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ABSTRACT 
 

This thesis is a qualitative case study of Vapsten sameby’s participation in the process of 

establishing a mine in the Rönnbäcken area in Storuman municiplity in Sweden.  

 

The mine in Rönnbäcken is a case that has been discussed extensively in the region during the last 

couple of years. The project is, on one hand, expected to engender job opportunities and economic 

growth, but on the other hand expected to have a large influence on the local environment and 

threaten the sami people’s traditional lifestyle.  

 

With background in environmental justice theory and theories of citizen participation this thesis 

emphasizes the meaningful involvement of minorities in decisionmaking. Due to this, Vapsten’s 

participation in the process has been studied. Further, Vapsten’s experience of their opportunities 

to participate has been outlined. 

 

Drawing upon Sherry Arnsteins model of citizen participation and Hans Wiklunds criterions of 

deliberation, Vapsten sameby’s participation is not ideal. This conclusion is confirmed by the 

experiences of representatives from Vapsten.  

 

 

Key words: Environmental justice, Procedural justice, Indigenous rights, Citizen participation, 

Sami people. 
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1. INLEDNING  
 

Det sägs att Sverige har en av världens bästa miljölagstiftningar och internationellt har vi gott rykte 

om oss i miljöpolitiska frågor. Denna bild av oss själva som miljöpolitiska föregångare kan dock 

ifrågasättas vid en närmare granskning av gruvnäringen. Konkurser, läckage av giftiga metaller i 

dricksvatten samt kränkningar av mänskliga rättigheter är bara några exempel från dagens 

gruvindustri som har figurerat i media (Müller 2013).  

 

Under senare år har gruvprospekteringar blivit en allt större angelägenhet i Sverige. Det har kallats 

för en gruvboom och Västerbotten är ej ett undantag (Sjöstedt Landén 2014, 13). Ett fall från 

Västerbotten som diskuterats relativt flitigt i media är den planerade gruvan i Rönnbäcken i 

Storumans kommun. Ännu är gruvan inte anlagd utan planerings- och beslutsprocessen pågår 

fortfarande. Dock har meningsskiljaktigheter angående gruvans vara eller icke vara uppstått mellan 

olika aktörer. Däribland ingår gruvbolaget Nickel Mountain och Vapsten sameby.  

 

Rönnbäcksgruvan är ett projekt som visserligen skulle innebära regional tillväxt och utveckling, 

men som även skulle ha en stor miljöpåverkan och kraftigt skulle inskränka samernas rätt till sin 

kultur och renskötsel. Den eventuella gruvetableringen i Rönnbäcken är ytterligare ett fall där 

rennäringen ställs mot andra intressen. Det är också ett fall av många där urfolks rättigheter och 

intressen ställs mot starkare ekonomiska intressen som energiutvinning eller mineralbrytning. 

Detta är alltså varken ett nytt fenomen eller en helt unik intressekonflikt då liknande scenarier har 

utspelat sig, och utspelar sig även i nutid på många andra platser runt om i världen. Dock har relativt 

få studier gjorts på detta i en svensk kontext vilket motiverar ytterligare studier på området. 

 

Ett centralt koncept för denna uppsats är miljörättvisa. Konceptet innefattar tre aspekter. Delvis 

finns en distributiv aspekt med fokus på de rättvisor och orättvisor, med koppling till miljö, som 

kan uppkomma genom förd politik. Definitionen innefattar vidare en aspekt av erkännande samt 

deltagande i den politiska processen (Schlosberg 2004, 517). Med andra ord innebär detta att en 

förutsättning för att miljötillgångar och -belastningar fördelas jämt är att de parter som berörs av 

frågorna får vara en del av beslutsfattandet.  
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Att studera ett fall där rennäring ställs mot gruvnäring är särskilt intressant ur miljörättvisesynpunkt 

då gruvdrift och mineralbrytning har en tydlig miljöpåverkan i det aktuella området. Detta gäller 

inte bara under själva driften, utan även sanerings- och återställningsarbetet efter gruvdrift kan bli 

svårt, ta mycket lång tid och även bli väldigt kostsamt. Gruvan i Rönnbäcken är dock inte enbart 

intressant att studera för den miljöpåverkan gruvan kommer ha. Generellt vid en etablering av en 

stor verksamhet som en gruva får det antas att en rad olika politiska frågor kan dyka upp. Det är 

heller inte orimligt att anta att olika intressen och aktörer kan komma att krocka med varandra. En 

gruvetablering kan således komma att kräva kompromisser mellan socioekonomiska, socio-

kulturella och miljömässiga värden och fallet i Rönnbäcken är inget undantag. 

 

I detta fall förekommer en intressekonflikt mellan två starka aktörer i form av gruvbolaget och 

svenska myndigheter, och en svagare aktör i form av Vapstens sameby. På grund av den befintliga 

intressekonflikten och den maktdimension som existerar mellan de olika aktörerna är det intressant 

att studera processen för en gruvetablering och den roll Vapsten sameby har i den. Minoriteters 

politiska deltagande är en förutsättning för att uppnå miljörättvisa och är således uppsatsens 

huvudfokus. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att studera Vapsten samebys deltagande i gruvetableringsprocessen i 

Rönnbäcken samt undersöka hur samebyn upplever sin möjlighet till deltagande. Detta kommer att 

göras genom följande frågeställningar: 

 

- I vilken grad tillåts Vapsten sameby att delta i gruvetableringsprocessen? 

