befäster sig som en stark ekonomisk aktör som gynnar en ännu större 

auktoritär institution, nämligen staten. Detta befäster den hierarkiska ordningen samtidigt som 

deras auktoritet och funktion blir tydlig i den hierarkiska stegen med staten högst upp. 
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9. Slutsats och diskussion 
Slutsatsen om hur LKAB har framställts under året 2012 är att de oftast sätts som en 

auktoritär aktör som ofta påverkar andra genom antingen passivt eller aktivt handlande. När 

LKAB omnämns bland andra företag ses LKAB som stora och väletablerade, de omnämns 

som koncern och världsomspännande. I flertalet artiklar befästs deras auktoritet och makt 

genom det ekonomiska kapital de har. Företaget omnämns som positiva ur ett ekonomiskt 

perspektiv där de tillför störa mängder pengar till staten och alltid går med vinst samt att den 

ekonomiska krisen inte rör dem nämnvärt. Företaget omnämns negativt i hur de handskas med 

samhällsflytten där den enskilda individen och samhällen drabbas för att malmen ska kunna 

utvinnas.  Journalisterna använder sig av ”expertkällor” för att legitimera sina artiklar. 

Samtidigt kan de frånta och ge makt mellan olika institutioner/företag/personer genom att 

journalisten skriver vem som har makten över den andra. Detta manifesteras oftast genom ord 

där innebörden blir tydlig att en annan aktör kan påverka någon annan utan att motstånd möts. 

Exempelvis när högsta domstolen tvingar LKAB att stänga ner gruvan.    

 

9.1 Den aktivt bidragande och starka ekonomin 
Genomgående i artiklarna där LKAB omnämns i positiv inramning manifesteras det genom 

att: 

A) omnämns som en ekonomisk tung aktör sett till produktionstakt, ekonomisk omsättning, 

vinst och kommande investeringar.  

B) Ställer sig stark mot den ekonomiska krisen. 

I de artiklar där LKAB har analyserats och framställts som positiva omnämns de i de allra 

flesta fall som aktiva ekonomiska aktörer. Implicit går det att förstå som en stark aktör som 

gynnar Sverige med sin ekonomi. I de positiva omnämningarna utför de aktiva handlingar 

som affekterar dem själva och andra. LKAB investerar, genererar, delar ut samt försöker 

mildra konsekvenserna av finanskrisen. I de positiva artiklarna finns alltid en auktoritär 

representant som även i artikeln agerar eller uttalar sig positivt.  

Genomgående framställs LKABs ekonomi som fakta med hög sanningshalt. Detta för att 

journalisten genomgående backar upp de åsikter som sägs med siffror och ordval. Det får 

även journalisten att framställas som kunnig, detta genom exempelvis ordval som: 

Rörelseresultat, procent och omsättning. Diskursen som används skapar ett intryck av en 

högre förståelse från journalistens sida vilket bidrar till att legitimera textens säkerhet. När 

LKAB sätts i relation till andra företag i en ekonomisk diskurs, framställs företaget som stort 

och bland de tyngre ekonomiska aktörerna i artiklarna. De framställs som den största 

malmproducenten i relation till andra gruvföretag i landet. Detta mäts bland annat i artiklarna 

med produktionskapacitet och hur mycket de olika företaget investerar för framtida projekt. 
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De framställs som kunniga ekonomer där de ställs som ett gott exemplar för hur företag ska 

hantera den kommande finanskrisen.  

Det blir tydligt att LKAB under 2012 framställs som en positiv aktör genom den ekonomiska 

vinst de generar till staten och därigenom hela Sverige. Orsaken går att spekulera kring, men 

eventuellt beror det på att övriga aktioner som LKAB gör mot samhällen de verkar i eller 

händelser som sker lokalt inte berör den grupp som prenumerera på DN. Detta går sedan att 

hänvisa vidare till Herman & Chomsky där de argumenterar om att tidningar utgår från vilken 

artikel som kan vara ekonomiskt gynnande för dem. Detta är en förenklad version av hur en 

tidning fungerar. Troligvis skulle tidningen förlora i längden på att rapportera om en ort långt 

bortifrån där majoriteten av prenumeranterna finns och ingen koppling till prenumeranterna 

görs. Därför kan vinkeln vara behövlig för att nå ut till prenumeranterna där de kan koppla 

LKAB till hur det gynnar dem.  

