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1. Inledning och problemformulering 
Den 22 augusti 2013 godkände regeringen det kanadensiska gruvbolaget Nickel Mountain AB 

en bearbetningskoncession för tre planerade dagbrott i området kring Rönnbäcken, Tärnaby. 

Förhandlingarna handlade om att ställa två riksintressen emot varandra, gruvnäringen 

respektive rennäringen (Müller, SVT Västerbottensnytt, 2013). Riksintresse har stått mot 

riksintresse, förhandlingar har skett, ända upp till högsta remissinstans där gruvnäringen har 

vunnit över rennäringen. Å andra sidan har liknande förhandlingar skett i Vilhelmina 

kommun under det senaste året, gällande en gruva i Stekenjokk, där riksintresse stått mot 

riksintresse. Rennäringen anses där av högre värde än gruvnäringen då den värderades till ett 

viktigare riksintresse än mineralutvinningen, i ett beslut av Bergsstaten från februari i år 

(Björkland, 2014). Mellan 1976 och 1988 fanns det en gruva i Stekenjokk där gruvnäring och 

rennäring samexisterade, men redan då ansågs riksintresset rennäring vara av större värde än 

riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler. Under de senaste åren har det varit tal om en 

nyöppning av gruvan i Stekenjokk.  

 

Regeringen har som vision att föra sin mineralpolitik som en hållbar förbrukning av 

naturresurserna i landet, detta i harmoni med miljö-, natur- och kulturbestämmelser för att 

stimulera landets långsiktiga utveckling (Länsstyrelsen Västerbotten, Gruvnäring, 2014). 

Samtidigt har staten det största ansvaret för att den samiska kulturen och den traditionella 

näringen, rennäring ska kunna bestå genom ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt 

perspektiv (Länsstyrelsen Västerbotten, Rennäring, 2014). I Regeringskansliets (2013) 

mineralstrategi, kan det tolkas som att staten är positiv till en utökad gruvnäring i Sverige. I 

mineralstrategin står det också att Sverige ska uppfylla målen för Europa 2020 strategin som 

bland annat syftar till att minska arbetslösheten och i övrigt öka landets välstånd. Detta bidrar 

i sin tur till att de beslutsfattande institutioner och myndigheter som är underordnade staten 

möter stora svårigheter i att ta beslut i frågor som kan innebära ett stort allmänintresse. 

Besluten kan väljas att negligeras och omprövas av regeringen. Problemet ligger alltså i att 

man inom Sverige vill fortsätta att vara den ledande mineralproducenten inom EU, och gärna 

öka produktionen för att kunna leva upp till målen för en ökad välfärd innan år 2020. Att 

ärendena som ska prövas dessutom handlar om två olika och oförenliga riksintressen som är 

nästintill omöjliga att samexistera försvårar fallet ytterligare, samtidigt som att dagens politik 

syftar till en ökad industrialisering vilket gör att rennäringen oftast hamnar i underläge.  
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Begreppet riksintresse, som ämnar skydda samhällsintressen av olika karaktär inom landet har 

kritiserats av bland annat Eivind Torp (2000) eftersom det anses vara svårt att tillämpa som 

verktyg i beslutsprocesser.  

 

Länsstyrelserna i Sverige har till uppgift att, i nära samarbete med kommunerna arbeta med 

samhällsplanering, inom det ingår bland annat rennäring, gruvnäring och miljöfrågor. I frågor 

där både rennäring och gruvnäring konkurrerar om samma områden, blir det tal om två olika 

näringar, intressen som kolliderar med varandra. Då har länsstyrelsen till uppgift att utifrån 

miljöbalken tolka bestämmelserna för riksintressen, ett policyverktyg som har sitt ursprung i 

den fysiska riksplaneringen från 1960-1970 talet och blev för första gången lagstiftad 1987 i 

naturresurslagen. År 1999 instiftades miljöbalken, då flyttades regelverket för riksintressen 

dit, men bestämmelserna för riksintressen har stått oförändrade sedan 1987, trots att 

samhällsutsikterna och samhället har förändrats avsevärt sedan dess.  Länsstyrelsen i 

Västerbotten har haft en central roll i fallen kring Rönnbäcken och Stekenjokk där man ska 

förvalta både rennäring och gruvnäring, två ytkrävande näringar. För att klara detta är man 

tvungen att ha goda kunskaper inom området och utifrån detta lämna fram yttranden om 

miljöpåverkan och respektive näringars intressen, en komplex fråga för en decentraliserad 

statlig myndighet.  Rennäring och gruvnäring har prövats i aspekter kring bland annat 

miljöpåverkan och långsiktighet för att till slut yttra sig om vilket intresse som bör ges 

företräde. Staten har valt att decentralisera och delegera ut uppdraget om handläggning av 

policyverktyget riksintresse till länsstyrelserna som första instans, utan direkta 

styrningsverktyg eller mål. Det gör det svårt för tjänstemännen inom myndigheten att tillämpa 

verktyget. Något som inte anses vara regelrätt är att lägga så stort ansvar på enskilda 

tjänstemän, och sektioner inom myndigheten. Kan man med ett sådant påstått svagt verktyg ta 

rättvisa beslut, och kan man förvänta sig att besluten tas på lika premisser, varthän det än må 

tas, eller beror allt på tolkningen av lagrummet? Finns det ett behov av ett förtydligande av 

policyverktyget? 

Kan man befara att beslut i frågor gällande kolliderande riksintressen sedan kan lägga grund 

för framtida liknande ärenden, då man använder redan genomförda fall som mall i 

beslutsfattande?   

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera hur och med vilka medel som staten 

hanterar konkurrerande markanvändning. Mer specifikt analyseras policyverktyget 
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riksintresse genom en fallstudie av hur länsstyrelsen i Västerbottens län tillämpar 

policyverktyget vid kolliderande intresseanspråk, i detta fall mellan gruvnäringen och 

rennäringen i Rönnbäcken inom Storumans kommun och i Stekenjokk inom Vilhelmina 

kommun.  

 

• Vad var i grunden syftet med riksintresse när det instiftades 1987?   

• Hur tillämpas policyverktyget riksintresse vid kolliderande ärenden inom länsstyrelsen 

i Västerbotten?  

• Vilka potentiella problem kan identifieras rörande tillämpningen av riksintressen?  

 

1.2 Avgränsningar 
Att granska Länsstyrelsernas uppdrag gentemot kolliderande riksintressen är ett väldigt 

komplext område och därför har jag valt att fokusera på riksintressenas värdefulla ämnen och 

mineraler samt riksintresset rennäring. Redan där har jag gjort en tydlig avgränsning där det 

fortfarande finns mycket att ta i beaktande. Att svenska staten historiskt har bedrivit 

assimileringspolitik mot Sveriges urfolk hade exempelvis kunnat vara en infallsvinkel som 

jag väljer att bero, jag väljer istället att lyfta fram urfolksperspektivet och den betingade rätten 

till mark- och vattenanvändningen. Jag fördjupar mig inte i renskötselns organisering, jag 

väljer heller inte att fokusera på Sveriges gruvhistorik.  

Det finns ett flertal lagar och propositioner knutna till riksintressen. Jag har valt att fokusera 

på de mest grundläggande och det mest relevanta, dvs. de lagtexter som oftast förekommer i 

handlingarna, som jag har använt i mitt analyserande av länsstyrelsens yttranden. I planen för 

uppsatsarbetet hade jag som intention att göra en intervju med handläggare vid Länsstyrelsen 

i Västerbotten för att få en bredare uppfattning om hur de arbetar med att tillämpa verktyget 

riksintresse och vad de anser om att arbeta med det verktyget, och hur eventuella förändringar 

av verktyget borde se ut. Fokus på intervjuerna hade då legat på att ta reda på om 

tjänstemännen på länsstyrelsen känner sig trygga i att använda sig av policyverktyget 

riksintresse och hur detta ska appliceras samt om och hur ett annat styrverktyg skulle ha sett 

ut enligt dem som har erfarenhet inom ämnet. Något som hade kunnat ge större djup i studien 

med som tyvärr inte hanns med.   

 

En del i Länsstyrelsernas uppgifter vid en bedömning av bearbetningskoncessioner för 

gruvbrytning är att granska miljökonsekvensbeskrivningar (MKB); vilka kan vara av stor vikt 
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i Länsstyrelsernas bedömningsprocesser. Dessa arbetas fram och presenteras av berörda 

parter. I MKB dokumenten finner man djupare information om natur och miljö där den 

berörda parten får bättre möjlighet till att beskriva när, varför och hur ett område används och 

varför det anses viktigt. Dessa ligger till grund för olika beslut. Det innebär beskrivningar från 

två ställningstagare, gruvbolag kontra rennäring, i två olika fall, med kompletteringar och 

mycket text. Jag valde att fokusera på att läsa Länsstyrelsen i Västerbottens analys av de olika 

miljökonsekvensbeskrivningarna som står att finna i länsstyrelsens yttranden. I arbetet 

nämner jag att det finns ett flertal olika myndigheter, bl.a sektorsmyndigheter som alla är 

ansvariga för olika riksintressen. Jag har valt två fall, som båda utspelar sig i relativ närhet till 

varandra och är förvaltade under samma myndighet; länsstyrelsen i Västerbotten. Där 

ärendena slutat med två olika utfall trots att det är samma beslutsfattande myndighet och som 

handlar om de två riksintressena som ställs emot varandra. Där den ena värderas viktigare. 

Det finns kritik mot det tjugosju år gamla policyverktygets riksintresse. Den har inte 

genomgått några större förändringar sedan det instiftades. Därigenom kan denna granskande 

studie fungera som en sporre för vidare forskning som i sin tur kan leda till att policyverktyget 

riksintresse ses över och förbättras.  

I och med min egna kulturella bakgrund som same och uppvuxen i en renskötande familj så är 

jag medveten om att jag är bias i denna studie, vilket är något som funnits i åtanken då jag i 

studien har velat undvika att ta parti, men ser det hellre som en fördel, då jag kan genomföra 

en kritisk studie tack vare mina förkunskaper. Att samernas rättigheter belyses i ett eget 

kapitel beror på rätten som urfolk ska få ta plats i frågor av denna karaktär.  

1.3 Disposition 
I inledningen, med syfte, frågeställningar och avgränsningar så introduceras man sedan till 

teoridelen; där teorierna ämnade för denna uppsats presenteras tillsammans med utdrag från 

tidigare forskning. Inom ämnet kring verktyget riksintresse samt ur governanceperspektivet. I 

tredje kapitlet presenteras den metod som är aktuell för studien, och vilket material som 

använts för studiens genomförande. I fjärde kapitlet inleds empirin som startar med en 

grundläggande presentation; riksintresset som begrepp för att sedan preciseras till riksintresse 

för värdefulla ämnen och mineraler och riksintresset rennäring. Därefter redogörs för 

länsstyrelsens uppdrag gentemot riksintressen samt utfallen ur beslutsprocesserna. Slutligen 

följer en kort redogörelse av samernas särställning som urfolk och rennäringen som 

traditionell näring. En del kapitel avslutas med en kort diskussion. Analyserna sker från och 

med sjunde kapitlet. Uppsatsen avslutas med en konkluderande diskussion följt av 
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sammanfattning och referenslista. För de lagar som redogörs i uppsatsen finns ett kort utdrag 

och förklaring om dessa i appendix.  

 

2. Teori 
2.1 Governance 
Johansson, Bostedt och Björk (2011, s. 14-15) påpekar att om en demokrati ska fungera inom 

ett politiskt system krävs det att medborgarna ska och bör kunna påverka politiken och att den 

i sin tur kan påverka samhället.  

 

Det handlar om att studera hur policyverktyget riksintresse appliceras inom en decentraliserad 

statlig myndighet som förvaltar både rennäring och gruvnäring, genom riktlinjer och beslut 

men som å andra sidan också är styrd av regeringen och riksdag som högsta beslutsfattande 

organ, kan governanceteori vara tillämplig.  

För att lättast förstå begreppet governance börjar jag med att ställa government som 

motbegrepp. Johansson et al (2011, s. 21) förklarar att government innefattar statliga 

institutioner, som med lätthet kan driva frågor och implementera dem samtidigt som 

government vill upprätthålla ett slags samfälligt beteende. Hedlund och Montin (2009, s.12) 

sammanfattar kort att övergången från government till governance är, att man övergått från en 

enskild styrning till ett flertal olika där staten delegerar ut ansvarsområden nationellt. Även 

Hall och Löfgren (2006) lyfter fram att governance handlar om att inkludera andra 

organisationer annat än bara statliga. De förklarar också att samordningen inom governance 

ofta sker i en form av nätverk. En sådan koordinering kan ha uppstått spontant eller kommit 

som förslag från statligt håll. Grovt förklarat kan governance delas upp och förklaras genom 

organisering eller styrning, där det menas att governance kan skapa nya villkor för samhället 

genom nya former. (Johansson et al 2011, s. 22). Hedlund och Montin (2009, s.7) påtalar 

relevansen av interaktivitet i samhället mellan olika deltagare för att kunna påverka den 

politiska kapaciteten i en form där man går ifrån toppstyrning till en ökad grad av 

nätverksskapande.   