 

- Vilket utrymme för deliberativa samtal finns inom ramen för gruvetableringsprocessen?  

 

- Hur upplever samebyn sin möjlighet till deltagande i gruvetableringsprocessen? 
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1.2 Avgränsning 
 

Denna uppsats har avgränsningar i både tid och rum. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie med 

fokus på deltagandet av en sameby i en gruvetableringsprocess fram till dags datum. De eventuella 

slutsatser som dras är således enbart giltiga för denna plats under denna tidpunkt. Hade jag dock 

på ett mer generellt plan velat uttala mig om deltagande i gruvetableringsprocesser hade detta krävt 

en annan forskningsdesign.  

 

I inledningen tillskrevs konceptet miljörättvisa tre aspekter. I denna uppsats kommer dock enbart 

en av dessa aspekter adresseras. Detta val försämrar dock inte uppsatsens värde då samtliga 

aspekter av miljörättvisa är tätt sammankopplade och av betydelse. En motivering till varför en 

distributiv aspekt inte studerades var att en sådan studie ej skulle falla inom ramen för 

statsvetenskapen samt att en sådan studie enbart skulle bli hypotetisk eftersom gruvan ej ännu är 

anlagd. När det kommer till aspekterna erkännande respektive deltagande så är dessa tätt 

sammankopplade. Då graden av respekt och erkännande påverkar gruppers deltagande och 

inflytande, bör detta i sin tur innebära att genom att studera en grupps deltagande så ges en känsla 

av till vilket grad gruppen är erkänd och respekterad i politiska kretsar. Med detta menas alltså att 

genom att studera politiskt deltagande adresserar man både direkta frågor om just politiskt 

deltagande, men man fångar även indirekt strukturer som kan ligga bakom eventuella skillnader. 

Uppsatsen ämnar därför att skildra Vapsten samebys deltagande utifrån existerande teoribildning 

samt redogöra för samebyns egen upplevelse av möjligheten till deltagande. 

 

 

1.3 Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i sex delar. I den första delen introducerades läsaren för baksidan av svensk 

gruvnäring, fallet Rönnbäcken samt konceptet miljörättvisa. Vidare redogjordes även för studiens 

syfte och frågeställningar. I den andra delen presenteras uppsatsen teoretiska ramverk vilket har 

varit vägledande i analysen. Del tre beskriver de metodologiska val som gjorts under arbetets gång. 

Bland annat diskuteras val av design, metoden som använts för att samla in och tolka empirskt 

material samt styrkor och svagheter hos de källor som använts. För att få en djupare förståelse för 

gruvetableringen i Rönnbäcken presenteras det i den fjärde delen av uppsatsen kortfattad 
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bakgrundinformation till fallet. Vad är Rönnbäckenfallets karaktäristika och vilken är tonen inom 

svensk mineralpolitik? Detta är information som kan vara nyttig för läsaren att ha med sig under 

läsningens gång. Den näst sista delen, del fem, varvar analys med presentation av det empiriska 

materialet. I den sjätte och sista delen sammanfattas och diskuteras de viktigaste resultaten. 

 

 

2. TEORI  
 

I följande avsnitt kommer uppsatsens teoretiska ramverk presenteras. Det teoretiska ramverket 

används för att beskriva fallet och systematisera empirin. De teorier jag valt behandlar miljörättvisa 

samt medborgardeltagande. I relation till varandra kompletterar deltagandeteorierna 

miljörättviseteorin då de beskriver olika synsätt på politiskt deltagande inom demokratimodellen. 

Miljörättviseteorin motiverar istället varför politiskt deltagande och inflytande är av vikt samt 

varför socialt svaga grupper eller minoriteter bör inkluderas. Teorierna är normativa till sin natur 

då de försöker säga något om hur saker och ting idealt sett borde vara. 

 

 

2.1 Miljörättvisa - en hållbar utveckling 
 

För att situationera miljörättviseteorin i ett bredare teoretisk sammanhang kan kopplingar göras till 

det kanske mer välkända konceptet hållbar utveckling - konceptet som också har blivit något av 

vår tids ledord inom miljöpolitiken. Hållbar utveckling och miljörättvisa är nämligen nära 

sammanlänkade. I ett hållbart samhälle relateras miljöfrågorna till bredare frågor gällande social 

jämlikhet och rättvisa (Agyeman & Evans 2003, 35-36). 

 

Tanken om miljö och rättvisa kan spåras till de tidiga diskussionerna kring hållbar utveckling. 

Under “The United Nations Conference on Environment and Development” i Rio de Janeiro år 

1992 antogs generella riktlinjer för miljö och hållbar utveckling. En av dessa riktlinjer var att global 

rättvisa skulle vara ledande i arbetet för en hållbar utveckling. 
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I Sverige fokuserar diskussionerna kring hållbar utveckling främst på rättvisa mellan generationer 

(se t.ex. den allmänt vedertagna definitionen av hållbar utveckling från Brundtland-rapporten1) 

samt relationen mellan ett nordligt land som Sverige och länder i syd. En diskussion som därför 

kommit i andra hand är rättvisa kopplat till miljö inom generationer i Sverige. Det vill säga vilka 

sociala grupper inom Sverige idag som får bära bördan av vår miljöförstöring och förorening, samt 

vilka faktorer som möjliggör detta. I andra länder har dock frågan om miljörättvisa lyfts mer. 