 

9.2 Individens fiende 
Den negativa inramningen av LKAB går att porträttera som att den lilla individen inte är 

viktigt, utan att första prioritet är att malmen ska utvinnas, det resterande, exempelvis miljö, 

samhället och individer får ta den skada som behövs. Så länge resultat kan levereras och 

malmen säkras är det bra. Genom analysen gick det att urskilja LKAB som en auktoritär aktör 

men som nominaliseras bort i de negativa artiklarna. Fokus läggs på handlingen och hur det 

påverkar mottagaren, mottagaren sätts i en aktörsroll genom artikeln där de exempelvis 

förklarar hur de upplever problemet. LKAB intervjuas sedan som auktoritär källa där deras 

representant avskrivs säkerhet som fakta beskrivs i. Representanten kan hävda bestämt. 

Medan mottagaren tillskrivs sympati genom att de inte kan påverka handlingen som sker i 

exempelvis samhället. Samtidigt som LKAB framställs som inte bryr sig om ortsbefolkningen 

då de inte delar med sig av information till de berörda.  

I miljöartikeln nämner LKAB inget om hur de påverkar miljön utan flyttar istället fokus till 

hur det kommer leda till ett ekonomiskt bortfall samt att människor kommer att förlora jobb 

om förändring sker. LKAB:s framställning blir därav att de är ett företag som ser till den 

ekonomiska vinsten först och främst, där sedan andra faktorer sätter i andra hand vilket liknas 

med andra företag i U-länder. 

 

9.3 Den hierarkiska ordningen 

Genomgående i artiklarna befästs den hierarkiska ordningen om vilken aktör/institution som 

sitter på makten över den andra. LKAB framställs som en stark aktör med auktoritet över 

samhälle och individ genom samhällsflytten. Samtidigt sätts de över vissa aktörer när de 

framställs som en norm eller som största företaget inom branschen de agerar i. LKAB 

fastställs även som att deras makt i samhället sätts i en hierarkisk ordning mot olika 

institutioner i samhället. Exempelvis ägs de av staten, sätts i förhållande till olika domstolar. 

Staten blir de den aktör som styr över LKAB, vilket sätter dem i en subjektposition mot dem. 

Samhällsinstitutioners maktrelationer blir även tydliga i artiklarna. Exempelvis där de olika 
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domstolarnas domslut överklagas av LKAB till företaget når den högsta institutionen inom 

området som sedan kan tvinga dem att stänga sin gruva. Det fråntar LKAB deras makt och 

auktoritet och faststället den hierarkiska strukturen i samhället om vilka som styr över 

varandra. 

 

9.4 Säker fakta kommer från auktoritära källor 

Herman & Chomskys teori om användandet av auktoritära och officiella källor befäster 

legitimiteten i artiklarna samt får dem att framstå som, detta befästs i denna analys. Detsamma 

gäller även diskursteori rörande befästning av de som har den nuvarande makten försöker 

behålla dem genom olika strukturer. Genomgående i artikeln använder journalisterna 

officiella källor från företag eller institutioner. När dessa källor används framställs de som 

säkra, ordvalen vid uttalanden är oftast: säger. Samitidigt framgår det inte alltid när 

mottagarna utan makt får komma till tals om vem som säger vad eller att de fråntas en viss 

säkerhet genom att de ställs mot en aktör med ”expertkunskap”.  

Det går att diskutera om diskursiva praktiker befästs och tillåts fortsätta genom dessa artiklar 

som analyserats. Den journalistiska diskursen där användandet av officiella källor ger deras 

artiklar trovärdighet samtidigt som det befäster den rådande elitens makt och förstärker dess 

struktur i samhället. Detta skapar i sin tur en cirkel som blir svår att bryta då journalisterna är 

beroende av trovärdiga källor samtidigt som dessa källor blir trovärdiga genom en 

legitimering av journalisterna.    