 

Governance har utvecklats genom olika processer som skedde under 1980 -1990-talet, där en 

förändring skedde inom offentlig förvaltning och stat. Större fokus lades inom 

samhällsvetenskapen på resultat och effektivitet istället för processen inom offentlig 

förvaltning. Kritiken över statens starka roll ifrågasattes då det ansågs att det även krävdes 
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handtag från andra offentliga aktörer. Den offentliga sektorn ansågs byråkratisk och 

verkningslös. Globaliseringen tilltog under åttiotalet, samtidigt decentraliserades de regionala 

institutionerna, som ökade deras inflytande. Detta gjordes i många länder i västvärlden för att 

göra centralstatens roll mindre och för att minska tjänstemännens rörelsefrihet. På det sättet 

skapades en skiljelinje mellan den offentliga förvaltningen och politiken. En upphävning av 

finansiella marknader gjorde det mycket svårare för stater att själva styra landets ekonomi. 

Även om ovan nämnda processer har bidragit till att skapa begreppet governance så har det 

också orsakat vissa problem, då samordningen mellan stat, offentlig- och privat förvaltning 

ska fungera på ett sådant sätt att de inte motarbetar varandra (Johansson et al 2011, s. 26).  

Peters (2014, s.22) talar för en ”functionalist argument” där han diskuterar om statens roll i 

samhällsstyrning och policyanstiftning, där decentralisering har en viktig roll, än att staten 

ensam ska stå som sakkunnig och beslutsfattare. Peters diskuterar att samhällsstyrning och 

decentralisering av beslutsfattande kan och bör appliceras till andra statliga myndigheter och 

samhällssektorer. För att nå en lyckosam governance process inom statsstyrning ska den 

uppfylla fyra kriterier som kallas Goal Selection, Goal Reconciliation and Coordination, 

Implementation och Feedback and Accountability. Författaren menar att modellen går att 

preciseras och utvecklas utifrån det område den ska användas till. Jag har översatt, förenklat 

och anpassat modellen för vara användbar i denna studie, jag har använt mig av de två första 

punkterna Goal Selection och Goal Reconciliation and Coordination vilket jag översatt till 

Urval av mål och Målbalansering och koordinering. De två sista punkterna Implementation 

och Feedback and Accountability har jag plockat bort till förmån för att lyfta in en del av 

förvaltningspolitikens grundstenar om jämlikhet. Detta för att anpassa teorierna till denna 

studie.  

 

• Urval av mål - För att ett styre ska lyckas; krävs kunskap om målet som ämnas 

uppnås. Det kan utföras av staten själv eller med flertal myndigheter. Målen kan 

innebära något så komplext som social rättvisa till delmål för funktion inom mindre 

statliga myndigheter, därför bör de uppsatta målen implementeras i alla stadier i den 

statliga organisationen. 

• Målbalansering och koordinering. Inom den statliga organisationen finns olika 

medverkare som alla har egna mål att sträva mot. För att effektivitet kan uppnås inom 

governance, bör vissa mål ges företräde. Styringsverktyg införs för att nå målen inom 

dessa prioriteringar. 
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• Jämlikhet – Som medborgare ska man förstå varför och även tycka att beslut som 

tagits har skett på ett rättfärdigt sätt där statens mål handlar om att se till alla 

människors lika rättigheter.  

 

Samhället grundas på lagar och regler, både inom privat och inom offentlig sektor, dit alla 

förväntas bidra. Det är även viktigt med tillit för alla medverkande med den styrningsformen. 

Det ska finnas demokratiska val, institutioner och en politisk frihet, där alla grupper inom 

samhället finns inräknade. Dessutom bör ett väl fungerande ekonomiskt system finnas 

tillgängligt. Det är den grund som governance vilar på, men en riktig förklaring om hur det 

ska kunna mätas har forskarna inte kunnat enas om (Hedlund och Montin, 2009, s.61; Hall 

och Löfgren, 2006, s. 89).  

Johansson et al (2011, s. 120) menar att governance liknas med några andra teoriaspekter, av 

den anledningen kan stater inte utvecklas framåt bara genom att öppna upp för en fri marknad 

och större ekonomiflöde. Det måste också finnas sociala, stabila institutioner, sunda 

värderingar och väl beslutade lagar.  

 

2.1.2 Tidigare studier 

Annette Löf (2014) har i sin avhandling fokuserat kring ett governanceteoretiskt perspektiv. 

Hon har sett på hur rennäringens anpassning till olika markanspråk på områden med 

traditionella anor ter sig. Hon menar att det oftast inte sker utan konflikter, markintressenterna 

emellan. Löf menar att det beror på att renskötseln är sårbar för omfattande förändringar, och 

därför menar hon att adaptionsförmågan är mycket knapp inom rennäringen. Och för framtida 

förvaltning kommer det att ställa stora krav på hur styrningen ska ske hos myndigheter och 

intressenterna emellan. Vad som forskningen visat är att rennäringen möts av stort motstånd i 

form av litet politiskt stöd och av bristfälligt agerande. Och en hierarkisk styrning som inte 

har ändrat form på lång tid, och som inte heller verkar förbättrats. Ett annat problem som Löf 

lyfter fram som problematik anknuten till rennäringen, är den; att staten väljer att rennäringen 

ska förstås och behandlas, till viss del menar de att rennäringen är en unik kulturell näring 

samtidigt som den också värderas som vilken annan näring i storsamhället. Hon påpekar att 

samerna och staten är oeniga om hur frågor gällande samer och renskötsel bör styras, då det 

erkända urfolket borde få större rätt till självbestämmande än vad de har idag. Som ett förslag 

till lösning ger Löf (2014) att en översyn bör göras av styrningen för rennäringen, det i 

karaktär av governance för att på så sätt identifiera en lösning av problem, vad gäller 

markanspråk och till de konflikter som uppstår mellan två parter. Det bör göras på ett sätt som 
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verkar så jämlikt som möjligt så att alla får lika stor rätt till att uttrycka sig, något som inte är 

fallet idag gällande rennäringen hävdar Löf (2014).   

 

Eivind Torp, docent i juridik vid Mittuniversitetet har granskat instrumentet riksintresset 

rennäring i två artiklar, ”Naturresurslagen och instrumentet riksintresse” samt ”Riksintresset 

rennäring - vad representerar det och vem företräder intresset?” där han kritiskt granskar 

instrumentet och begreppet riksintresse i naturresurslagen ur ett folkrättsligt perspektiv för 

urfolksgruppen samerna och deras traditionella näring, rennäringen. I båda artiklarna syftar 

han till att en fullständig definition av vad riksintresset verkligen innebär, saknas i lagen, och 

därför gör det svårt att tillämpa. Torp redogör för olika fall där riksintresset rennäring ställts 

upp emot andra riksintressen i ärenden om exploatering. Slutsatsen som Torp drar är att i de 

ärenden som han granskat har rennäringen värderats ur ett enskilt intresse, genom att 

myndigheter och domstolar endast iakttagit den berörda samebyns ställning rörande 

exploateringen, medan det i lagtexten syftar till att se till ett långsiktigt allmänt intresse. Han 

menar att det saknas kunskap att applicera till riksintresset rennäring, detta hos både samebyn 

själv som hos myndigheterna. Oftast saknas det kunskap om vad; inom intresset som behöver 

skyddas, något som visar sig gälla även för andra riksintressen (Torp, 1995 och Torp, 2000). 

Samhällsplanering kan identifieras med ett flertal problem, och dessa diskuteras ur ett 

regionalt perspektiv av Västerbottens län i rapporten av Olof Stjernström (2007), för CERUM 

vid Umeå universitet. Stjernström är kritisk i sitt granskande och argumenterar bland annat för 

att riksintressesystemet är bristfälligt och bör tydliggöras samt hävdar att Länsstyrelsen i 

Västerbotten idag arbetar mest mot natur- och miljövård och därför kan man inte på ett lätt 

sätt nå en långsiktig hållbar utveckling (Stjernström, 2006). 

 

2.2 Förvaltningspolitik 
Rothstein (1997, s.47) refererar till Max Webers tankar kring staten som en förvaltningsform 

där Weber menar att en stat inte kan fungera, om inte medborgarna följer statens krav och 

rättar sig under det maktsystem som den aktuella staten byggt upp, hur det än må te sig. Fokus 

låg på att iaktta hur ordningen skedde och hur staterna klarade att upprätthålla den respekt 

som krävs för en lyckad styrning. En legitim tillämpning av makt är behövlig för att 

statsmedborgare ska acceptera rådande styrelseform utan att det leder till uppror. Alla delar av 

i det politiska systemet är lika viktigt för en legitim styrningsprocess, allt från att rösta och 

möjligheten till att bilda opinion. Det viktigaste är att som politiker eller tjänsteman kunna 

hålla goda relationer med medborgarna. Att kunna skapa den legitimitet som medborgarna 
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behöver för att acceptera rådande styrelseskick och beslutsprocesser är alltid ett bekymmer, 

Rothstein (1997) gör jämförelsen mellan staten och en handelsmarknad. På en marknad kan 

individen välja att köpa och sälja som den vill, på ett jämbördigt sätt. Staten handlar genom en 

maktposition där medborgarna har bestämda rättigheter och skyldigheter, som på ett sätt gör 

en beroende av hur staten handlar, och då måste detta ske på ett rättfärdigt sätt. Hur besluten 

har tagits, är som jag tidigare nämnt, väldigt viktigt, medborgarna ska kunna känna att det 

bidragit till den demokratiska andan. Och känna att man själv är en del av landets 

styrelseskick, att man är lika mycket värd. Det genom val, opinionsbildning och att kunna 

ställa upp som kandidater till val. Även om man inte når upp till alla punkter i alla länder så är 

det i alla fall något att sträva efter enligt Rothstein (1997).  

 

Staten kan dock bara handlägga en bråkdel av alla ärenden som föregår i en stat. Det på grund 

av både tids- och kunskapsbrist, vilket också gör att legitimiteten kan ifrågasättas. 

Beslutsprocesserna måste därför delegeras ut där specifik kunskap inom vissa områden finns. 

Till andra departement, institutioner och framförallt regionalt. Många institutioner får därför 

statliga uppdrag där beslutsfattande ingår, tyvärr kan det vara så att dessa institutioner inte har 

kunnat uppnå samma legitimitet som en högre statlig förvaltning hunnit införliva.  

Förvaltningspolitiken och dess beslutsprocesser är av stor och betydande vikt, men i dagens 

välfärdssamhälle har beslutsprocesserna flyttats ner till regionala och lokala nivåer, med 

ibland helt olika förutsättningar. Medborgarna är beroende av detta för sitt välstånd, men då 

det flyttats ner till en lägre nivå blir som sagt legitimiteten ifrågasatt.  

Vad Rothstein (1997) lyfter fram som viktigt är att en godkänd nivå av legitimitet inom 

förvaltning bör uppnås genom allomfattande bestämmelser som syftar till att alla bör 

behandlas lika genom lagen, både rättsligt och jämlikt med en politik som är öppen och lätt att 

förstå. 

 

2.3 Teoriapplicering   
Eftersom att governance är så vagt förklarad väljer jag att även ta in förvaltningspolitik i min 

analys, då jag anser att denna teori och policyområde kompletterar varandra. Länsstyrelsen 

som statlig myndighet har fått i uppdrag från regeringen, som i sin tur samverkar med andra 

aktörer i nätverket för att nå de uppsatta målen. I detta fall för att ställa två olika intressen 

emot varandra, där det ena ska ges företräde framför det andra.  

Peters (2014, s.22) modell för gynnsam governance, som jag översatt, förenklat och lagt till 

förvaltningspolitiska aspekter, har jag arbetat fram till: Urval av mål, Målbalansering och 
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koordinering, och jämlikhet. Det kommer jag att använda för min analys, med grundtanken att 

om samhället styrs med lagar med ett stabilt ekonomiskt system, och decentralisering är ett 

viktigt krav för en väl fungerande stat.  

Med ett dåligt utformat policyverktyg, som regeringen, vid missnöje, kan välja att överklaga 

länsstyrelsernas beslut, kan det leda till en fördold top-down styrning.  

Förvaltningspolitikens syn om att en väl fungerande stat kräver att medborgarna måste följa 

de uppsatta reglerna, samtidigt som staten har den förpliktelsen att upprätta ett system där det 

finns medborgerliga rättigheter och skyldigheter, är en aspekt som jag också väljer att ta med i 

min analys. Och att medborgarna känner att de kan bidra till landet genom att exempelvis 

kunna delta i val, lika gärna som att man själv kan bli en del av den offentliga förvaltningen, 

en syn om alla medborgares lika värde.  

Denna sammanslagning av teorier och politik är applicerbar på studien om Länsstyrelsen som 

decentraliserad statlig myndighet och jag väljer därmed att använda detta avsnitt av 

kombinerade teorier till analysen av den empiriska delen av studien. I analysen kommer jag 

att ha både governanceteorins och förvaltningspolitikens grundstenar i åtanke samtidigt som 

jag i besvarandet av frågeställningarna också kommer att använda mig av Levi-Faurs modell 

som jag anpassat till att lyfta både governance och förvaltningspolitik.  