Studier gjorda främst i USA har visat att människor med svag social ställning, låginkomsttagare 

samt minoriteter löper större risk att utsättas för miljöhot än andra grupper. I Sverige har dock 

policyskapare, forskare och NGO’s varit relativt dåliga på att fånga denna aspekt av rättvisa 

(Bradley m.fl. 2008, 70). 

 

 

2.2 Miljörättviseteorin 
 

Teorin bakom miljörättvisebegreppet är spretig och tidigare forskning innefattar allt från hur 

miljöfördelar respektive -nackdelar snedfördelas inom sociala grupper, på både global och lokal 

nivå, till vilka krafter som driver denna utveckling. Många av dessa texter skrivs från ett 

antikapitalistiskt och systemkritiskt perspektiv. Forskning på området innefattar även definitioner 

av miljö och rättvisa, miljörättviserörelsens framväxt samt möjligheten att vidga konceptet till att 

även innefatta den ickemänskliga naturen (Schlosberg 2013).  

 

Miljörättviseteorin har ursprung i sociala rörelser. Under 1980-talet växte gräsrotsrörelsen inom 

miljörättvisa fram i USA som en reaktion på den ökade oron över den ojämlika distributionen av 

miljömässiga bördor (Bullard & Johnson 2000, 573). Idag är miljörättviserörelsen utbredd över 

hela världen men bottnar i olika typer av upplevelser, händelser och sociala rörelser. Konceptet har 

även spritt sig under 90-talet och är nu av intresse inom flertalet forskningsfält (Schlosberg 2013, 

41). 

 

                                                                 

1 Definitionen av hållbar utveckling i Brundtland rapporten: “Development that meets the needs of the present 

without compromising the ability for future generations to meet their own needs.” (World Commission on 

Environment and Development 1987). 
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Den definition av konceptet miljöorättvisa som tillämpas i uppsatsen bygger delvis på övertygelsen 

om att vissa samhällen eller sociala grupper i större utsträckning än andra är utsatta för negativa 

miljöeffekter. Fokus ligger på tillståndet i den miljö människor spenderar sin vardag. De människor 

som i högre utsträckning än andra drabbas av miljöhot är främst låginkomsttagare, arbetarklassen, 

färgade och ursprungsbefolkningar. Dessa negativa miljöeffekter påstås vara ytterligare ett uttryck 

för social ojämlikhet (Schlosberg 2013, 38). Genom att tillämpa ett miljörättviseperspektiv lyfter 

man den etiska och politiska frågan “vem får vad, varför och i vilken utsträckning?” (Bullard & 

Johnson 2000, 559). 

 

Precis som beskrivningen ovan visar så menar David Schlosberg att inom miljörättviseområdet är 

det oftast den distributiva aspekten av rättvisa som hamnar i fokus. Han menar dock att konceptet 

även borde innefatta en procedurell rättvisa. Med det menas deltagande i den politiska processen 

och erkännandet av att människor drabbas av, samt upplever miljöorättvisor olika (Schlosberg 

2004, 517). Denna syn av vad konceptet bör innefatta delas även av U.S. Environmental Protection 

Agency (EPA) och de tillämpar följaktligen nedanstående definition:  

 

“Environmental Justice is the fair treatment and meaningful involvement of all people 

regardless of race, color, national origin, or income with respect to the development, 

implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies. EPA has 

this goal for all communities and persons across this Nation. It will be achieved when 

everyone enjoys the same degree of protection from environmental and health hazards and 

equal access to the decision-making process to have a healthy environment in which to live, 

learn, and work.” 

(U.S. Environmental Protection Agency 2015) 

 

Ursprungligen må miljörättvisekonceptet ha fokuserat på en ojämn fördelning av gifter och farligt 

avfall i USA, men konceptet har utvecklats sedan dess. I citatet ovan kan vi utläsa att miljöorättvisa 

inte bara handlar om en ojämn fördelning av miljöbelastningar, det handlar även om inkludering 

och en jämlik tillgång till beslutsprocesser.  
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Även Iris Young (1990) instämmer i att miljörättvisa inte enbart handlar om distribution av 

miljöfördelar respektive nackdelar. Young menar att distributiva frågor visserligen är viktiga för 

en tillfredsställande definition av rättvisa, men det är ett misstag att reducera social rättvisa till att 

enbart gälla distribution (Young 1990 refererad i Schlosberg 2004, 518). Med detta menas att 

orättvisa också kan vara att ha en begränsad möjlighet att påverka beslutsprocesser, eller att icke 

bli erkänd som grupp. Young definierar vidare erkännande som en relation mellan grupper eller en 

social norm. Detta kan uttryckas genom olika former av förolämpningar och förnedringar eller att 

människor nedvärderas på både ett individuellt och kulturellt plan. Synen på dessa människors 

värde påverkar sedan fördelningen av miljöfördelar respektive nackdelar. Brist på erkännande och 

respekt lägger alltså en grund för att en ojämn fördelning kan ske.  