 

9.5 Forskningsförslag 
Det finns ett antal förslag för vidare forskning. Bland annat öka tidsspannet för  artiklar, 

exempelvis 2010-2013 eller andra årtal för att få en större helhetsbild om hur företaget 

porträtterats under en längre tid. En kvantitativ undersökning kan också göras av hur LKAB 

rapporteras i flera olika tidningar för att se en samlad bild av hur tryckta medier framställer 

dem.   

Under analyserna lade jag märkte till i vilka kategorier som artiklarna förekom i tidningen, 

detta kan varit relevant att analysera, vilka andra artiklar som står på samma uppslag. 

Exempelvis stod det om LKAB:s rekordår i produktion och vinst, på samma sida stod det att 

New Boliden (gruvföretag) gjort ett sämre resultat än väntat och att SSAB (stål industri) 

kommer skära ner på antalet tjänster. Att analysera positionerna som artiklarna sätts vid hade 

även varit av intresse för att se vilken bild företaget får i relation till agendan som satts i 

tidningen.  
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Bilaga 1.1 

Beredda på en fördjupad kris 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2012-10-16. 

Thorbjörn Spängs|Helen Preutz. - thorbjorn.spangs@dn.se|helen.preutz@dn.se. Sektion: 

Ekonomi. 

Sida: 16. 
 

De svenska storföretagen rustar för en fördjupad 

eurokris. Särskilda krisgrupper följer utvecklingen 

samtidigt som avtal ses över och krisplaner 

utarbetas, visar en enkät DN gjort. 

 

Några dagar före höstens första EU-toppmöte har 

finansminister Anders Borg kastat in en 

brandfackla i debatten genom att säga att han 

utgår ifrån att Grekland inom loppet av några 

månader överger euron. Och även om hans tyska 

kollega Wolfgang Schäuble avfärdar tanken 

planerar svenskt näringsliv för en dramatisk 

fortsättning i eurosamarbetet. 

 

Totalt har DN vänt sig till närmare ett 40-tal 

koncerner med totalt omkring 210000 anställda i 

Sverige, inom vitt skilda branscher, med frågor 

om hur de förberett sig om krisen inom 

eurozonen fördjupas. Flera av svaren visar att 

företagen, som många är världsomspännande, 

befarar att eurosamarbetet kan haverera och att 

framför allt Grekland kan komma att överge 

valutan. 

 

- Det finns inget vi kan göra för att påverka 

marknaden. Men vi kan försöka mildra 

konsekvenserna, säger Lotta Fogde, 

kommunikationschef på gruvjätten LKAB. 

 

Trots att gruvkoncernen 

har all sin handel i dollar har LKAB inrättat en 

särskild krisgrupp vars uppgift är att följa den 

dramatiska och snabba utvecklingen kring euron. 

Gruppen består av finanschefen samt 

representanter från bland annat inköps-, 

marknads- och dotterbolag. Gruppen rapporterar 

fortlöpande om eurokrisen till ledningen. 

Koncernen har sedan några år tillbaka utarbetade 

kanaler med potentiella kunder utanför 

eurozonen. 
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- Vi sitter fast i kontrakt och har inte haft möjlighet att ta  

på oss ytterligare uppdrag, men vid en kollaps skulle 

det bli plats för nya köpare, säger koncernens 

marknadsdirektör Markus Petäjäniemi. 

 

Också banken SEB 

hör till de koncerner som tar eurons framtid på 

största allvar. Sedan drygt ett år samlas ett tiotal 

personer till regelbundna möten under ledning av 

bankens finansdirektör Jan Erik Back. 

 

- Vi har samlat personer med kompetens som 

skär rakt igenom bankens alla 

verksamhetsområden. Vi har också delat upp 

ansvaret på flera funktioner så att ingen ska 

tappa bollen, säger han. 

 

Enligt Jan Erik Back har gruppens arbete gjort 

bankens startsträcka kort om något land oväntat 

skulle lämna eurosamarbetet. Inom 24 timmar 

ska personal och ledningsfunktioner ha läget 

under full kontroll. 

 

En fråga som gruppen tidigt diskuterade var vad 

en ny valuta som ska ersätta euron ska ges för 

kod. 