 

2.4 Diskussion om valda och bortvalda teorier 
Hall och Löfgren (2006) förklarar att vissa policyprocesser kan ha en klassisk hierarkisk syn 

på politiken där regeringen fattar beslut medan myndigheter genomför dessa. Den klassiska 

policyprocessens modell hänvisar till att genom ett antal steg kunna analysera förloppet av en 

befintlig eller tilltänkt policy. Stegen startar vid att man identifierar ett problem för att arbeta 

sig framåt och nå slutmålet där man utvärderar hur processen gått till och om man nått 

önskvärt resultat och om man bör fortsätta i den linjen man arbetat fram. Till skillnad från 

fallstudier där man tittar till ett specifikt fall, så kan man med policyprocessen följa ett längre 

händelseförlopp. Policyprocessen handlar om att grundligt förklara politiska händelseförlopp 

genom att teoretisera detta. Policyprocessen handlar om att studera ett flertal institutioner och 

dess samspel med varandra och att identifiera problemet.  

 

Jag har valt att fokusera på governance och förvaltningspolitik då det inom governance läggs 

stor vikt vid decentralisering och att sprida ut ansvarsområdena. Inom governance finns också 

en viss hierarkisk ordning, men här eftersträvas det också efter nätverksarbete, vilket i sin tur 

svarar mot förvaltningspolitiken där det anses att politiken som förs ska vara jämlik och 
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legitim. Governance syftar till en högre effektivitet, vilket anses ske genom nätverkskapande 

och decentralisering. För denna studie har jag också valt förvaltningspolitik då medborgarna 

bör känna att de kan bidra till politiken och känna legitimitet, genom att mycket av 

beslutsfattandet är flyttad till en lägre nivå. Denna studie handlar också om Sveriges urfolk, 

vilka äger särskilda rättigheter, vilket gjorde att förvaltningspolitiken var en rätt väg att gå, då 

det handlar om minoritetspolitik och rätt gentemot samer och deras traditionella näringar.  

Förvaltningspolitik kan anses vara ett policyområde hellre än en politisk teori men jag anser 

att detta område kan förstärka governanceteorins grunder och tillsammans fungerar det bra 

tillsammans, också av den anledningen att förvaltning kan påverkas, både negativt och 

positivt i frågor gällande decentralisering och i och med governance.  

3. Metod och material 
För min studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ fallstudie genom innehållsanalys 

då jag anser att detta passar bra till fallet som ska studeras. Frågeställningarna till denna studie 

skiljer sig något från varandra gällande hur de är formulerade. Yin (2007) menar att frågor 

gällande hur och varför är mest passande för en fallstudie medan frågor gällande vilka och 

vad passar sig bättre till en analys av källor. Studerar man mina tre frågeställningar så är den 

första och sista formulerade till just vilka och varför, något som passar bäst till en analys av 

källor. För dessa två frågeställningar ämnar jag att studera dokument och lagtexter som med 

hjälp av en kvalitativ innehållsanalys ska hjälp mig att finna fram svar genom en explorativ 

studie. Den andra frågeställningen besvaras också genom en kvalitativ innehållsanalys, men i 

detta fall genom de yttranden som länsstyrelsen i Västerbotten har lämnat i fallen angående 

Rönnbäck och Stekenjokk.  

 

3.1 Forskningsdesign  
För denna uppsats är en kvalitativ fallstudie genom en innehållsanalys, samt en kvalitativ 

källanalys gjord av policyverktyget riksintresse. Begreppet riksintresse är kritiserat för att 

vara både otydligt och svårapplicerbart och jag ämnar med studien ta reda på varför det kan 

tänkas vara så svårt att arbeta med.  

För att lättare förstå problemet har jag valt att titta närmare på Länsstyrelsen i Västerbottens 

roll gentemot två oförenliga riksintresseanspråk i fallen där gruvetablering och rennäring 

konkurrerar om samma områden, där policyverktyget riksintresse är använt för att nå fram till 

beslut. Varför fallstudien passar så bra till detta, är då jag valt att undersöka ett specifikt fall 
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med två ärenden med samma utgångspunkt (Merriam, 1994). Fokus kan läggas på tolkning 

och analysering, men samtidigt bör man ta i akt att det inte är hela myndighetens verksamhet 

som studeras. Ytterligare en nackdel med en fallstudie är den stora datamängd som man tar 

fram, lätt kan resultera i att studien blir allt för lång eller allt för detaljerad (Merriam, 1994). 

Esaiasson et al (2007) menar å andra sidan att det kan vara svårt att i slutändan generalisera 

slutsatserna då man bara följer en aktör, detta för att materialet inte vilseleds. Merriam (1994) 

menar dock att det råder oenighet i just den frågan om generaliserbarheten men hävdar att om 

man väljer att titta på fler fall inom lika omständigheter, i detta fall Länsstyrelsen i 

Västerbotten, så blir det en slags korsanalys vilket ökat generaliserbarhetens validitet. Bryman 

(2011) menar att generaliserbarheten inte är bekymret utan hur bra forskaren klarar att ta fram 

relevant teoretiskt resultat utifrån empirin.  

Fallstudier är bundna till teorier, och i detta fall handlar det om att analysera Länsstyrelsen i 

Västerbottens agerande gentemot governance och förvaltningspolitik. Min studie är deduktiv i 

den aspekten att jag testar governance teorin tillsammans med förvaltningspolitik för att 

studera hur länsstyrelsens uppdrag ter sig (Merriam, 1994).  Det som Yin (2007, s 31) menar 

är så bra med en fallstudie är att man kan studera fallet i dess verkliga kontext när man har ett 

flertal data som ska sammanställas till en analys.  

 

3.2 Metod 
3.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

För att få ett djup i min analys väljer jag att granska empirin utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. Med denna analysmetod kan man fastställa skillnaden, samt frekvens av 

budskapet i processen, för att testa sina problem, därigenom går det att studera innehållet för 

att leta efter djupare insikter och kunskaper. Jag har för detta fall studerat yttranden och beslut 

från länsstyrelsen i Västerbotten för att sedan analysera med de tillämpade lagtexterna. 

Analysmaterialen är daterade till tidsutrymmet då de två ärendena i Stekenjokk och 

Rönnbäcken var mest aktuella. Till skillnad från kvantitativ innehållsanalys som handlar om 

att kunna räkna förekomsten av olika ord och uttryck för att därigenom kunna ställa en analys 

(Bergström och Boréus, 2005, s.43-44) så har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

innehållsanalys som syftar till att finna den undertryckta, eller dolda innebörden av en text för 

att få fram en helhet att analysera. Detta för att jag inte anser mig finna någon hypotes att 

kvantifiera i Länsstyrelsens yttranden och beslut. Kvalitativ innehållsanalys kräver att man 

som läsare grundligt läser och analyserar texten för att utreda om svaret finns dolt eller om jag 

som forskare kan svara på mina frågeställningar genom dessa texter (Esaiasson et al, 2007). 
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Struktureringen i min analys har tett sig så att jag strukturerat upp texten i specifika områden 

och utifrån detta har jag kunna ställa frågor, analysera och därigenom försökt finna svaren på 

mina frågor utifrån det teoretiska ramverket som jag har valt ska följa studien. 

 

3.3 Material och källkritik 

Att skriva en vetenskaplig uppsats innebär en omfattande studie av textmaterial. Till 

inledningen har flertalet nyhetsartiklar använts för att ta fram lättåskådlig fakta till bakgrund 

om ärendena i Rönnbäcken och Stekenjokk. För att detta ska få en så hög reliabilitet som 

möjligt så har jag jämfört de använda nyhetsartiklarna med andra nyhetsartiklar för att 

kontrollera att de uppger samma fakta och därmed framstår som sanningsenliga. Studien 

handlar bland annat om att granska Länsstyrelsen i Västerbotten, så där har jag valt ut 

grundfakta baserat från respektive intressenters hemsida även Bergsstatens och Sametingets. 

De är alla statliga myndigheter och då utgår jag att de beskrivit sina uppdrag och 

ansvarsområden korrekt på sina respektive hemsidor. Och utifrån den informationen har jag 

därför valt att förlita mig på det. I kombination med de grundkunskaper jag själv har som 

enskild individ anser jag att jag kritiskt kan granska vissa påståenden.  

 

Det empiriska materialets som främst är baserat på lagar, förordningar, propositioner och 

publikationer sätter jag full reliabilitet till då dessa är antagna av riksdag och regering. Tillika 

för deklarationen om urfolks rättigheter, antagen av Förenta Nationernas generalförsamling. 

De forskarartiklar och rapporter som används i empirin är de flesta skrivna som uppdrag för 

någon myndighet eller organisation, eller som ett kapitel i en vetenskaplig publikation. Jag 

har därför ansett dessa lämpliga och trovärdiga för att kunna referera till. Slutligen har jag 

analyserat yttranden och beslut tagna av Länsstyrelsen i Västerbotten – Storumans- och 

Vilhelmina kommuner samt Sveriges Geologiska undersökningar. Efter sökningar på 

Länsstyrelsen i Västerbottens hemsida och samtal med registrator på Länsstyrelsen har jag 

inhämtat dokumenten enligt offentlighetsprincipen och för att underlätta vidare undersökning 

och granskning uppger jag diarienumren i referenslistan. Merriam (1994, s.119) påtalar dock 

att offentliga handlingar visst kan ha värderingar åt endera hållet, vilket jag har med i 

beaktande då studien handlar om att värdera två intressen mot varandra. Yin (2007) menar 

också å andra sidan att dokument, även om de är offentliga, kan innehålla felaktigheter och 

vara omskrivna och att man därför bör vidta viss försiktighet, då yttrandena är offentliga och 

dessutom är adresserade till olika myndigheter så antar jag att dessa är tillförlitliga och är av 

bra validitet.   
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Thurén (2013, s 7-8) menar att principerna för källkritik är relativt simpel om man följer de 

fyra kriterierna. Äkthet där källan man använder sig av ska vara det vad den verkligen påstår 

sig vara; Tidssamband syftar till att man bör vidta försiktighet ju längre tidsspannet är mellan 

händelse och textuppkomst; Oberoende syftar till att man helst ska använda sig av den 

upprinnerliga källan istället för andra- eller tredjehands referat. Detta gäller också för 

intervjuer samt tendensfrihet. Vilket menas att tvivel inte ska kunna finnas, där textförfattaren 

vill förklara händelsen enligt egna uppfattningar och värderingar. 

 

3.4 Bearbetning av material och analysmetod 

Merriam (1994) beskriver analyser av data som något komplext där man vaggas mellan 

beskrivning och tolkning, konkret och abstrakt information vilket kan göra det svårt för 

forskaren att skapa mening för att kunna tolka informationen, men att till hjälp kan man 

använda sig av tolv olika strategier för att lättare nå fram till resultat, jag har tagit hjälp av 

några av dessa för min analys. Den första strategin handlar om att räkna, att kvantifiera. Jag 

har studerat sju yttranden från länsstyrelsen i Västerbotten, fyra yttranden om området kring 

Stekenjokk och tre yttranden från Rönnbäcken: 

Samråd enligt 8 kap 1 § minerallagen om bearbetningskoncenssion för Rönnbäcken K nr 1 och 

Rönnbäcken K nr 2, Storumans kommun;  

Yttrande avseende ansökan från Northfield Exploration AB om bearbetningskoncenssion enligt 

minerallagen för området Stekenjokk K nr 1 och Levi K nr 1, Vilhelmina kommun;  

Samråd enligt 8 kap 1 § minerallagen om bearbetningskoncession för Rönnbäcken K nr 3, Storumans 

kommun; Yttrande avseende kompletterad ansökan från Vilhelmina mineral AB om 

bearbetningskoncession för området Stekenjokk K nr 1 och Levi K nr 1, Vilhelmina kommun; 

Överklaganden av bergmästarens beslut om bearbetningskoncessioner för områdena Rönnbäcken K 

nr 1 och Rönnbäcken K nr 2 samt Rönnbäcken K nr 3 i Storumans kommun, Västerbottens län; 

Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Rönnbäcken i Storumans kommun, Västerbottens 

län, enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken; Utpekande och detaljavgränsningar av riksintresset 

Stekenjokk i Vilhelmina kommun, Västerbottens län, och Strömsunds kommun, Jämtlands län enligt 3 

kap. 7 § andra stycket miljöbalken.  

 

Idealiskt hade varit att finna ytterligare ett till yttrande från Rönnbäcken, det för att ha ett lika 

antal yttranden att värdera för de två områdena, men jag tycker ändå att dessa sju yttranden är 

brukliga, då det under min insamling inte tycktes finnas fler dokument att få fram. Andra 

strategin som jag väljer att använda mig av är att sammanställa data, vilket menas med att jag 

har sorterat upp dokumenten från de två olika områdena, likadana yttranden är ställda mot 
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varandra, grupperade, vilket i analysen kommer göra det lättare att jämföra och sammanställa 

fakta.  