 

Denna brist på respekt och erkännande en grupp kan utsättas för påverkar också deras deltagande 

i den politiska processen på ett negativt sätt. Ett exempel kan vara att gruppen känner sig 

exkluderad från samhället eller att gruppens intressen inte uppmärksammas i debatten. På grund av 

detta måste miljörättviseteorin fokusera på demokratiskt deltagande i den politiska processen. 

Delvis för att kunna adressera den ojämlika distributionen av miljöbelastningar och tillgångar, men 

även de underliggande faktorer som möjliggör denna ojämna fördelning (Schlosberg 2004, 519-

521). Schlosberg menar att det är ytterst viktigt att förstå att orättvisan i miljörättviseteorin inte 

enbart består i att kulturer och levnadssätt blir ignorerade, avfärdade, icke respekterade eller i värsta 

fall tillintetgjorda. Orättvisan består även i att lokala samhällen inte har någon möjlighet att påverka 

i processen (Schlosberg 2004, 527). 

 

 

2.3 Vad är deltagande? 
 

I tidigare kapitel har miljörättviseteorin presenterats. Teorin trycker på vikten av att minoriteter, 

och andra socialt svaga grupper, inkluderas och deltar i den politiska processen. Den motiverar 

med andra ord varför deltagande är viktigt. Vad som dock inte preciserats är vilken typ av 

deltagande som eftersträvas.  
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Medborgardeltagande är ett komplext koncept och dess omfattning och definition lämnar en hel 

del utrymme för diskussion (Rowe & Frewer 2004, 514). Med detta menas att det finns olika 

tankeskolor om vad politiskt deltagande bör vara inom ramen för demokratin. Det vill säga hur och 

i vilken omfattning deltagande bör ske, samt vilka som kvalificerar sig för politiskt deltagande. 

Medborgardeltagande är ett område som får allt mer ökad uppmärksamhet, både inom akademin 

och bland de styrande. I praktiken innebär detta en förflyttning från en elitistisk modell där 

“experter” har en auktoritär ställning, till en modell där medborgare tillåts ha en starkare röst när 

det kommer till utformning av beslut (Rowe & Frewer 2004, 513).  

 

Liksom titeln för detta avsnitt så ställer sig även Sherry Arnstein (1969) frågan: Vad är deltagande? 

Definitionen som Arnstein använder sig av fastställer att medborgardeltagande är en omfördelning 

av makt. En omfördelning vilken ger grupper som av olika anledningar är exkluderade från 

politiken en möjlighet till delaktighet. I och med detta möjliggörs det för underrepresenterade och 

socialt svaga grupper, “the have not citizens”, att påverka formandet av framtidens samhälle samt 

de planer, program och policies som påverkar deras närmiljö (Arnstein 1969, 216).  

 

Arnsteins definition av deltagande kan konstrasteras gentemot definitionen av Gene Rowe och 

Lynn J. Frewer. De menar tvärtemot Arnstein att medborgardeltagande inte alls behöver betyda 

någon omfördelning av makt. Rowe och Frewer gör istället en distinktion mellan kommunikation 

och deltagande. Om medborgarna kan lämna åsikter ska detta klassas som deltagande. Detta i 

relation till kommunikation då medborgarna enbart blir informerade. I enlighet med deras 

definition är till exempel en enkätundersökning eller ett samrådsmöte en deltagandeprocess då den 

överför information från invånarna till politiker samt tjänstemän (Rowe & Frewer 2000, 6). 

 

Rowe och Frewer samt Arnstein illustrerar två olika tankeskolor vad gäller medborgardeltagande. 

Enligt Rowe och Frewers definition är det tillräckligt att medborgarna formellt deltar. Arnstein 

menar dock att om deltagande sker utan en reell chans att påverka är detta inte bara en tom och 

frustrerande process. Det ger även de som besitter makten en chans att säga att de har tagit hänsyn 

till alla åsikter, samtidigt som kanske bara vissa åsikter har ansetts värdefulla (Arnstein 1969, 216). 
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2.3.1 Grader av medborgardeltagande  
 

I tidigare avsnitt introducerades Arnstein definition av deltagande. För att visa hur olika grader av 

medborgardeltagande kan ta sig uttryck använder sig Arnstein av en stege (Se figur 1), vilken 

sträcker sig från icke-deltagande, till ”tokenism”, det vill säga åtgärder som till största del kan ses 

som symboliska, till full medborgarkontroll. De olika stegen representerar med anda ord 

medborgarnas möjlighet att påverka de slutgiltiga besluten. Denna teori illustrerar således i vilken 

grad medborgardeltagande bör ske.  

 

 

 

 

Figur 1: Arnsteins stege för grader av medborgardeltagande (Arnstein 1969, författarens egen 

illustration och översättning). 