 

- Ju mer krisen dragit ut på tiden desto mer har 

också andra övervakande 

organ fått bättre grepp 

på läget, därför tror vi inte längre att ett utträde 

ur samarbetet sker med någon större 

överraskning, säger Jan Erik Back. 

 

Aktörer inom  

bank- och finansbranschen är oerhört vaksamma 

på eurons utveckling. Samtliga har skissat på 

olika tänkbara utvecklingsscenarier och några 

uppger att de dessutom har dragit ned på 

euroexponeringen bland annat genom att sälja av 

samtliga euroobligationer. 

 

Detaljhandelsföretagen har agerat olika beroende 

på hur stora de är på den globala marknaden. 

Ikea, vars omsättning är till 50 procent i euro, 

anser sig vara väl förberett på ett haveri. En 

annan stor spelare internationellt är H&M. 

Klädkoncernen uppger att den har en plan men 

väljer att inte gå närmare in på detaljerna i den. 
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Flygbolaget SAS hör 

till de storbolag som formerat en särskild eurogrupp vars 

uppgift framför allt är att följa bankernas rapportering. I 

gruppen ingår personer dit ledningen snabbt kan vända 

sig om läget hastigt skulle förvärras. 

 

Teknikkedjan Clas Ohlson uppger att man inte gjort 

några särskilda förberedelser. Inte heller klädföretaget 

Björn Borg hetsar upp sig nämnvärt utan litar på att 

”affärerna går vidare som vanligt”, visar DN:s enkät. 

 

Tillägg: 

 

DN:s enkät om beredskapen inför en fördjupad eurokris 

skickades till 40 koncerner inom bank - och finans, 

tillverkning och detaljhandel. 

Frågorna rörde graden av beredskap vid ett haveri, 

eventuella åtgärdsplaner samt graden av exponering mot 

euron. 

 

30 företag besvarade enkäten. 

 

Tre företag uppgav att de utsett speciella ”krisgrupper” 

och ett fjärde övervägde att utse en sådan grupp. 

Ytterligare ett antal bolag har löst sammansatta grupper 

som bevakar utvecklingen. 

 

Svaren visade på störst vaksamhet och beredskap inom 

bank och finans där flera av aktörerna har konkreta 

handlingsplaner vid ett haveri. 

 

Företagen inom produktionssektorn förbereder sig främst 

genom att följa utvecklingen extra noga. 

 

Detaljhandeln visade på störst variation vad gäller både 

beredskap och exponering mot euron. 

 

I dag reser statsministern till Berlin för att träffa 

förbundskanslern Angela Merkel som en förberedelse 

inför EU-toppmötet i Bryssel senare i veckan där bland 

annat en gemensam bankunion ska diskuteras. 

 

Skydd för svenska skattemedel, skydd för att behålla 

högre kapitalkrav på svenska banker samt verkligt 

svenskt inflytande är tre grundkrav som Reinfeldt ger 

som villkor för att Sverige ska överväga att gå med i 

EU:s bankunion. 

 

Efter sammankomsten ska de två gemensamt se VMkvalmatchen 
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mellan Tyskland och Sverige på 

Olympiastadion. 
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Bilaga 1.2 

När gruvan brer ut sig slukas deras hem av underjorden 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2012-06-30. 

Emma Löfgren. - emma.lofgren@dn.se. Sektion: Nyheter. 

Sida: 16. 

 

Gruvor som går bra skapar arbetstillfällen och 

genererar vinst. Baksidan är att när de utvidgas 

tvingas folk från sina hem. Nu börjar flytten av 

orten Malmberget, en gigantisk 

samhällsomvandling som ska pågå i över tjugo 

år. 

 

I Tyskland har småstäder och byar tvingats flytta i 

och med svenska Vattenfalls kolgruvor. I 

Moçambique invigdes förra året ett av världens 

största oexploaterade kolfält med pompa och 

ståt, samtidigt som 1300 familjer tvingades 

packa sina väskor då staden Tete inte längre 

kunde ligga kvar. 

 

Nu sker samma sak i Sverige. 

I våras skrev Gällivare kommun under ett 

samarbetsavtal med LKAB om Malmbergets 

avveckling. Den ska ske i fyra etapper. Etapp 1 

börjar fasas ut nu och ska vara utrymd 2022. 