 

I studien har jag kvantifierat förekomsten av vissa uttryck som kan vara viktiga för analysen, 

detta har skett manuellt utan någon hjälp av datorers statistikprogram. Jag har i min strategi 

försökt att kvantifiera förekomsten av ord och uttryck. Jag har gjort mig ett eget kodschema 

och använt mig av uttrycken ”särskilt skyddsvärd”, ”stor samhällsekonomisk nytta” och 

uttrycken ”tillstyrker” och ”avstyrker”. Det är ord som ofta förekommer när man talar om 

riksintressen rennäring och värdefulla ämnen och mineraler. Orden tillstyrker och avstyrker är 

de begrepp som används när det bestäms huruvida beslut ska tas, i ett nekande eller jakande 

syfte. För att mäta detta så är jag medveten om att man kan ta hjälp av statistikprogram, 

exempelvis SPSS statistics, men då min datamängd är så pass liten har jag valt att göra detta 

manuellt och med egna framtagna figurer gjorda av resultatet jag får fram. Det är inte säkert 

att yttrandena kommer att använda just de uttrycken som jag nämnt ovan, men jag kommer att 

använda och räkna ord som är i princip lika som det, möjligen formulerade på ett annat sätt 

men som innehåller samma andemening, vilket kan vara till fördel då man vid räkning med en 

dator också kan använda ord som stavas på samma sätt, men som inte betyder samma sak 

(Bergström och Boréus, 2005. s, 46-47).   

 

Bergström och Boréus (2005) nämner också att allt inte är ämnat att kvantifiera, utan ibland 

kan det vara viktigare hur något framförs hellre än hur många gånger det presenteras, då vill 

man snarare ta reda på vad saker och ting egentligen handlar om. Detta finner jag om mina två 

andra frågeställningar, den första och den sista, för de frågorna väljer jag att istället titta på 

värdet i datamaterialet jag har tagit fram, och om detta tenderar att ta ställning för eller emot. 

Därför kommer jag till dessa frågeställningar främst att titta på om det läggs något värde i det 

som skrivs, precis som jag ämnar göra för den andra frågeställningen, för att se om 

dokumenten är objektiva eller om de blir partiska vid något skede.  

4 Policyverktyget riksintresse 
4.1 Policyverktyg – riktlinjer  
Svenska staten är den största ägaren av både företag och landområden i Sverige, vilket ger 

stora möjligheter till utveckling men som också innebär ansvar mot medborgarna. En växande 

marknad och snabbt utvecklande samhälle kräver att staten vidtar åtgärder för att skydda 
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miljömässiga och sociala förhållanden (Regeringskansliet, 2004). Enligt Miljödepartementet 

(2013) så infördes riktlinjerna för riksintressen i plan- och bygglagen, senare miljöbalken för 

att ansvaret för mark- och vattenfrågor skulle decentraliseras till kommunerna som i sin tur 

krävde och behövde riktlinjer för sitt nyvunna ansvar. Bestämmelserna innefattade om hur 

man på bästa sätt skulle främja användningen av vatten och miljö på ett sådant sätt att det 

främjar den goda framtida hushållningen inom sociala- kulturella och samhällsekonomiska 

aspekter.  

 

4.2 Riksintresse 

Lagstiftningen kring riksintressen kommer i grunden från den tidigare fysiska riksplaneringen 

som genomfördes under 1960-1970 talet, och presenterades i SOU 1971:75 där ansåg man att 

det behövdes en långsiktig plan för hushållning av naturresurser och naturmiljöer. Tillika 

insåg man att dessa resurser var av stor ekonomisk vinst för landets fortsatta välfärd (Torp, 

2000). Från statligt håll uppmärksammade man fler konflikter i anspråk av naturresurser. Den 

fysiska riksplaneringen sågs som ett sätt att kartlägga de skilda intressena för just natur- och 

miljöresurser, för att sätta upp riktlinjer i arbetet i samband med propositionen för hushållning 

med mark och vatten (Torp, 2000). I samband med att naturresurslagen instiftades 1987, som 

var ett resultat av den fysiska riksplaneringen blev riksintressen lagstadgade i den. Detta val 

gjorde staten för att just kunna fortsätta ha kontroll, ha inflytande och skydda speciellt viktiga 

områden från exploatering när ansvaret för regionala planeringar av mark- och vatten 

decentraliserades till kommunerna. När miljöbalken sedan instiftades 1999 så flyttades 

bestämmelserna för riksintressen dit, men förarbetena till naturresurslagen fungerar än idag 

som vägledning när man ska tolka lagen om riksintressen (Riksrevisionen, 2013).  

 

4.3 Riksintressenas karaktärer 

Att något är utpekat som riksintresse betyder inte att detta kommer att stå orörd i all sin tid, 

men syftar till att utvecklingen bör ske på ett sådant sätt att det tar betydande hänsyn till 

riksintresset (Riksrevisionen, 2013). Riksintressen har en starkare position och är mer 

skyddsvärd än andra intressen i samhället och staten har starkare ställning som förvaltare 

(Sametinget, 2014-01-21). Ett riksintresse inte automatisk blir juridiskt bindande efter en 

utnämning, utan det sker först vid en tillståndsprövning; exempelvis vid en exploatering eller 

vid konkurrerande markanvändning. Bedöms det vid denna process till ett riksintresse får 

ingen aktivitet som påtagligt kan skada intresset ske i området (Regeringskansliet, 2013). 

Riksintressena är förvaltade under sektorsmyndigheter, som i sin tur är samordnad av 
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Boverket. Myndigheterna har till uppdrag att utse områden av riksintresse och ta fram 

beskrivande material om värdet av riksintresset för att skicka detta till länsstyrelserna. De i sin 

tur delger de berörda kommunerna som underlag till sina översiktsplaner (Boverket, 2013). 

Boverket har till uppgift att ta fram grundval för kunskap om riksintressen och bevaka 

tillämpningen av dem (Boverket, 2013). Det finns idag dock ingen övergripande mall över 

hur riksintressen ska beskrivas. Det innebär att de olika sektorsmyndigheterna lämnar skilda 

underlag, vissa mer detaljerade än andra (SKL, 2011). 

 

4.4 Länsstyrelsens uppdrag gentemot riksintressen 

Länsstyrelserna i Sverige är gamla myndigheter som inrättades redan på 1600-talet och 

företräder statens frågor i de olika länen. Det vill säga att dessa myndigheter, redan fungerade 

som en myndighet under staten redan innan decentraliseringen på åttiotalet.   

Två av Länsstyrelsen uppdrag i Västerbottens län idag innebär att förvalta rennäringen samt 

gruvnäringens intressen, två näringar som kräver stora arealer för sitt utövande och som sällan 

kan samexistera (Länsstyrelsen Västerbotten, vårt uppdrag, 2014). Länsstyrelsen har i 

uppdrag att i detta fall, gällande gruvetableringar lämna yttranden på bland annat gällande 

miljöpåverkan och rennäringens intressen. Den berörda länsstyrelsens beslut angående en 

gruvetablering kan regeringen, enligt mineralstrategin välja att överklaga om regeringen anser 

är felaktigt ställd gentemot landets ekonomiska försörjning. Regeringen kan därigenom 

besluta att godkänna en gruvetablering, som den högst ansvariga (Bergsstaten och 

Stjernström, 2007). Det finns som sagt inget enhälligt regelverk utan allt måste värderas som 

enskilda fall (Stjernberg, 2007).  

Finns det bristande information om riksintressena från sektorsmyndigheterna är det 

länsstyrelsens uppgift att ta fram nödvändig information och även göra sina egna 

bedömningar och avvägningar utifrån de regionala förutsättningarna. Länsstyrelsens uppdrag 

är att ta statens intressen i beaktande i olika planeringsprocesser (Riksrevisionen, 2013 och 

Boverket, 2013). För hantering av riksintressen krävs det att man använder sig av både 

miljöbalken och plan- och byggnadslagen då intressena finns reglerade i båda lagarna. I plan-

och byggnadslagens 2 kapitel 2§ står det skrivet att mark- och vattenområden ska ämnas till 

vad som är mest passande (Stjernström, 2007). 

 

4.5 Riksintresset värdefulla ämnen och mineraler 
Miljöbalken 3 kapitel, 7 §, andra stycket definieras ”områden som innehåller fyndigheter av 

värdefulla ämnen eller material som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
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kan försvåra utvinningen av dessa. Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller 

material som är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.”. Dessa 

fyndigheter ämnas handla om ämnen och mineraler som kan skänka trygghet för 

samhällsekonomin. Sveriges Geologiska undersökning är den institution som fungerar som 

sektorsmyndighet och som väljer ut områden av intresse för ämnen och mineraler. Enbart i 

Västerbotten finns närmare 20 områden för riksintressen där det totalt i Sverige handlar om 

140 riksintressen för värdefulla ämnen och mineraler (Länsstyrelsen Västerbotten, Ämnen 

och material, 2014).     

 

4.6 Riksintresset rennäring 

I miljöbalkens 3 kapitel 5§, första stycket står det att ”mark- och vattenområden som har 

betydelse för rennäringen… skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.” I andra stycket av samma paragraf så syftar man 

även till att skydda rennäringens riksintressen mot de åtgärder som kan försvåra för näringen. 

Områden som kan vara av riksintresse för rennäring är flyttleder, naturliga samlingsplatser, 

svåra passager, renhagar och anläggningar, övernattningsplatser och viktiga betesområden. 

Det är viktigt att de redovisade områdena för riksintressen är knutna till varandra. Det är för 

att rennäringen ska fungera året om, men också för att områden ska kunna användas den årstid 

de är ämnade för (Sametinget, 2014-01-21). Sedan 2007 har Sametinget ansvaret över att utse 

riksintressen för rennäringen då ansvaret överfördes från länsstyrelserna och Jordbruksverket. 

Den dåvarande regeringen hade nämligen som ambition att utse Sametinget till en central 

myndighet för rennäringen, detta genom propositionen 2005/06:86 Ett ökat samiskt 

inflytande.   

 

4.7 Kritik mot riksintresset som policyverktyg 

Mycket har hänt sedan begreppet och policyverktyget riksintresse inrättades 1987. Samhället 

har utvecklats men arbetet och definitionen om riksintresse, samt utsedda riksintresseområden 

har stått i princip oförändrad sedan dess. Riksrevisionen (2013) hänvisar till att regeringen vid 

ett flertal tillfällen fått antydningar till att systemet för hanteringen av riksintressen inte 

fungerar ändamålsenligt. Enligt riksrevisionen (2013) och SKL (2011) har kommunerna  svårt 

för att applicera de underlag som finns om riksintressen, det förväntas att finnas en 

beskrivning av riksintresset och om dess värde, de geografiska avgränsningarna och vad som 

märkbart skulle skada riksintresset och vad som bör skyddas.   
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SKL (2011) och Boverket (2013) lyfter båda fram problemet med dålig uppdatering av 

underlaget, där vissa riksintresseområden inte längre är aktuella.  Att riktlinjerna är 

bristfälliga kan också bero på att ansvarig samordnande myndighet Boverket inte gett några 

övergripande råd och kriterier på hur beskrivningarna bör vara utformade.  

 

Miljöbalken har riktlinjer över hur man i den Svenska staten vill hushålla med mark- och 

vattenresurser och för att få en etablering godkänt ska denna leva upp till miljöbalkens 

kriterier. Det som anses vara av god hushållning ur allmän synpunkt ska ges företräde, så till 

vida att det inte förstör omgivningen påtagligt vid tal om ett riksintresse (Regeringskansliet, 

2013). Stjernström (2007) påtalar att miljöfrågorna har vuxit i samhället i form av uppsatta 

mål, lagstiftning och krav på miljökonsekvensbeskrivningar. Stjernström menar dock att 

miljöbalken är svår att använda som planeringsverktyg tillsammans med plan- och 

byggnadslagen då den är en miljölag istället än ett samhällsplaneringsverktyg.  

 

SKL (2011) föreslår i sin rapport att det borde arbetas fram ett värderingsunderlag gemensamt 

för alla sektorsmyndigheter. Det förutsätts att med lagar och regler utförligt beskriva vad som 

bör skyddas och hur ett riksintresse ska preciseras. Underlaget ska fortlöpande uppdateras 

menar SKL. Boverket kritiserade 1996 att planen med tillämpningen av riksintressen inte har 

fungerat som tänkt, tio år senare påtalar de en revidering av regelsystemet och hur det bör ses 

över, vilket inte ledde till någon förbättring trots att en utredning tillsattes (Riksrevisionen, 

2013). Länsstyrelserna i Sverige (2011) skriver i sitt regleringsbrev att det behövs nya 

riktlinjer och arbetsmetoder för planeringsverktyget för riksintressen. De hävdar att det är 

viktigt att riksintressesystemet utvecklas, och att detta bör ske tillsammans med 

sektorsmyndigheterna. Förslagen till förändring som lades fram var en gemensam strategi för 

riksintressen samt hur denna ska hållas aktuell, tillsammans med en vägledning bland annat 

för hur riksintressens syften och tillämpningar ska se ut.  

 

4.8 Översyn av verktyget riksintresse och dess tillämpning 
Regeringen vill se att systemet för riksintressen är fungerande för ändamålet och att det är lätt 

att tillämpa vid prövningar. Detta verktyg, kritiserats av ett flertal myndigheter som också 

krävt att riksintressesystemet förändras. I propositionen 2012/13:1, utg.omr.20 avsett en 

utredning om att förbättra systemet för riksintressen (Regeringskansliet, 2013). I 

miljödepartementets kommittédirektiv (2013:126) för hushållning med mark och vatten från 

december 2013 så förklaras det att en utredare har fått i uppdrag att gå igenom de relevanta 
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delarna av miljöbalkens 3 och 4 kapitel som berör begreppet riksintressen. 