 

 

Arnsteins modell bygger på åtta steg där de två nedersta stegen kallas för manipulation respektive 

terapi. Enligt Arnstein kan dessa två steg egentligen inte ses som deltagande. De två nedersta stegen 

ger medborgarna möjlighet att “delta”, men enbart för att bli utbildade eller kurerade. Det tredje 

steget utgörs av informering och kan vara ett viktigt steg mot vad Arnstein menar är ett meningsfullt 

deltagande. Dock kan denna information ofta vara en envägskommunikation från makthavarna till 

medborgarna. Om denna form av deltagande dessutom sker sent i processen blir möjligheten för 

medborgarna att påverka även liten, då den här typen av deltagande ofta saknar möjlighet till 

förhandling. Det fjärde steget består av konsultation, vilket precis som informering kan vara ett 
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gott steg på vägen mot ett meningsfullt deltagande. Om konsultation dock inte kombineras med 

andra former av deltagande menar Arnstein att detta fortfarande inte kan anses vara ett fullvärdigt 

deltagande. Detta på grund av att det ej finns någon garanti för att de åsikter som framkommer har 

någon faktiskt påverkan på de slutgiltiga besluten. Detta blir istället enbart ett sätt för makthavarna 

att visa att de involverat medborgarna i processen. Det tredje och fjärde steget har gemensamt att 

de båda tillåter medborgarna att höra och bli hörda. Att medborgarnas åsikter beaktas är dock ingen 

garanti. Vad som skiljer stegen är att konsultation innebär en större möjlighet för medborgarna att 

förmedla sina åsikter, genom exempelvis samrådsmöten.  

 

Det femte steget kallar Arnstein för blidkande. Detta innebär att medborgarna får en viss del av 

makten även om makten fortfarande är centrerad till de traditionella makthavarna. Medborgarnas 

främsta roll är rådgivande och planeringen sker för invånarna, inte med dem. De tre sista stegen 

har gemensamt att de illustrerar olika grader av ett fullvärdigt deltagande. Det sjätte steget innebär 

partnerskap, vilket betyder att medborgarna kan utgöra en part i förhandlingar med makthavarna. 

Detta kan exempelvis vara att makthavarna delar viss beslutsrätt i planeringsfrågor med 

medborgarna. I de två sista stegen, delegerad makt samt medborgarkontroll, dominerar 

medborgarna beslutsprocessen och har full kontroll över styrningen av ett program eller 

verksamhet (Arnstein 1969).  

 

 

2.4 Deliberativa samtal som deltagandeform 
 

En form av deltagande som ofta förespråkas i miljörättvisesammanhang är det deliberativa 

samtalet. Konceptet miljörättvisa föddes nämligen ur sociala rörelser och drevs av medborgare 

vilka kände sig exkluderade från politiken och strävade efter en ökad inkludering i de politiska 

diskussionerna och beslutsfattandet. Begreppet deliberation i sammanhanget syftar alltså på 

deliberation som deltagandeform och inte som ett samhälleligt styrelseskick. Denna teori motiverar 

således hur deltagande bör ske. 

 

När man pratar om deliberation betonas vikten av politisk diskussion starkt. Fokus ligger på att 

åsikter ska vaskas fram genom en aktiv diskussion där argument möts och tävlar mot varandra. Det 

deliberativa idealet är inspirerat av socialliberalen och samhällsfilosofen John Rawls (1921-2002). 
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Rawls menar i sin teori att ett rättvist samhälle enbart kan uppnås genom att människor är 

fullkomligt omedvetna om sin position och sina intressen. Man måste befinna sig bakom en 

”okunnighetens slöja”. Om dessa villkor uppfylls förhandlar man inte utifrån sitt egenintresse, 

vilket resulterar i att de bästa argumenten vinner. Deliberativa samtal strävar således efter att 

parterna är jämlika och fördomsfria (Bengtsson 2008).  

 

2.4.1 Kriterier för ett deliberativt samtal  
 

I föregående avsnitt redogjordes för deliberation som deltagandeform. För att kunna applicera 

teorin om deliberation på det empiriska materialet måste således kriterier för deliberation sättas 

upp. Hans Wiklund (2004) sätter upp fyra kriterier för deliberation och de listas nedan. 

 

1. Generalitet  

Dialogen ska präglas av öppenhet för alla vars intressen påverkas av det som ska regleras. Berörda 

aktörer eller representanter ska inkluderas i beslutsprocessen.  

 

2. Autonomi  

Deltagande i diskussionen har rätten att kunna ta ställning för eller mot uppställda 

giltighetsanspråk. De som deltar ska ges samma rättigheter och möjligheter att framföra och 

ifrågasätta argument och motargument.  

 

3. Maktneutralitet  

För att de beslut som tas ska vara  rationella och legitima får situationen ej lida brist på symmetri i 

form av administrativ, ekonomisk och social makt, vilket kan störa. Med administrativ makt menas 

formell organisation och hur den regleras. Ekonomisk makt å andra sidan syftar på vilka finansiella 

resurser man har och social makt på kulturellt kapital. 

 

4. Idealt rolltagande 

Deltagare i diskussionen måste ha en attityd av ömsesidighet och objektivitet. Detta består i att man 

som deltagare försöker se på de gemensamma problemen ur den andres perspektiv och samt 

förhåller sig opartisk (Wiklund 2004, 168). 
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3. METOD  
 

I uppsatsens tredje del presenteras och motiveras de metodologiska val som gjorts under arbetets 

gång. Forskningsdesign, val av fall, källkritik samt materialinsamling och bearbetning är några av 

detta kapitels hållpunkter.  

 

 

3.1 Forskningsdesign: studiens upplägg och val av fall 
 

Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie av beskrivande karaktär. Uppsatsen är teorianvändande 

då den söker belysa fallet utifrån existerande teoribildning. 