Därefter följer i tur och ordning etapp 2, 3 och 4, 

fram till 2032. 

 

- Det där ska bort. Den där ryker. Tornet där 

uppe? Ryker. 

 

En guidad tur i det norrbottniska gruvsamhället 

går snabbt. Särskilt om man ska titta på 

byggnader och hus som inte snart ska jämnas 

med marken. De går att räkna på ena handens 

fingrar. 

 

I andra delar av Sverige tänker man sällan på 

den lilla orten, men man gynnas alltjämt av den. 

Staten är ensam ägare till LKAB, som levererat 

vinst 113 av 122 verksamma år - förra året drygt 

15 miljarder. 

 

En tredjedel av den vinsten genereras från gruvan 

i Malmberget. Och för att staten ska kunna 

fortsätta att tjäna pengar på gruvan måste 

Malmberget flytta. Malmkropparna sträcker sig in 
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under bostadshusen 

och att fortsätta bryta innebär rasrisk. 

 

Från Elevhemsområdet 

 

precis nedanför centrum har flyttlassen redan 

dragit i väg. Vid årets slut ska bostadsområdet 

vara tomt och rivningen av husen pågår för fullt. 

 

- När man river inne i husen kan man känna att 

de som flyttat inte varit så glada. Det är som en 

uppgiven känsla över området, säger 

markarbetaren Per Forsman som står intill det 

som brukade vara en enplansvilla och som nu är 

en hög av plankor, isolering och takplattor. 

 

Han berättar att vissa saker får honom att känna 

sig särskilt illa till mods. Växter som drivits upp 

och vårdats under många år, fotografier som letat 

sig in i skrymslen och tittar fram när han river. 

 

Streck efter växande barn på en köksdörrskarm. 

Snett mittemot den växande brädhögen som 

grävskopan åstadkommit står ett rött tegelhus 

med orkidéer i fönstren. Namnskylten på dörren 

visar att familjen Flyckt ännu inte har flytt 

Trädgårdsvägen. 

 

- Vi bor på nummer 34 och nu går den snart i 

himlen in, säger Marie- 

Louise Flyckt med ett 

skratt och syftar på den klassiska Olle 

Adolphson-sången. 

 

Kåken har varit hennes i många herrans år - 22, 

för att vara exakt - och nu är det slut på gamla 

tider. Nu ska hela rasket rivas. 

 

- Varje dag när jag kommer hem är jag glad att 

de inte tagit fram skopan än, skojar hon vidare. 

 

Men snart är skämtet allvar. Den 30 juni ska 

familjen vara ute och något nytt eget hem har de 

inte funnit. De vill gärna bygga nytt, men 

bygglovet krånglar och som nödlösning får de 

flytta in i en LKAB-ägd villa. 

 

- Ett nytt rivningskontrakt, men den ska inte rivas 

förrän om fyra år, så några lådor kanske jag 

packar upp. 
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I Malmbergets centrum 

 

finns en Konsumbutik, ett bankkontor och en 

pizzeria. Utanför pizzerian sitter Berit Hannu och 

planterar blommor i stora krukor 

. 

- Vilken etapp är det du tillhör, Berit? Tvåan, va? Jag är 

fyran jag, ropar Hasse Henriksson. 

 

Hasse kom till Malmberget för 52 år sedan, när han var 

sex år gammal. Hans pappa fick jobb på gruvbolaget 

LKAB och flyttade med sig hela familjen till den lilla orten 

i Gällivare kommun, långt uppe i norra Norrbotten. 

 

- Det var ju rena rama Klondike häruppe då. Här fanns 

pengarna och framtiden. Tinnar och torn och koppartak, 

fantastiskt fint var det. Och nu är det bara elände kvar, 

säger han. 

 

Berit nickar. Hon äger fastigheten 

som pizzerian är inhyst i, hyr ut lägenheter 

på månadskontrakt till turister och tillfällighetsarbetare. 

 

- Osäkerheten tär. LKAB köper upp lite här och där, ett 

hus i taget här och var, säger hon. 