Miljödepartementet strävar efter att de föreslagna ändringarna ska leda till ett lättapplicerbart 

verktyg som kan fungera anpassningsbart även i ett långsiktigt perspektiv där planeringen 

över mark- och vattenområden ligger i fokus. Utredningen ska leda till ett förslag som bör 

vara rättssäkert, lättförståeligt och gångbart för alla riksintressen och över hela landet, utan att 

det leder till komplikation för annan redan befintlig mark- och vattenanvändning. Önskemål 

ligger även på att det reviderade förslaget ska ta relevant EU och annan relevant internationell 

lagstiftning i beaktande, samt att olika konsekvensbeskrivningar angående myndigheter ska 

inbjudas till samråd gällande riksintresseutredningen, för att kunna lämna synpunkter och 

idéer. Ett delbetänkande ska vara klart till 15 augusti i 2014, och slutbetänkandet ska 

presenteras senast 1 december 2015.   

5 Rönnbäck och Stekenjokk 
Sverige är den ledande gruvnationen i Europa, som producent av 93 % av den totala 

järnmalmsproduktionen och är en position som man gärna vill behålla med en utveckling som 

gynnar hela landet (Regeringskansliet, 2013). 

I mineralstrategin (Regeringskansliet, 2013) och i många andra lagar lyfter man upp vikten av 

hållbar utveckling, likadant sägs det om riksintressen, för att skydda intressen för framtiden 

och kommande generationer.  

 

5.1 EU:s 2020 strategi 
Som medlemsland i EU har Sverige antagit den så kallade Europa 2020-strategin, där alla 

europeiska länder strävar efter att uppfylla fem mål innan år 2020. 

Målen enligt 2020 strategin innebär: att 75 % av befolkningen mellan 20-64 år ska arbeta, 3 

% av EU:s BNP ska investeras i FoU, att utsläppen från växthusgaserna ska vara 20 % lägre 

än 1990, samt att 20 % av energin ska komma från förnyelsebara källor, att andelen ungdomar 

som väljer att avsluta skolan i förtid ska vara lägre än 10 % och att minst 40 % av 

befolkningen mellan 30-34 år ska ha en högre utbildning, sista punkten syftar till att man vill 

minska andelen människor som lever i eller riskerar att hamna i fattigdom med minst 20 

miljoner (Regeringskansliet, 2013, s. 14). 
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5.2 Kommunernas översiktsplaner 

I samband med instiftandet av plan- och bygglagen 1987 blev det också obligatoriskt för 

kommunerna att ta fram översiktsplaner och det skulle ske i samråd med länsstyrelserna, där 

man ska beskriva kommunens hantering av riksintressen (Regeringskansliet, 2013).  Om ett 

företag visar intresse för ett område för exploatering ska kommunerna ta fram en detaljplan. I 

detaljplanen förklaras det vad som är lovligt, respektive olovligt inom området samt en 

förklaring om hur riksintressena skall tas i beaktande i projektet. Detaljplanen är ett juridiskt 

bindande dokument, men innan den antas har länsstyrelsen rätt att överklaga om det anses att 

riksintressena inte är tillräckligt beaktade (Regeringskansliet, 2013). Tillsammans med 

länsstyrelsens granskningsyttrande ska kommunens översiktsplan fungera som vägledning för 

andra myndigheters fastställande om riksintressen (Boverket, 2013). 

 

5.2.1 Vilhelmina samt Storumans kommuners översiktsplaner 

Inom Vilhelmina kommuns översiktsplan, antaget år 2000 (Vilhelmina kommun, 2000) lyfter 

kommunen fram att det på ett flertal platser finns brytvärdiga mineraler. Kommunen ser 

positivt på en ökad utvinning av naturresurser, men påtalar också att varje eventuell 

nyetablering bör genomgå avvägningar mot bland annat miljömål och 

arbetsmarknadsaspekter ur ett aktsamt perspektiv. Rennäringen benämns som ett intresse som 

är viktig att bevaras i den form som den bedrivs idag. Riksintressena i Vilhelmina kommun 

menar att det ska skyddas mot påtaglig skada enligt vad som står skrivet i miljöbalken. 

Rennäringen som riksintresse är uppmärksammat i ett eget avsnitt medan riksintresset ämnen 

och mineraler inte finns beskrivet. 

 

Geologiska förutsättningar är en del av kapitel två i Storumans kommuns (2011) 

översiktsplan, där påtalas vikten av kunskapen om geologisk information i kommunen. Detta 

för att lättare kunna göra rättvisa bedömningar i mark- och vattenanvändningsfrågor. I detta 

avsnitt behandlas också de aktiva gruvorna, vars bearbetningstillstånd har blivit beviljade. De 

negativa aspekterna av bland annat gruvbrytning lyfts fram i kapitlet och kommunen menar 

att det bör tas i beaktande vid etablering av eventuellt fler gruvor i länet. Rennäringen 

beskrivs utifrån de krav som ställs enligt renens behov, samtidigt som rättigheterna till 

renskötseln för samerna ställs i fokus tillsammans med rättsliga anknytningar och områden 

som används. 
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5.3 SGUs utpekande av riksintressen för värdefulla ämnen och mineraler 

5.3.1 Stekenjokk, Vilhelmina kommun 

Den tionde december 2012 (SGU 2012-12-10) pekade Sveriges geologiska undersökningar ut 

området kring Stekenjokk inom Vilhelmina kommun som riksintresse för ämnen och 

mineraler, enligt vad som står i miljöbalkens tredje kapitel.  Boverket valde att inte yttra sig, 

medan Länsstyrelsen i Västerbotten avslog beslutet av den anledningen att det inte finns 

tillräckligt mycket information om beräknade mineraltillgångar i relation till de internationella 

behoven. Länsstyrelsen i Västerbotten menade också att rennäringen, som också är utpekat 

riksintresse i området värderas av större vikt. Länsstyrelsen väljer dock att påpeka att om det i 

framtiden beviljas bearbetningstillstånd i området är länsstyrelsen villiga att ändra sitt beslut, 

då gruvnäringen är en bransch som prioriteras allt mer, och som kan leda till goda 

förutsättningar för landets försörjning. Vilhelmina kommun ställde sig positiv till utpekandet 

av riksintresset då man gärna ser en gruvetablering i kommunen (SGU, 2012-12-10). 

 

5.3.2 Rönnbäcken, Storumans kommun 

SGU (SGU 2010-08-25) valde att peka ut Rönnbäcken som riksintresse för mineraler den 25 

augusti 2010, enligt samma lagtext som för Stekenjokk. Området Rönnbäck skulle verka som 

en viktig försörjningspelare för landets ekonomi med en god tro av framtida gruvdrift med 

den höga fyndigheten av nickel. Boverket hade inget att uttala sig om i ärendet. Länsstyrelsen 

i Västerbotten menade att det utpekade området borde preciseras, men annars ansåg 

myndigheten att riksintresset borde ges företräde framför riksintressena naturvärden och 

rennäring, så till vida att den framtida gruvverksamheten anpassas med hänsyn mot dessa 

intressen. Enligt ett regeringsbeslut från näringsdepartementet (2013-08-22) framgår det att de 

båda riksintressena rennäring och ämnen och mineraler inte är förenliga. Företräde ska, enligt 

miljöbalken ges till det intresse som bäst syftar till en hållbar utveckling och hushållning av 

mark- och vatten. Att en gruva kommer att innebära förändringar i naturen, är 

Näringsdepartementet (2013-08-22) medvetna.  Nickelfyndigheterna är det största funna i 

Sverige och ingen utvinning av nickel har pågått sedan 1945. Rönnbäckengruvan skulle 

innebära att Sverige skulle kunna minska sin import. Gruvan beräknas kunna vara verksam i 

27 år, och kunna sysselsätta 550 stycken gruvarbetare, vilket, med bisysslor skulle kunna 

generera närmare 1000 stycken arbetstillfällen i Västerbotten. Näringsdepartementet (2013-

08-22) hävdar att gruvnäringen är mer samhällsekonomisk än rennäringen. Att gruvnäringen 

ges tillträde före rennäringen innebär också att rennäringens möjligheter att bedriva 
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verksamhet i området upphör och samebyn själv hävdar att man kanske måste upphöra helt 

med näringen, vilket Näringsdepartementet (2013-08-22) motsätter sig till.   

 

5.4 Länsstyrelsen i Västerbottens yttranden om bearbetningskoncessioner 
5.4.1 Stekenjokk 

Länsstyrelsen i Västerbotten (2013-10-02) föreslår att avslå Vilhelmina mineral AB ansökan 

om bearbetningskoncession. I sin avvägning mellan riksintressen har miljöbalkens tredje 

kapitel tagits i beaktande där man anser att gruvnäring och rennäring inte kan samexistera och 

Länsstyrelsen hävdar att företräde ska ges till rennäringen, då det anses att rennäringen inte 

kommer kunna bedrivas med en gruva i området, rennäringen har utpekat viktiga 

kärnområden i området som används under stora delar av året. De samhällsekonomiska 

vinsterna har vägts emot varandra, då gruvdrift är en växande näring, främst i Västerbotten 

och att detta skulle främja kommunen, som i sin tur gärna ser att en bearbetningskoncession 

lämnas. Länsstyrelsen håller fast vid sitt påstående att riksintresset ämnen och mineraler inte 

ska pekas ut i Stekenjokk då det andra riksintresset, rennäring är mer förenligt med andra 

riksintressen så som friluftsliv, natura 2000 områden och skydd av vattendrag, bara för att 

nämna några. Enligt gruvbolagets beräkningar ska gruvan kunna vara aktiv i minst femton år 

med en omsättning om 650 miljoner kronor per år, där cirka 150 gruvarbetare skulle behöva 

anställas vilket i sin tur skulle generera cirka 450-600 indirekta arbetstillfällen. Det sticks inte 

under stol med att en gruvetablering skulle ge den mest samhällsekonomiska vinsten, trots att 

rennäringen genererar indirekta arbetstillfällen, men inte i lika hög grad som gruvnäringen.  

 

Länsstyrelsen Västerbotten (2011-12-15) menar att en gruvverksamhet också skulle strida mot 

miljömålet Storslagen fjällmiljö som står beskrivet i propositionen 2009/10:155 där man 

bland annat vill bevara fjällens biologiska mångfald och att landskapen hålls i en enhetlig 

karaktär. Den tidigare erfarenheten av gruvdrift i området medförde negativa konsekvenser 

för området i form av förlorade betesland och stora störningsområden som ledde till högre 

arbetsbelastning. Att rennäringen har blivit drabbade av andra störningsmoment i form av 

vindkraftverk och ökad rovdjursstam spelar också in i avgörandet. Trots väl formulerad 

konsekvensbeskrivning från gruvbolagets sida, menar länsstyrelsen att kommunen har svårt 

att hjälpa gruvbolaget att nå de mål som de satt upp. I sitt yttrande skriver länsstyrelsen, att 

om en bearbetningskoncession beviljas, bör en prövning göras mot Natura 2000 enligt 

miljöbalkens 7 kapitel 28a §, då detta inte har gjorts hittills (Länsstyrelsen Västerbotten 2013-

10-02). 
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5.4.2 Rönnbäcken 

Länsstyrelsen Västerbotten (2012-09-17 och 2010-05-17) bifaller de tre sökta 

koncessionsansökningarna för Rönnbäckenområdet i Storumans kommun och i och med det 

yttrandet nämner man att rennäringen bör genomgå en omfattande omstrukturering, med hjälp 

av gruvbolaget, för att kunna fortsätta med en stabil renskötsel inom området. Länsstyrelsen 

hävdar att en gruvbrytning skulle ha stora samhällsekonomiska fördelar ur ett långsiktigt 

perspektiv och att en eventuell gruvbrytning inte kommer att skada områdets natur- och 

kulturvärden avsevärt. Många osäkerhetsfaktorer finns nämnda i yttrandet, och länsstyrelsen 

uppmanar gruvbolaget att ha detta i beaktande. I aspekten om hushållning med mark och 

vatten enligt miljöbalkens tredje och fjärde kapitel har man i sitt värderande sett till en 

långsiktig hushållning av naturresurser ur ett hållbart perspektiv. Länsstyrelsen är medveten 

om att en avvägning mellan riksintressen måste göras då riksintresset för värdefulla mineraler 

inte är förenligt med varken rennäring eller rörligt friluftsliv. Riksintressena har i sina 

konsekvensbeskrivningar olika syn på störningsmoment, där gruvbolaget anser att 

störningarna kommer att minska ju längre ner i berggrunden man tar sig, vilket länsstyrelsen 

tagit med i sin avvägning, medan rennäringen hävdar att störningen kommer att medföra att 

renarna sprider sig till angränsande samebyar. Gruvdriften kommer att förvärra situationen för 

rennäringen visar en undersökning, men länsstyrelsen föreslår åtgärder från bolagets sida för 

att avvärja detta. I länsstyrelsens bedömning hävdas det att en gruvbrytning i 

Rönnbäcksområdet medför stora samhällsekonomiska fördelar och att rennäringen kan 

fortskrida trots tre bearbetningskoncessioner inom sitt bedriftsområde. Detta kan medföra att 

rennäringen begränsas under den aktiva gruvbrytningen. I sitt bifallande hävdar länsstyrelsen i 

Västerbotten (2012-09-17) att gruvbolaget bör utveckla sin beskrivning om störningseffekter 

på rennäringen. Den berörda samebyn har lämnat hård kritik mot bifallandet av 

bearbetningskoncessionen i området och menar att detta har förödande effekter på 

rennäringen samt att det strider mot konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, 

vilket Länsstyrelsen i Västerbotten bestrider. 