 

En kvalitativ studie beskriver ett fenomen i sin kontext, för att mot denna bakgrund presentera en 

tolkning som ger ökad förståelse för fenomenet (Justesen & Mik-Meyer 2011, 13). Detta är även 

kärnan i en deskriptiv studie. En vetenskapligt beskrivande studie återger inte endast en bild av 

verkligheten, utan söker också att tolka och dra slutsatser utifrån materialet. I denna uppsats 

kommer således teorin vara vägledande i presentationen av det empiriska materialet. 

 

 Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att vara subjektiv, svår att upprepa samt att det kan finnas 

problem med generaliserbarhet och transparens. Detta är teman vi återkommer till i kapitlet. För 

att öka transparensen i studien kommer således resterande delen av kapitlet ägnas åt att så tydligt 

som möjligt beskriva och motivera de metodologiska val som gjorts.  

 

Som tidigare nämnt utgörs uppsatsen av en fallstudie. Fallstudier passar där komplicerade sociala 

företeelser och helheter försöks förstås (Yin 2007, 18). En vanlig kritik som riktas mot fallstudier 

är möjligheten att på ett vetenskapligt sätt kunna generalisera utifrån dem (Yin 2007, 28). Detta är 

till viss del en förståelig kritik, men sällan används endast en fallstudie för att skapa nya 

vetenskapliga rön utan det krävs att fallet situationeras i en vidare kontext. Som läsare bör man 

förstå att fallet som studeras i uppsatsen inte utspelar sig i en isolerad kontext, utan kan kopplas 

samman med bredare frågor gällande miljörättvisa, minoriteters rättigheter och politiskt 

deltagande.  
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3.2 Material: insamling och bearbetning 
 

Det empiriska materialet för denna studie bygger på intervjuer men även tidningsartiklar och andra 

pressutlåtanden har använts. Intervjuguiderna återfinns som bilaga i slutet av uppsatsen. En intervju 

kan vara mer eller mindre strukturerad och det finns självklart både för- och nackdelar med de olika 

formerna. Inför denna uppsats har semistruktuererade intervjuer genomförts. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att intervjuerna baseras på en intervjuguide med huvudfrågor formade efter olika 

teman, men samtidigt ges det utrymme för avvikelser. I metodlitteraturen råder stor oenighet 

huruvida frågorna i den semistrukturerade intervjun bör vara standardiserade eller om 

intervjufrågorna bör vara anpassade efter den enskilda intervjupersonen (Justesen & Mik-Meyer 

2011, 46-47).  

 

Sammantaget har sex stycken intervjuer genomförts. Fem informantintervjuer och en 

respondentintervju. Samtliga intervjuer bandades på grund av att fördelarna med bandspelare (en 

exakt återgivelse av samtalen) skulle överväga eventuella nackdelar (att de intervjuade kan känna 

sig störda av bandspelaren). Respondentintervjun genomfördes med en representant för Vapsten 

sameby, renägaren och styrelsemedlemmen Inger-Ann Omma. Informantintervjuerna genomfördes 

delvis med två tjänstemän från olika avdelningar på Storumans kommun: Jimmy Lindberg, 

projektledare för “Samhandling vid stora investeringar” samt Sonja Eliasson, miljö- och 

samhällsbyggnadschef. Även Ylva Ågren, verksamhetsledare för tillståndsprövning av miljöfarliga 

verksamheter samt miljösakkunnig i miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Västerbotten 

har intervjuats. Slutligen har även två representanter från gruvbolagets sida: Johan Sjöberg, 

chefsgeolog samt Lars Carnerud rådgivare i miljö- och informationsfrågor, intervjuats. 

Intervjupersonerna valdes alla på basis av sina nyckelroller inom respektive organisation. Dock har 

fler nyckelpersoner än dessa ovan tillfrågats om medverkan men avböjt. 

 

Målet med informantintervjuerna har främst varit att få en samlad bild av hur 

gruvetableringsprocessen går till baserat på den kunskap och yrkesroll informanterna har. Det 

främsta målet med respondentintervjun var istället att få en känsla för respondentens egen 

uppfattning av processen. På grund av detta har bara somliga frågor varit desamma under alla 

intervjuer. Till följd av intervjupersonernas olika roller i processen har en fråga som varit relevant 
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i det ena fallet, varit irrelevant i ett annat. Detta har bidragit till att intervjuerna i viss mån behövt 

skräddarsys. Vidare visade det sig att frågor som till en början verkade relevanta att ställa, under 

intervjutillfället inte var det. Sådana frågor sållades därför bort.  

 

Efter att materialinsamlingen från intervjuerna genomförts transkriberades först de inspelade 

intervjusvaren. Därefter reducerades, sorterades och bearbetades texten. I fallet för 

informantintervjuerna lades “ett pussel” med de olika bitarna av processen som blev beskrivna. I 

fallet med respondentintervjun sorterades istället svaren utifrån olika teman. 

 

 

3.3 Källkritik 
 

I intervjuerna är starka intressen representerade och alla talar utifrån sina respektive roller som 

tjänstemän, renägare eller företagsarbetare. Ingen av intervjupersonerna ger således en helt opartisk 

bild av gruvetableringsprocessen. Det är nog snarare tvärtom. Denna uppsats bygger dock inte på  

tron om att det finns en objektiv och oberoende sanning att hämta. Målet var därför snarare att 

beskriva samt skapa en djupare förståelse för gruvetableringen utifrån de olika aktörernas egna 

perspektiv. Perspektiv som varken kan bedömas som sanna eller falska (Esaiasson m.fl. 2012, 259). 