 

Liksom många andra 

 

önskar hon sig en tydligare plan och större delaktighet 

för medborgarna att vara med och påverka. Etapp 2 ska 

tömmas mellan 2014 och 2024, men Berit har ingen 

aning om när gruvbolaget tänker lösa in hennes hus. 

 

Hon pekar ut olika sprickor i marken som hon hävdar 

härstammar från gruvans sprängningar. LKAB:s 

informationschef Anders Lindberg säger bestämt att 

gator spricker även i städer och samhällen utan gruvor. 

 

Däremot medger han att sprickan mellan gruvbolaget 

och Malmbergets invånare är i högsta grad existerande. 

 

- En gruva väcker starka känslor. Vi har funnits här i 

över 100 år och vi planerar att finnas här lika länge till, 

säger han. 

 

Lokala gräsrotsorganisationer i Moçambique slåss 

fortfarande för att de 1 300 familjerna i Tete ska få 

ordentliga hus som kompensation. I Malmberget tycker 

folk att LKAB borde lära sig av hur Vattenfall flyttat på 



40 
 

byar i Tyskland - men många av de berörda tyskarna är 

alltjämt missnöjda. 

 

Även om man får bra information handlar det i slutändan 

om tvång. Att lämna sitt hem. 

Anders Lindberg förstår 

att ovissheten är värst. Det går inte att säga 

exakta datum då LKAB köper ut folks hus, det 

går bara att säga att det kommer att ske. 

 

- Däremot kan man redan i dag sälja sitt hus på 

den vanliga marknaden om man vill, men 

bostadsbristen i kommunen är förstås ett 

problem som vi jobbar aktivt med. 

 

Bostadsbrist i en norrländsk inlandskommun kan 

låta märkligt, men den är ett faktum. LKAB har 

byggt nya hyreshus i Gällivare, men nytt kostar. 

Hyran blir runt 10000 för en stor lägenhet, en 

radikal ökning av boendekostnaden för många 

som i dag bor i Malmbergetvillor. 

 

- Vi tror att det snart kommer att bildas 

flyttkedjor. Det finns människor 

inne i Gällivare som vill bo i nybyggt och då blir deras villor 

lediga. Det kommer att ge sig, säger Anders Lindberg. 

 

Hasse Henriksson är 

 

egentligen inte mest obekväm med ovissheten. 

Han har bott utanför Malmberget förr och han 

kan göra det igen. I Vattenfalls nya tyska städer 

klagar invånarna på att allting känns så sterilt. 

Så tillrättalagt. 

 

Hasse befarar att det blir samma sak i ett nytt 

Malmberget och är inte intresserad av att bo där. 

- Det är arvet jag bekymrar mig mest för. Vad 

lämnar jag efter mig till min dotter Felicia när jag 

går bort? Det blir ingenting kvar. 

Tillägg: 

 

Malmbergsmalmen bröts i början i dagbrott. Sedan 50- 

talet sker all produktion under jord. 

 

Kaptensmalmen, den största fyndigheten, 

sträcker sig in under samhället.  

Denna klyver Malmberget i två delar, 
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åtskilda av ”Gropen”. 

 

I år antogs en plan för att avveckla och flytta 

bostadsorten. Den totala kostnaden 

för planen beräknas till tre miljarder. 

 

Omkring 3500 personer kommer att behöva flytta. 

Skolor, sporthall, kontor och kyrkor kommer att rivas. 

Även Kiruna ska flyttas. En översiktsplan ska antas 

2013. 
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Bilaga 1.3 

HD-beslut kan stänga ny gruva 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2012-06-07. 

Per Vallgårda/TT. Sektion: Ekonomi. 

Sida: 26. 

 

Ett beslut från Högsta domstolen inom kort kan 

leda till att LKAB omedelbart tvingas stänga sin 

nyaste gruva, Gruvberget i Svappavaara. - Då blir 

hundra man utan jobb och stora ekonomiska 

värden försvinner, säger Per-Erik Lindvall, 

ansvarig för teknik- och affärsutveckling vid LKAB. 

... 

 

Intäkter i tvåmiljardersklassen per år står på spel 

för det statliga bolaget. 

 

- Men vi tror att juridiken ska tala för oss, säger 

Per-Erik Lindvall. 