 

5.5 Sammanfattning 
I fallet gällande Rönnbäcken var de flesta berörda myndigheter i eniga om att bifalla 

bearbetningskoncession medan Sametinget, som i och för sig i detta fall inte har vetorätt i 

beslutsfattandet, stod emot beslutet. I fallet om Stekenjokk ville Vilhelmina kommun gärna se 

att ansökan om bearbetningskoncession skulle godkännas för att öka den samhällsekonomiska 

nyttan för kommunen (se Länsstyrelsen i Västerbotten 2010-05-17, 2011-12-15, 2012-09-17 
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och 2013-10-02) medan Länsstyrelsen hellre såg till bevarandet av natur- och miljöområden. 

Beslutet om att bevilja bearbetningskoncession i Rönnbäcken har nått till högsta remissinstans 

(Björkland 2014), där regeringen har fattat det slutgiltiga beslutet. Beslutet om att avstyrka 

bearbetningskoncession för området i Stekenjokk har än bara beslutats i enlighet med 

Länsstyrelsernas uppdrag. Björkland (2014) hävdar att en överklagan troligen kommer att 

förestå från gruvbolagets sida. I och med att beslut överklagas lyfts de upp till en högre 

remissinstans, som får omvärdera besluten.  

6. Sveriges urfolk 
Enligt Regeringskansliets (2013) mineralstrategi så planeras de flesta av de nya gruvorna 

inom den närmaste framtiden till norra Sverige. I strategin lyfter man fram medvetenheten om 

norra Sverige, där finns de viktigaste natur- och kulturområdena. Stora områden används 

främst av renskötseln dessutom är det ett utbrett turism- och friluftsliv. För att handlägga 

sådana komplexa frågor krävs det att förhandlingar och beslut sker i enlighet med lagar och 

andra rättsverk.   

 

6.1 Sveriges erkännande av samer som urfolk 
Samerna är en av fem nationella minoriteter i Sverige och 1977 fick samerna ytterligare en 

särställning då riksdagens erkände samer som Sveriges ursprungsfolk. Från och med 1 januari 

2011 började nya förändringar gälla i tre av Sveriges fyra grundlagar, regeringsformen, 

tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen samt i val- och kommunlagen där man 

erkände samer som ett folk. Samer är därmed erkända som en minoritet, urfolk och ett folk i 

Sverige. Teoretiskt har ett folk större möjligheter och rättigheter till självbestämmande, 

genom politiska rättigheter än både urfolk och minoriteter, som å sin sida har kulturellt 

betingade rättigheter, som till exempel relationen till land- och vattenanvändning (Sametinget, 

2010-12-07). Sametinget är sedan 1993 både ett, av samerna folkvalt parlament samtidigt som 

det också är en myndighet förvaltad av staten. Sametinget har inte har rätt att agera istället för 

varken kommunfullmäktige eller riksdag (Sametinget, 2014-04-23). 

 

6.1.1 FN:s internationella urfolksdeklaration  

Den 13 september 2007 antog FNs generalförsamling den nu gällande deklarationen för 

urfolk. Deklarationen innefattar 24 stycken grundformuleringar och 46 stycken artiklar. 

Grundtanken som genomsyrar hela deklarationen är att världens alla urfolk har lika värde som 
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resten av världens befolkning, oavsett vilka villkor man lever under. Deklarationen knyter inte 

an till några juridiska förpliktelser men en strävan om hur man inom FN vill se att 

urfolksfrågan behandlas. En av de första artiklarna lyfter fram att urfolk bör få 

självbestämmande och på så sätt kunna bestämma och över sin politiska status och frågor 

gällande dem själva, för att på så vis komma bort ifrån den kolonisation som deklarationen 

hävdar att alla urfolk har upplevt genom historien (FN, 2007).  

 

Den internationella konventionen om urfolks rättigheter ILO 169, innebär att man som stat 

erkänner urfolkens rätt till mark och vatten. Detta är en omstridd fråga i Sverige, då man än 

inte valt att ratificera konventionen (Stjernström, 2007).  FN deklarationen om urfolksrätt som 

Sverige å andra sidan har skrivit under påtalar urbefolkningars rätt till att själva kontrollera 

mark- och vattenresurser och Löf (2014) hävdar att rennäringen bör få rätten till ett ökat 

självstyre. Enligt Löfs avhandling så finns inga förutsättningar i Sverige idag för att detta ska 

bli aktuellt, hon menar dessutom att det inte heller finns några indikationer till samarbete för 

styrning, vilket hon menar skulle vara betydelsefullt för näringen.  

 

6.2 En viktig näring 

Rennäringen är en viktig byggsten för den samiska kulturen tillsammans med andra samiska 

näringar (Regeringskansliet, 2013). Renskötselrätten är skyddad genom urminnes hävd och 

kan likställas till äganderätt på de marker som samer använder (Löf, 2014). Det visar sig 

genom studier att rennäringen inom de arktiska områdena är de som mest märker av 

nuvarande och kommande klimatförändringar, Löf (2014) påtalar ändå att det allvarligaste 

problemet som rennäringen möter är de exploateringar som förhindrar renarna att röra sig i ett 

sammanhängande landskap, något som renägarna inte kan påverka då ingen befogenhet till 

och avsaknad av samstyre finns.  

Rennäringen möter utmaningar i form av utvecklingar i renbetesland som till exempel av 

gruvor men också av vind- och vattenkraft och järnvägar och vägar, detta kan försvåra mycket 

av rennäringens arbete och enligt Regeringskansliets (2013) mineralstrategi hävdar man att 

rennäringen och dess kunskap bör tas i hänsyn till planeringsarbetet för att undvika ytterligare 

onödiga störningseffekter.  

 

Torp (2000) förklarar i sin artikel ”Riksintresset rennäring: vad representerar det och vem 

företräder intresset” att samerna i Sverige har exklusiv renskötselrätt och de som får bedriva 

renskötsel måste vara medlem i en sameby och skyddas därigenom av dagens rennäringslag. 
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Lagen har innefattats av i princip samma innehåll sedan den instiftades 1886 och ger samerna 

rätt att använda mark och vatten i renskötselarbetet, samt att lagen är till hjälp att lyfta fram 

rennäringens rättigheter och skyldigheter gentemot andra näringar. Idag regleras rennäringen 

även av andra lagar och förordningar i tillägg utöver enbart rennäringslagen. Att rennäringen i 

grunden är skyddad enligt renbeteslagen gjorde att rennäringen redan tidigt fick en 

särställning där man menade att mark och vatten avsedd för renbete kunde stoppa mycket av 

annan markanvändning inom renbetesområden.  

7. Analys  
I förmån för den här studien har policyverktyget riksintresse granskats för att kunna 

undersöka hur processen att applicera verktyget går till och vilka problem som kan uppstå i 

och med detta. I uppsatsen har länsstyrelsen i Västerbotten studerats i hur myndigheten har 

arbetat med att applicera policyverktyget gentemot två oförenliga riksintressen, värdefulla 

ämnen och mineraler samt rennäring. Studien är grundad på governanceteori där en stabil stat 

är lika med hög legitimitet.  

Frågeställningarna grundar sig i att ta reda på vad syftet med att instifta ett policyverktyg för 

snart tjugosju år sedan, om hur man tillämpar det, och vilka problem som kan infinna sig då 

man avvänder sig av ett verktyg från 1987 som har blivit högaktuellt i samband med att en så 

kallad gruvboom pågår i Sverige idag.  

7.1 Syftet med att instifta begreppet riksintresse 
Frågeställningen besvaras först med belägg för den governance teoretiska och 

förvaltningspolitiska teori som jag valt, för att sedan avslutas med innehållsanalytiska belägg.  

 

I och med arbetet med den fysiska riksplaneringen och decentraliseringen som skedde i slutet 

på 80-talet, syftar detta till både förvaltningspolitiska och governanceteoretiska aspekter där 

många arbetsuppgifter delegerades ut från regering och riksdag till organisationer och 

myndigheter runt om i landet. Det ledde till ett större nätverksarbete och vissa 

ansvarsområden lyftes från staten, dels för att lätta på arbetsbelastningen men också för att 

frångå att staten skulle fortsätta inneha en maktposition av så hög grad.  

Man såg policyverktyget riksintresse som ett bra verktyg att användas för att nå enighet om 

frågor som gällde särskilt skyddsvärda områden, och hur de skulle handläggas för att inte 

riskera att allt för stor åverkan skulle ske mot naturen. Man vinnlade sig om att värna om 

naturen även för framtida generationer (SOU 1971:75).  
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För att berörda myndigheter lättare skulle kunna arbeta med policyverktyget sattes ett 

regelverk upp, i enlighet med den tidens politik, för hur hanteringen skulle genomföras. I 

enlighet med befolkningens rättigheter att göra anspråk på naturområden såg man hur viktigt 

det var med ett korrekt regelverk. Syftet med instiftandet av policyverktyget innebar också att 

staten fick sätta upp en plan över hur hanteringen skulle ske, utan att myndigheterna fick allt 

för stor ansvarsfrihet. Därigenom skulle staten få en möjlighet att lämna synpunkter vid 

oenigheter och att utpekandet av riksintressen inte skulle bli instiftade förrän vid en prövning.  

 

Slutsats Decentralisering och delegering i och med globaliseringen under åttiotalet ledde till 

tankarna om en legitim stat inom förvaltningspolitiska aspekter. Staten Sverige ville se att 

kommunerna skulle få mer utrymme till beslutsfattande och delegerade därför ut ett flertal 

ansvarsområden till kommunerna och dess myndigheter, vilket också betydde större 

handlingsutrymme men också ett ansvar och krav på kunskap inom områdena. För att 

decentraliseringen skulle vara lyckosam instiftades därför generella styrningsverktyg gällande 

olika frågor, däribland policyverktyget riksintresse, som myndigheterna skulle kunna ta hjälp 

av i sitt beslutsfattande. Besluts som fattats inom statliga myndigheter kan man som 

privatperson eller organisation överklaga och går något ut på remiss så går detta att lämna in 

invändningar emot, en strategi som ska leda till så regelrätt och legitim lagstiftning som 

möjligt.  

 

Grunden till att begreppet riksintresse och ett större skydd för hushållning av mark och vatten 

blev etablerat var, som tidigare nämnts var att man såg ett ökat intresse att nyttja naturen på 

ett annat sätt än tidigare. Förarbetet till den fysiska riksplaneringen finns i rapporten SOU 

1971:75 där man förklarar relevansen av att ett ökat skydd är viktigt för Sverige, det är också i 

denna text som jag gjort den kvalitativa analysen för att få fram om det läggs någon värdering 

vad som skrivs. Det är endast denna text jag har analyserat, som visserligen innefattar 558 

sidor, men detta av den anledningen att jag anser att den ligger till stor grund till att 

policyverktyget riksintresse instiftades 1987. Lagtexter är skrivna på ett tydligt sätt som ska 

vara lätt att tolka utan risk för misstolkningar.  

 

I SOU 1971:75, som är just ett förarbete till instiftandet så beskrivs mark- och vattenområden 

grundligt med både utvecklingspotentialer men också problematik och hot, att det är just ett 

förarbete med förslag märks genom formuleringarna av texten med uttryck såsom ”kartlägga 

önskemål”, ”i den mån det är motiverat”, ”uppgift för regional och lokal planering att 
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detaljera…” samt ”fysisk riksplanering ska ses som ett av medlen för att nå de 

välfärdspolitiska målen” (SOU 1971:75, s.23-25). Det märks tydligt att man ställer upp krav 

samtidigt som det märks att rapporten är just ett förslag och förarbete. Rapporten lägger också 

fram fakta att det framöver är regeringens ansvar att ta fram tydligare anvisningar om hur 

arbetet med att främja hushållningen av mark- och vattenområden då det involverar många 

myndigheter och omfattar stora områden.  

Texten och påståendena i rapporten är vinklade på så sätt att jag finner dem ledande, vilket i 

och för sig kan vara naturligt då det handlar om förslag, men vilket också leder till en 

spekulation om att det föranleder till viss partiskhet, vilket gör att texten inte förefaller helt 

neutral, enligt Bergström och Boréus (2005).  

 

7.2 Tillämpning av policyverktyget 
Den sista frågeställningen besvaras löpande i detta kapitel med teorianknytningen 

sammanvävd med kapitlets övriga text.  