För att lyckas med detta krävdes mer öppna intervjufrågor vilket motiverade valet av 

semistrukturerade intervjuer (Justesen & Mik-Meyer 2011, 54). I de fall då intervjupersonen 

uttalade sig om icke personliga uppfattningar har dessa påståenden jämförts med andra källor för 

att styrka tillförlitligheten. Genom att ställa följdfrågor under intervjutillfället minskade även risken 

för missförstånd vilket påverkar trovärdigheten positivt. 

 

Att enbart en respondentintervju kom till stånd kan innebära vissa problem. Vi kan nämligen inte 

vara helt säkra på att den syn på möjligheten till deltagande som förmedlats delas av samtliga i 

populationen. I samebyn innehar alla samma formella rättighet att delta, men det innebär inte att 

alla kan använda dessa rättigheter likvärdigt. Möjlighet och förmåga att delta i politiken beror 

nämligen på faktorer såsom utbildning, tid och kontakter.  Det bör dock framhållas att detta är en 

mycket liten population, samebyn består endast av ett fåtal renägarfamiljer. Det är även värt att 

påtala att eftersom samebyn i lagens mening är en juridisk person, måste den ha representanter 

vilka företräder dess samlade intressen. Respondenten är en sådan representant som sitter i 
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samebyns styrelse och ofta medverkar på möten å samebyns vägnar. Respondenten bör därför anses 

vara en tillförlitlig källa. Pålitligheten hade dock kunnat stärkas om fler intervjuer hade kunnat 

komma till stånd.  

 

Utöver intervjuerna består det främsta empiriska materialet av rapporter, tidningsartiklar och andra 

pressutlåtanden. Dessa har främst använts som ett komplement för att göra bilden av fallet och 

processen något fylligare. En fördel med att tillämpa denna typ av källor är att detta material 

existerar innan det blir en del av själva studien. Det vill säga att materialet tillkommit utan 

forskarens intervention och dess utformning är därmed oberoende av forskarens forskningsdesign  

Med det inte sagt att dessa är objektiva eller neutrala (Justesen & Mik-Meyer 2011, 104).  

 

Hur tidningar och radio i länet rapporterat kring gruvan har självklart betydelse för den bild som 

målats upp av gruvprojektet. Då somliga av artiklarna jag använt kommer från lokala nyhetskontor 

i Västerbotten kan det finnas skäl att tro att författarna av dessa texter kan ha egna intressen i att 

gruvan etableras eller inte. Med det sagt vill jag dock inte påstå att de nationella nyhetskontoren 

skulle ge en mer “sann bild”. Ur ett källkritiskt perspektiv kan således inte de berättelser som 

återges i media ses som oberoende. En annan kritik till tidningsartiklarna kan även vara att de utgör 

sekundärkällor, vilka kan ses som mindre tillförlitliga än primärkällor. En styrka är dock att de är 

samtida, det vill säga att nyhetsrapporteringen har tillkommit i nära anslutning till den inträffade 

händelsen (Esaiasson m.fl. 2012, 283-284). 

 

 

3.4 Forskningsetik 
 

Inom ett forskningsprojekt finns det oftast en rad olika forskningsetiska överväganden som bör 

göras och denna uppsats är inget undantag. Ur forskningsetisk synpunkt är det viktigt att deltagarna 

är medvetna om att de är medverkande i en studie (Flick 2011). Därför har alla de intervjuade på 

förhand informerats om studiens syfte, att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan 

avbryta intervjun.  
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Inför varje intervju har personerna tillfrågats om de tillåter att intervjun bandas samt om de 

godkänner att deras namn och titel eventuellt förekommer i uppsatsen. Samtliga deltagare 

godkände detta. Anonymitet har inte setts som nödvändig då intervjupersonerna valts på grund av 

sin person och yrkesroll. Frågorna som ställts kan heller inte till naturen ses som känsliga eller 

kontroversiella och de medverkandes identitet har således inte behövt skyddas av den anledningen. 

De intervjuade har dock erbjudits möjlighet att kontrollera de citeringar som gjorts. 

 

 

4. GRUVAN, STORUMANS KOMMUN OCH SVENSK MINERALPOLITIK 
 

Denna del i uppsatsen avser förse läsaren med kortfattad bakgrundinformation vad gäller fallet i 

Rönnbäcken. Kapitlet ger en kort introduktion till gruvan i Rönnbäcken, svensk mineralpolitik 

samt processen för hur en gruvverksamhet startas. 

 

  

4.1 Gruvdrift och rennäring - två riksintressen som kolliderar  
 

Sverige har idag en framåtsträvande gruvpolicy och svensk lagstiftning anses vara mycket gynnsam 

för gruvbolag då bolagen betalar en mycket låg skattesats. Anledningen till detta är svenska statens 

mål om att förstärka positionen som EUs ledande gruv- och mineralnation. EU lider nämligen brist 

på de flesta metaller samtidigt som efterfrågan på ett flertal metaller, däribland nickel, ökar i snabbt 

utvecklande länder såsom Kina, Indien och Brasilien (Näringsdepartementet 2013).  

 

Fallet i Rönnbäcken har illustrerats som en kollision av två näringar som utgör riksintressen. 