 

Det beslut som väntas från HD gäller om LKAB 

ska få prövningstillstånd när det gäller 

miljövillkoren för verksamheten i Gruvberget. 

 

De miljövillkor som 

 

mark- och miljödomstolen i Umeå gett LKAB 

överklagades av Naturvårdsverket till Mark- och 

miljööverdomstolen för två år sedan. Den högre 

rätten gick på Naturvårdsverkets linje och 

undanröjde miljötillståndet i mars 2011. LKAB 

överklagade till HD. 

 

Om HD beslutar att ge prövningstillstånd för 

ärendet, kan LKAB fortsätta brytningen tills 

vidare. Blir det däremot nej från HD, alltså att 

inte ta upp ärendet, då gäller Mark- och 

miljööverdomstolens beslut. 

 

- Då måste vi ta timeout omedelbart, säger Per- 

Erik Lindvall. 

 

Frågan om LKAB 

ska få prövningstillstånd behandlades i HD i 

måndags, men beslutet har ännu inte meddelats. 

Besked väntas inom kort, senast i slutet av 

nästa vecka. 
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Naturvårdsverket överklagade miljödomen för 

Gruvberget bland annat för att man vill ha en samlad miljödom  

för all verksamhet som LKAB bedriver och planerar för i Svappavaara. 

 

- Konsekvenserna av stoftutsläpp eller utsläpp till 

vatten från de olika verksamheterna blir inte 

samma sak som ett plus ett plus ett, 

tillsammans kan de skapa en ännu värre 
situation, säger Rikard Janson, biträdande 

avdelningschef vid Naturvårdsverket. 
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Bilaga 1.4 

Gruvorna ska fylla ägarnas fickor igen 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2012-05-28. 

Lars-Ingmar Karlsson. - lars-ingmar.karlsson@dn.se. Sektion: Ekonomi. 

Sida: 21. 

 

Den svenska gruvindustrin gör nu mycket stora 

investeringar i både gamla och nya gruvor. I dag 

presenterar LKAB nya satsningar i Svappavaara, 

fyra mil sydost om Kiruna. 

 

- I Svappavaara återöppnar vi den gruva som vi 

stängde i mitten av 1980-talet, och vi ska också 

öppna två nya gruvor där. Det kommer att ge ett 

tillskott i LKAB:s produktion på mellan 10 och 12 

miljoner ton per år. 

 

Det säger Per-Erik Lindvall som är direktör för 

företagets teknik- och affärsutveckling. I fjol 

producerade LKAB 26 miljoner ton 

järnmalmsprodukter från gruvorna i Malmberget 

och Kiruna. För att säkerställa fortsatt brytning 

där har företaget ett investeringsprogram på 26 

miljarder kronor. Det omfattar framför allt 

upptagning av nya huvudnivåer. 

 

Längre fram kan det bli ännu fler gruvor än de 

nuvarande tre. 

 

- Vi fortsätter att projektera och hoppas att vi 

ska kunna hitta gruva fyra, fem och sex i 

framtiden, säger Per-Erik Lindvall och ser framför 

sig att företaget framöver ska kunna fördubbla 

dagens produktion till omkring 50 miljoner ton. 

 

 

 

I Pajala 

ungefär 15 mil sydost om Kiruna håller företaget 

Northland Resources på att förvandla den 

tidigare öde Kokkovuomamyren i Kaunisvaara till 

ett stort dagbrott för järnmalm. 

 

- I dagsläget arbetar drygt 600 personer i 

Kaunisvaara och inom en och en halv månad 

kommer det att vara mellan 800 och 900 

personer sysselsatta i byggfasen. Vi planerar att 

vara i gång med produktionen i november, säger 
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företagets informationschef Niclas Dahlström. 

 

Inom tre år beräknas produktionen vara 4,5 

miljoner ton högvärdigt järnmalmskoncentrat per år.  

 

Då kommer uppåt 900 personer att bryta 

malm, processa den och frakta den till Narvik. 

 

Boliden - det andra stora tradionella svenska 

gruvbolaget - håller på att avsluta en 

jätteinvestering i koppargruvan i Aitik i Gällivare. I 

Garpenberggruvan i Dalarna pågår en investering 

på flera miljarder, och i Kankberg i Boliden ska 

en investering på en halv miljard ge guldmalm 

fram till 2020. 