 

När policyverktyget riksintresse instiftades 1987 var detta för att staten lättare skulle kunna 

reglera anspråken på värdefulla och skyddsvärda miljö- och naturresurser, i en snabbt 

fortskridande urbanisering och där decentralisering tog plats nationellt. Policyverktyget 

riksintresse låg rätt i tiden och svarade för samhällets behov och krav (Torp, 2000 och SOU 

1971:75). Riksintressen beskrivs och skyddas främst i Miljöbalkens 3, 4 och 6 kapitel, och 

förarbetena till naturresurslagen fungerar som vägledning vid applicering av verktyget 

(Riksrevisionen, 2013). Ett riksintresse är inte garanterat att det förblir orört och förskonad 

från nyetableringar och exploateringar, men att de speciella intressena har en starkare position 

i och med detta, än vad allmänna intressen har (Riksrevisionen, 2013). Man kan utse 

riksintressen, men de blir inte lagstadgade förrän vid en planeringsprocess där en värdering 

behöver ske (Boverket, 2013).  

 

Riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler finns utpekade av SGU, en stor del av dessa 

inom Västerbottens län. Denna fyndighet syftar till att kunna trygga den samhällsekonomiska 

vinsten. Riksintresset rennäring handlar om att skydda den traditionella rennäringen ifrån 

skada, där markerna ska kunna användas för fortsatt bruk för bland annat renbete 

(Länsstyrelsen Västerbotten, Ämnen och material, 2014 och Sametinget 2014-01-21).  
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Som en del av ett statligt uppdrag ska länsstyrelserna handlägga frågor om riksintressen 

(Sametinget, 2014-01-21). Uppdraget handlar om att ta statens intressen i beaktande i olika 

planeringsprocesser (Riksrevisionen, 2013 och Boverket, 2013). Länsstyrelsen yttranden i de 

två ovan nämnda fallen föll olika, och även om dessa yttranden är av stor vikt för vidare 

bedömning om beslut för bearbetningskoncessioner så krävs det att alla berörda myndigheter 

och sakägare blir hörda. Länsstyrelsen uppdrag handlar om att nå fram till beslut angående 

beviljning av bearbetningskoncessioner eller inte. För att nå fram till ett beslut följer man de 

lagar och riktlinjer som finns för att granska om hur bland annat miljömål följs. Därefter bör 

värdering göras, och beslut tas. I och med besluten presenteras så följer reaktioner av sakägare 

och berörda myndigheter. 

I värderingsarbetet med de två oförenliga riksintressena har man utgått ifrån miljöbalkens 3, 4 

och 6 kapitel samt plan- och bygglagen. Det finns inget enhälligt regelverk om hur ett 

riksintresse ska definieras, utan allt måste värderas utifrån det specifika fallet, och finns inte 

tillräcklig information från sektorsmyndigheterna får Länsstyrelsen ta fram detta själv, och 

göra bedömningar utifrån detta (Riksrevisionen 2013; Boverket 2013). Ett nekande beslut om 

bearbetningskoncession av Länsstyrelsen kan överklagas av staten om denne anser att en 

eventuell gruva är viktig för landets vidare ekonomiska försörjning. Om staten väljer att 

överklaga ett beslut och därmed godkänner en eventuell gruvetablering så står staten som 

högst ansvarig (Bergsstaten och Stjernström, 2007). Ett negligerande av en decentraliserad 

statlig myndighets beslut strider å andra sidan emot den legitima och jämlika staten som ska 

fungera rättsenligt i en demokratisk anda där alla medborgare ska kunna se att beslut tas till 

förmån för den, något som förespråkas av både governance och förvaltningspolitikens 

grundvalar (Johansson et al, 2011).  

 

Länsstyrelsen i Västerbotten har haft ett stort ansvar i och med uppdraget att arbeta med 

policyverktyget riksintresse, detta märks inte minst med all kritik som lyfts mot verktyget. 

Riksrevisionen (2013) och SKL (2011)  menar att policyverktyget inte längre fungerar 

ändamålsenligt då sektorsmyndigheterna sällan håller underlagen uppdaterade vilket kan ha 

att göra med att det inte finns någon definitiv mall över hur detta bör se ut. Policyverktyget är 

svårt att applicera då länsstyrelserna har svårt att utläsa vad som är det egentliga värdet och 

vad som behövs skyddas i och med riksintresset. Stjernström (2007) menar dessutom att 

miljöbalken är svår att använda som planeringsverktyg tillsammans med plan- och 

byggnadslagen då den är just en miljölag hellre än ett samhällsplaneringsverktyg. 
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Som en decentraliserad myndighet med uppdrag från staten så borde det vara en förutsättning 

att det finns klart uppsatta mål för hur policyverktyget bör användas, något som bör vara en 

självklarhet i enlighet med just förvaltningspolitik såväl som governance. Som en effekt av 

detta har det visat sig att staten i stället kan kliva in och besluta i ärenden. Med hjälp av denna 

studie kan man konstatera att staten i detta läge saknar konkreta mål över hur policyverktyget 

ska tillämpas och vad syftet med policyverktyget är idag.  Denna aspekt går emot den 

förvaltningspolitiska synen på ett målbalanserat statsskick som bygger på att det ska vara en 

öppen politik där allt ska sträva efter jämlikhet och allas lika rätt där medborgarna också bör 

förstå varför staten handlar som den gör (Rothstein, 1997 och Peters, 2014). Att det dessutom 

är ett flertal myndigheter involverade kring policyverktyget riksintresse, så förväntas det 

finnas klara riktlinjer över hur ärenden ska skötas, vilket det i nuläget inte finns, inte heller 

delges myndigheterna om den kunskapen om hur det ska förvaltas, än mindre sinsemellan, då 

kommunikationen kan vara bristfällig eller möjligen obefintlig och därigenom blir det också 

en svårighet i beslutsfattandet. 

 

Bristen på mål innebär också att länsstyrelsens handläggande tjänstemän hamnar i en 

komplicerad situation där de som enskilda individer och tjänstemän på en myndighet ska 

avgöra utgången i politiskt laddade frågor. Detta innebär att utgången i dessa frågor 

egentligen kan slå åt olika håll, med beslut annorlunda än det som faktiskt beslutades och 

länsstyrelsen som en beslutsfattande myndighet handlar därmed inte konsekvent. 

I de yttranden som länsstyrelsen gjort gällande Rönnbäcken, Tärnaby och Stekenjokk, 

Vilhelmina har man grundligt förklarat bland annat de geografiska, geologiska och 

naturmässiga aspekter som gäller omkring områdena. I dessa yttranden finns även utdrag om 

kommunernas, samebyarnas, övriga myndigheter och privatpersoners offentliga yttranden 

som tillkommit under utredningarnas gång. Till min analys har jag strukturerat upp 

länsstyrelsens skrivelser genom att jämföra dem mot varandra, i en kvantifiering av uttryck. 

De fyra uttrycken som jag räknat är ”särskilt skyddsvärd”, ”stor samhällsekonomisk nytta”, 

”tillstyrker” och ”avstyrker”. Det är inte i den mån speciellt många uttryck, men å andra sidan 

väldigt centrala begrepp i frågan om konkurrerande markanvändning. Begreppen har jag ställe 

emot varandra och presenteras i en modell nedan  
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 RÖNNBÄCKEN STEKENJOKK 

Särskilt skyddsvärd - ”storslagen fjällmiljö” 

Stor samhällsekonomisk 

nytta 

4 3 

Tillstyrker 3 2 

Avstyrker 2 8 

 

I och med att det endast granskats sju stycken av länsstyrelsen i Västerbottens yttranden så ter 

sig resultaten väldigt små, men resultaten stämmer överens med hur besluten har fallit. Dock 

nämns det inget om särskilt skyddsvärda intressen, men inom yttrandena för Stekenjokk så 

nämns storslagen fjällmiljö vid ett flertal tillfällen. Skillnaderna är inte avsevärt stora, inte 

heller skiljer de sig så mycket från varandra. Av tabellen kan man troligen utläsa och förstå 

hur fallen har slutat. Dock klarar jag inte att, med hjälp av denna kvantifiering att utläsa hur 

värderingarna har gjorts, annat än att det inom Stekenjokk finns detta storslagna fjällområde 

(Länsstyrelsen Västerbotten 2013-10-02), medan det i Rönnbäcken finns en god brytvärd 

nickelfyndighet som är av god samhällsekonomisk vinst (Länsstyrelsen Västerbotten 2012-

09-17).  

  

Jag vill anse att min studie visar, att länsstyrelsen i Västerbotten arbetar med tillämpningen av 

policyverktyget riksintresse utifrån de styrpunkter och lagar som sattes upp i slutet av 

åttiotalet. De beslutar i de ärenden de blivit ålagda, och visar sin ståndpunkt med starka 

begrepp i deras uttalanden, men jag vågar också påstå att studien också visar att de 

målsättningar som sattes upp under åttiotalet inte är förenliga med dagens samhälle. Att den 

decentraliserade myndigheten länsstyrelsens enskilda tjänstemän måste fatta komplexa frågor 

om, i detta fall oförenliga riksintressen om konkurrerande markanvändning försvårar fallen än 

mer. Även om besluten må verka starka så finns där ingen vägledande anvisning om hur 

arbetet genomförs innan beslut vilket gör att sakägarna i de olika målen, i och med detta 

möter de därmed osäkerhet i bevakningen och kan därför inte heller skaffa sig någon föraning 

om hur resultatet i målet kan falla, då länsstyrelserna inte kan handla konsekvent utan hjälp av 

tydligt satta riktlinjer. Dessa obefintliga riktlinjer efterfrågade och kritiserade Torp i skrift för 

första gången redan 1995(Torp 1995 och 2005). Att Stjernström (2007), SKL (2011), 

Länsstyrelserna i Sverige (2011), Boverket (2013) och Riksrevisionen (2013)  också kritiserar 

och påtalar en uppdatering och revidering av riktlinjerna för policyverktyget riksintresse 

stödjer min tes om detta. 
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7.3 Problem vid tillämpningen policyverktyget riksintresse 

Den tredje och sista frågeställningen besvaras i de två följande kapitlen. Svaret sammanställs 

inte i en slutsats som det gjorts i de tidigare avsnitten, utan förklaras löpande i texten. 

Frågeställningen besvaras med belägg från litteratur, tidigare forskning och med hjälp av 

tidigare forskning. Däremot kan en innehållsanalytisk metod vara svår att observera i detta 

avsnitt.  

 

7.3.1  Styrningsrelaterade problem vid applicering av policyverktyget riksintresse 

Tjugosex år har gått sedan policyverktyget riksintresse implementerades. Samhället har 

ändrats väsentligt medan lagstiftningen om verktyget står kvar i princip dess ursprungliga 

formulering. Som tidigare nämnts så hänvisar Riksrevisionen (2013) till att kritik har riktats 

mot regeringen från ett flertal myndigheter om att verktyget inte fungerar ändamålsenligt. 

Riksintresse begreppet har med åren blivit ett vagt begrepp som inte lyckas att beskriva 

riksintressenas värden, skyddsvärden, hur dessa kan skadas, samt avgränsningsområden 

(SKL, 2011). Även de beskrivningar, utfärdade av ansvariga sektorsmyndigheter, som idag 

finns om riksintressena innehåller knapphändig information som försvårar beslutsprocesserna. 

Detta leder i sin tur att Länsstyrelsen, och andra sektorsmyndigheter har svårt att värdera 

utifrån detta och skapar därmed sina egna värderingar om riksintressen, som inte alltid ger en 

rättvis bild av det egentliga riksintresset. De berörda sektorsmyndigheterna har efterfrågat ett 

underlag för att definiera riksintressen, då definitionerna idag varierar vitt ifrån varandra i 

omfång och detaljer (SKL, 2011). Studien hänvisar än en gång till de icke befintliga uppsatta 

målen om hur policyverktyget riksintresse ska tillämpas som leder till både interna och 

externa oenigheter om riksintressets egentliga betydelse. 

Miljöbalken 3 kapitel 10 § första stycket lyfts det fram om oförenliga riksintressen där man 

hänvisar till att ”företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en 

långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt”. Samtidigt som 

miljöbalkens 3 kapitel 1 § också påtalar att företräde ska ges för det ändamål som på bästa sätt 

kan generera en långsiktig hushållning av naturresurserna. De två ovan nämnda paragrafer 

hänvisar till specifika fall såväl som allmängiltiga fall. Då de ter sig relativt lika varandra kan 

otydligheten leda till misstolkningar och gör dessa paragrafer svåra att applicera. Dessa två 

paragrafer är ett konkret bevis på den bristande målbalanseringen som ligger till grund för att 

applicera policyverktyget riksintresse, vilket kan skapas osäkerhet hos både medborgare som 

hos handläggarna vid myndigheterna.  
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Studien visar härmed att det finns ett visst styrningsproblem då staten delegerat ut uppgifter 

till olika nationellt decentraliserade myndigheter, i detta fall till Länsstyrelserna. Myndigheten 

i fråga ska ta beslut i uppdrag givna av riksdag och regering för att underlätta och lyfta 

arbetsbördan från dem. Dessa myndigheter, i detta fall länsstyrelsen, behöver tydliga 

instruktioner och underlag för att kunna fatta kvalitativa beslut som de blivit ålagda till, i form 

av klara styrningsverktyg för hur man bör definiera begreppet riksintresse och hur man ska 

handlägga sådana komplexa ärenden, speciellt vid frågor om konkurrerande markanvändning.  

Att staten då kan välja att bestrida de fattade besluten talar inte bara om ett styrningsproblem 

utan också om bristande tillit till länsstyrelsen och dess kompetens, där statens legitimitet och 

rättfärdighet kan ifrågasättas. Ett legitimitetsproblem som äventyrar tjänstemännens och 

tillika medborgarnas tillit till beslutsfattande och jämlikhetssynpunkt.  

 

7.3.2 Kulturell näring vs. Industriell näring 

Att Sverige är Europas ledande gruvnation, och vill fortsätta utvecklas som sådan 

(Regeringskansliet, 2013) innebär att staten måste leva upp till kraven som ställs, detta genom 

att fortsätta producera lika stor del järnmalm eller genom att öka produktionen. Att öka 

produktionen innebär på lång sikt att fler gruvor måste komma till stånd. Samtidigt bör 

Sveriges regering komma ihåg att man erkänt samerna som Sveriges urfolk, men också som 

ett eget folk i landet, vilket betyder att de har en särställning och andra rättigheter som ska 

tillvaratas (Sametinget 2010-12-07). Att gruvnäringen dessutom bidrar till miljöförstöring i 

högre grad än rennäring gör att tre aspekter sätts i konflikt med varandra, ökad ekonomisk 

förutsättning, urfolksrättigheter samt miljöskydd. En konflikt som inte går att lösa med ett så 

svagt utformat policyverktyg som riksintresset är idag. I och med att Sverige har antagit EU 

2020 strategin vill man öka antalet sysselsättningar och sträva efter att 75 % av medborgarna 

mellan 20 och 64 år ska vara aktiva i arbete (Regeringskansliet, 2013). För att uppnå detta 

krävs arbetstillfällen, och en ökad industrialisering skulle kunna bidra till detta. När man i 

Länsstyrelsen 2012-09-17 och 2010-05-17 talar om samhällsekonomisk nytta sammanlänkas 

det lätt med ambitionen om att öka antalet sysselsatta i arbete enligt EU 2020 strategin. Denna 

värdering verkar gynnande för gruvnäringens etablerande i Rönnbäcken, Storumans kommun 

då det talar för att vara den största fyndigheten i Sverige av nickel. Detta skulle leda till 

flertalet nya arbetstillfällen, direkt som indirekt, en ökad export från landet och ett mindre 

behov av import. Rennäringen å andra sidan är en näring som funnits länge och är skyddad 

genom rennäringslagen från 1886 (Torp, 2000), den bidrar inte till någon vidare 

miljöförstöring men genererar synbart inte lika många jobb som gruvnäringen, under det 
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koncentrerade tidsspannet av några tiotals år, inte heller presenteras det i yttrandena om hur 

många arbetstillfällen som kan tänkas försvinna direkt eller indirekt från renskötseln vid en 

eventuell gruvetablering.  

 

Vad gäller riksintressernas värdefulla ämnen och mineraler gentemot riksintresset rennäring 

visar sig inte bara handla om två oförenliga intressen som gör anspråk om samma stora 

arealer, utan också det faktum att industrialisering ställs emot urfolk och deras traditionella 

näring. FNs deklaration om urfolks rättigheter, som Löf (2014) hänvisar till, och som Sverige 

har antagit syftar bland annat till att urfolk borde få större rätt att bestämma över det 

traditionsbundna mark- och vattenområdena som brukas. Löf menar att inget gjorts för att 

förbättra situationen för samerna och deras situation.   

Hon fortsätter att hävda att det inte finns tydliga mål för hur rennäringen bör förvaltas och 

skyddas i Sverige, medan om man ser till Regeringskansliets (2013) mineralstrategi så finns 

det tydliga riktlinjer om hur gruvnäringen ska utvecklas i enlighet med rådande politik. Löf 

(2014) hävdar även att som en minoritet och ett urfolk har man rätt till en viss särbehandling 

och det kan tyckas olämpligt att ställa dessa intressen emot varandra, då det inte syftar till 

något av governanceteorins eller förvaltningspolitikens syn på en rättfärdig förvaltning, där 

alla medborgare bör behandlas efter lika premisser, där mål och lagstiftning ställs med klara 

direktiv för att sträva åt en demokratisk anda. 

 

8. Avslutande diskussion  
Vad som kan verka meningsfull för ett intresse kan å andra sidan ge förödande konsekvenser 

för ett annat intresse, vilket eventuellt kan bli verklighet i detta fall där rennäringen intressen 

har fått ge vika för en möjlig gruvetablering. Det ter sig som så att, i och med en ökad 

industrialisering och där det går att bevisa att fyndigheterna är av sådant stort 

allmänekonomisk nytta så får detta gå i företräde framför rennäringen. Hållbar utveckling i 

form av ökad ekonomisk vinst får åka gräddfil förbi hållbar utveckling i form av en näring 

som bidrar till sysselsättning för flera generationer framåt och som utövas i enlighet med 

tanken om en skyddad natur och miljö.  

 

Staten har decentraliserat många beslutsprocesser till andra myndigheter, bland annat till 

länsstyrelsen att handlägga om riksintressen. Detta ska i sin tur ske i enlighet med 

styrdokument och lagar anpassade för ändamålet. I detta fall till hjälp av ett svagt formulerat 
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policyverktyg. Regeringen har åtagit sig den rätten att kunna överklaga i ärenden de inte är 

nöjd med från de statligt decentraliserade nationella myndigheterna. Det här kan ses som ett 

tecken på styrningsproblem och ett politiskt system som inte alltid följer förvaltningspolitiska 

och governanceteoretiska aspekter för en jämlik stat.  

Även om denna studie har lagt störst fokus på just länsstyrelsen i Västerbotten så visar det på 

att ett flertal olika myndigheter har varit delaktiga i beslutsfattandet, där man lyft in lokala 

aspekter för de olika kommunerna, något som tjänstemännen varit tvungna att visa hänsyn till. 

Det är tal om två landsbygdskommuner som mister befolkning på grund av utflytt och 

arbetslöshet. En gruva skulle kunna bidra till fler arbetstillfällen, och i bästa fall även nya 

invånare till kommunen men samtidigt lyfts inte de indirekta jobb som rennäringen genererar 

i bland annat vård, omsorg och handel. Det ovan nämnda argumentet i kombination till ett 

svart utformat policyverktyg kan vara stor del av orsaken till att många kommuner idag väljer 

att se positivt på nyetableringar i kommunerna.  

 

Avslutningsvis anser jag att jag genom den här studien påvisat tydliga brister i 

policyverktyget riksintresse och hur det ska appliceras. I och med att verktyget i princip inte 

uppdaterats, sedan det grundades, så motsvarar det inte de krav som ställs utifrån dagens 

samhälle. Att det dessutom handlar om att ställa två oförenliga riksintressen emot varandra 

utan att ta någon vidare hänsyn till urfolks rättigheter, talar också emot tankarna om en 

legitim och rättvis stat där medborgarna ska kunna känna sig trygga med det rådande politiska 

systemet och statsskick. Inte nog med att policyverktyget riksintresse är grundligt kritiserat, så 

har Sverige också fått mycket kritik för att bland annat inte ratificerat konventionen om 

urfolks rättigheter, ILO 169, vilket jag personligen tycker borde tas med i avgörandet i större 

grad än vad det görs idag. Kunskapen om samernas traditionella näringar borde öka, om inte 

annat för att lättare kunna handlägga frågor om till exempel riksintressen i framtiden och för 

att rennäringen fortsatt skall kunna existera.  

  

8.1 Förslag för framtida forskning 
En ökad industrialisering är att vänta. De två ytkrävande och oförenliga riksintressena 

gruvnäring och rennäring har redan hamnat i, och kommer att hamna i konflikt med varandra 

igen. Vad en nyetablerad gruva kan få för konsekvenser i ett annars orört område för 

rennäring hade kunnat vara av relevans att utreda, både för att stärka rennäringens ställning 

men också för att arbeta fram underlag till bland annat starkare bedömning och 

värderingsmaterial för riksintressen.  
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9. Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen ämnar till att genom en fallstudie undersöka hur och med vilka medel 

som staten hanterar konkurrerande markanvändning. Fördjupningen i ämnen sker genom en 

analyserande fallstudie om hur policyverktyget riksintresse appliceras i praktiken. En djupare 

analys är gjord av hur länsstyrelsen i Västerbotten använt sig av policyverktyget då fallen om 

de oförenliga riksintressena gruvnäring och rennäring skulle värderas emot varandra i 

områdena kring Rönnbäcken i Storumans kommun och Stekenjokk i Vilhelmina kommun.  

Studien undersöker de svårigheter som kan uppstå i bedömningsprocesserna med ett svagt 

formulerat policyverktyg, när två riksintressen vill använda samma markområden och där 

ingen samexistens ses som en möjlig lösning. I uppsatsen redogörs det hur Länsstyrelsen i 

Västerbotten, tillsammans med berörda sektorsmyndigheter handlat och fattat beslut i två fall, 

i Rönnbäcken inom Storumans kommun och Stekenjokk inom Vilhelmina kommun, vilka 

problem som identifieras och vad som blir följderna av ett policyverktyg som inte motsvarar 

behoven som ställs i dagens samhälle. Utöver detta så lyfts slutligen problemet om urfolks 

rättigheter att bedriva sin traditionella näring, som i detta fall strider mot tillämpningen av 

riksintressen. 
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Appendix 
 

Lagar och förordningar 

Rennäringslagen 

1 kapitlet 1§ i rennäringslagen hänvisar den till att renskötselrätten bygger på urminnes hävd 

och får endast utövas av samer. Lagen handlägger frågor om bland annat utövande, 

förvaltningsfrågor och upplåtelse av mark (SFS: 1971:437). Vid exploatering och andra 

projekt som kan tänkas påverka rennäringen är renskötare i samebyn berättigade att agera som 

sakägare för att kunna lämna sina synpunkter i planeringsprocesser. För den skull har 

samebyn inte självbestämmanderätt på de marker som används i renskötselarbetet.  I 

Regeringsformens 18§ 2 kapitlet finns bestämmelsen att ingen ska bli tvungen att behöva 

överlåta egendom till stat, annan offentlig myndighet eller annan enskild individ genom 

expropriering eller vara tvungen att överlåta egendomen för andra ingrepp på miljön, på grund 

av ett allmänintresse. Om detta ändå sker, menas det i Regeringsformen att ersättning ska ges 

till den utsatte, men ersättningen är också reglerad i lagar, vilket kan medföra att full 

ersättning inte är en garanti. Denna lag tillämpas i ärenden där myndigheter utför 

tillståndsprövningar i frågor om allmänintresset där, i detta fall renskötarna och samebyns 

möjligheter inskränks till den grad att det blir svårt att fortsätta bedriva näringen i området 

(SSR, 2010).    

 

Miljöbalken  

Miljöbalkens 1 kapitel 1 §, första stycket hänvisar till att hållbar utveckling krävs för att 

tillförlita denna och framtida generationers möjligheter att leva i en god miljö. För att detta 

ska uppnås krävs det att naturen skyddas och att människan har förpliktelsen att förvalta den 

(SFS 1998:808). Begreppet riksintressen är främst presenterat i denna lag. I ärenden gällande 

riksintressen sätts fokus på 3 kapitlet ”Grundläggande bestämmelser för hushållning av mark- 

och vattenområden”, 4 kapitlet ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten 

för vissa områden av landet och 6 kapitlet ”Miljökonsekvensbeskrivningar och annat 

beslutsmaterial” (SFS:1998:808). 

 

Oförenliga intressen 

Enligt Miljöbalkens 3 kapitel 10 § kan man läsa om olika riksintressen som av endera 

anledningen är oförenliga enligt 5-8 §. Enligt 10 § 1 stycket ska ”företräde ges åt det eller de 
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ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och 

den fysiska miljön i övrigt” (SFS 1998:808, 3 kapitel 10 §, 1 stycket). Denna paragraf 

överensstämmer i stort med Miljöbalkens 3 kapitel 1 § som syftar till att mark och 

vattenområden ska användas till det som området ämnar bäst för, i enlighet med att det 

förestår en långsiktig hushållning av resurserna.  

 

Förvaltningslagen 

Denna lag syftar till olika förvaltningsmyndigheter och hur de ska handlägga ärenden (SFS 

1986:223, 1 §). Enligt 1 kapitlet 4 § och 6 § så ska berörda myndigheter vara behjälplig att 

lämna information som gäller myndighetens verksamhetsområde. I förvaltningslagens 1 

kapitel 3§ så står det att om någon lag inte avviker ifrån förvaltningslagens bestämmelser, så 

gäller den avvikande lagens bestämmelser över förvaltningslagen. 

 

Plan- och bygglagen 

Lagen styr hur planläggning för byggande bör ske i ärenden gällande mark- och 

vattenområden ur den synvinkeln att främja en god samhällsutveckling ur ett perspektiv av 

hållbar utveckling, även för framtiden. Lagen hänvisar till att kommunerna ska använda sig av 

denna lag i sin planläggning för mark och vatten(SFS: 2010:900, 1 kapitel, 1-2 §). 

 

Minerallagen  

Minerallagen ska användas i ärenden gällande undersökning och bearbetning av ämnen och 

material på egen ägd eller annans mark. Minerallagen innehåller lagar gällande 

undersökningstillstånd till bearbetning av mineraler, om ersättningar till sakägare och 

markanvisningar bara för att nämna några få (SFS: 1991:45).   

 