Nyligen presenterade företaget resultatet från 

prospekteringar i Lavar utanför Älvsbyn. 

- Det är en stor potentiell fyndighet i ett väldigt tidigt 

skede, säger informationschefen Marcela Sylvander 
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Bilaga 1.5 

Gruvtaket rasade in - öppnade ett jättehål 

Malmberget. 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2012-03-21. 

Stafan Kihlström. - stafan.kihlstrom@dn.se. Sektion: Nyheter. 

Sida: 14. 

 

Minst två ras drabbade Malmberget i går. Det 

första raset kom tidigt på morgonen och skapade 

ett 60 meter djupt hål när taket till det så kallade 

Fabianhålrummet rasade in. 

 

Det andra raset inträfade på kvällen. Enligt 

gruvbolaget LKAB vidgas det första hålet ut mot 

den närliggande Kaptensgropen. 

 

Ett förväntat förlopp, enligt LKAB. Men för de 

boende blev raset en obehaglig upplevelse. 

 

- Strax före 19 kom ett nytt skalv som fortsatte i 

över en halv timme, säger Berit Hannu, som bor 

cirka 100 meter väster om Kaptensgropen. 

 

- Infästningarna till tv:n, bordet och skåpen 

skakade, säger Berit Hannu, som säger till DN 

att det andra raset var kraftigare än det första. 

 

- Så hörde jag hur det lät utanför huset. När jag 

öppnade fönstret såg jag hur det kom något 

mörkt från gruvan, damm och rök, rakt uppåt. 

Som en lavin som sprutade rakt uppåt, 30, 40, 

50 meter bred. Nu har jag åkt bort för i natt. 

 

LKAB skriver i ett pressmeddelande att det är 

vattenånga som bildas när varmare luft släpps ut 

från hålrummet som skapat det vita moln som 

sågs under dagen. Inga skador har rapporterats. 
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Bilaga 1.6 

Ett rekordår för LKAB 

Miljardutdelning till staten. 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2012-02-11. 

Dan Lucas. - dan.lucas@dn.se. Sektion: General. 

Sida: 28. 

 

Gruvkoncernen LKAB kommer att dela ut fem 

miljarder kronor till ägaren, staten. Fjolåret blev 

lysande och framgångarna tycks fortsätta. Vd 

Lars-Eric Aaro beskriver utsikterna för 2012 som 

"relativt goda". 

 

Eurokris och inanskris har inte på allvar påverkat 

LKAB. I sin bokslutskommuniké skriver ledningen 

att man stött på leveransproblem i Europa på 

grund av kriserna, men att de inte har skadat 

försäljningen. 

 

Och det syns i sifrorna - jolåret blev ännu ett 

rekordår för LKAB. Under järde kvartalet ökade 

rörelseresultatet med hela 176 procent, jämfört 

med motsvarande kvartal 2010, till 3,1 miljard 

kronor. 

 

Men även för helåret kan ledningen glädja sig åt 

rekord. För helåret 2011 redovisar koncernen en 

omsättning på 31,1 miljard kronor, en ökning 

med 9 procent jämfört med 2010. 

Rörelseresultatet ökade med 19 procent från 

12,3 till 14,7 miljarder kronor. 

 

-Omsättning och rörelseresultat är de bästa 

någonsin i kronor räknat. Resultatet har uppnåtts 

genom fortsatta höga leveransvolymer och högre 

järnmalmspriser, skriver Lars-Eric Aaro i 

rapporten. 

 

Skuldkrisen tycks inte heller i år drabba LKAB. 

Efterfrågan är fort-satt hög. 

 

-Leveranser för första kvartalet har bekräftats av 

kunderna i normal omfattning. Prisnivån för andra 

till järde kvartalen är för närvarande svårbedömd, 

men priserna kommer sannolikt att fortsatt vara 

på historiskt höga nivåer, skriver vd. 
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Styrelsens föreslår en utdelning på 7143 kronor 

per aktie, lika mycket som i jol. Det ger 

statskassan ett bidrag på fem miljarder kronor. 

 