Gruvindustrin kontra rennäringen. Riksintressen kan utgöras av både natur- och kulturvärden, och 

är beslutade av riksdagen. Att utgöra riksintresse innebär att detta ska värnas extra vid konflikt med 

andra intressen och regleras genom lag i miljöbalken. I lagrummet anges att om intresse finns att 

bedriva verksamhet ska företräde ges sådan användning som medför en ur allmän synpunkt god 

hushållning. Om olika riksintressen dock kolliderar ska berörd myndighet, domstol eller regering 

avgöra vilket intresse som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, 

vattnet och den fysiska miljön i övrigt (SFS 1998:808). 
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Samer blev år 1977 erkända som ursprungsbefolkning, är en utav Sveriges nationella minoriteter 

och innehar samma formella rättigheter vad gäller politiskt deltagande som övriga befolkningen. I 

egenskap av ursprungsbefolkning skyddas även samer av både av svensk grundlag och 

internationella konventioner (Sametinget 2014a). Eftersom rennäringen anses vara starkt kopplad 

till den samiska kulturen bör även denna näring skyddas. Dock väger gruvdriften tungt då den utgör 

ett starkt ekonomiskt intresse. I ett uttalande år 2012 av dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt 

framhåller han gruvnäringens betydelse för Sverige. Reinfeldt menar att Sveriges gruvnäring är 

vad oljan är för norrmännen. Den är en möjlighet för Sverige att investera i framtiden och utvecklas. 

Därför bör gruvnäringen förstärkas (Sveriges radio 2012). 

 

Ur statens synvinkel kan gruvan i Rönnbäcken ses som en nödvändighet eftersom Sverige under 

drifttiden skulle bli självförsörjande på nickel (ÅF Infraplan 2013, 3). Ur Vapsten samebys 

synvinkel uppfattas gruvan snarare som ett störningsmoment i bedriften av deras rennäring. 

Konflikter över lokaliseringar av liknande typer av faciliteter är dock inte alls ovanliga och det är 

heller inte första gången som andra intressen hamnar i konflikt med rennäringen. Vindkraften är 

ett exempel (Brännström 2012). Erfarenheter visar att inte allt för ofta leder dessa intressekrockar 

till stora meningsskiljaktigheter mellan företag, kommuner, icke-statliga organisationer, 

myndigheter, medborgare och parlament. Nästan alla industrialiserade länder idag dras med en 

legitimitetskris av förläggningar av faciliteter av liknande slag (Lidskog 2005, 190).  

 

 

4.2 Storumans kommun, Vapsten sameby och gruvan i Rönnbäcken 
 

Vapsten är en fjällsameby vilken är belägen i Storumans kommun i Västerbottens län (Sametinget 

2009). Storumans kommun har likt många andra norrländska inlandskommuner stadigt tappat i 

befolkningantal. År 2014 understeg befolkningen i kommunen knappa 6000 personer men till ytan 

hör kommunen till en av landets största (Storumans kommun 2014). Detta har inneburit en 

problematisk ekonomisk situation för kommunen och hopp sätts därför till den eventuella 

gruvetableringen. Det finns olika prognoser för hur många jobb gruvan förväntas skapa. I en 

utredning av konsultfirman ÅF Infraplan bedöms gruvan kunna generera omkring 1000 

arbetstillfällen i den mest intensiva byggperioden och ca 350 under själva drifttiden. Därtill 
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beräknas ca 200 tjänster tillkomma inom service och transport (ÅF Infraplan 2013, 3). Givet att 

gruvverksamhet kan startas och inflyttning till kommunen sker skulle det innebära ett uppsving för 

både kommunens ekonomi och näringslivet. 

 

Nickelfyndigheten i Rönnbäcken är den fjärde största kända i världen och år 2005 fick företaget 

Nickel Mountain undersökningstillstånd på platsen. Sedan dess har undersökningar och 

provborrningar påbörjats i området. Nickel Mountain kommer troligtvis inom kort att påbörja 

miljökonsekvensbeskrivningen för att kartlägga miljöeffekter inför ansökan om miljötillstånd. 

Längre fram väntar prövningen av denna i  Mark och -miljödomstolen (Storumans kommun 2015).  

 

Problematiken i gruvetableringen är dock att gruvan planeras att förläggas mitt i hjärtat av 

samebyn. Markytan som skulle tas i anspråk för gruva, transporter, dammar och så vidare, är enligt 

beräkningar lika stor som Stockholms innerstad plus Bromma. Det planerade gruvsystemet skulle 

således dela samebyn i två delar och skulle på sikt omöjliggöra fortsatt renskötsel då renarnas 

åretruntmarker skulle förstöras. Detta är dock inte första gången som samebyns marker hotas. 

Medlemmarna har sedan tidigare även erfarenhet av prospekteringsarbete på vinterbetesmarkerna 

(Omma 2015).  

 

Mattias Åhrén, ordförande för Samerådets Människorättsavdelning, säger i ett pressmeddelande att 

det är högst anmärkningsvärt att Sverige fortsätter att ignorera FN:s krav på att Sverige ändrar sin 

minerallag. I FN:s urfolksdeklaration (ILO 169), vilken riksdagen senast 8 april i år avslog 

(Protokoll 2014/15:82), framgår det att samebyar bör ha rätt att säga ja eller nej till gruvor inom 

deras traditionella områden. Detta på grund av att samer enligt urminnes hävd har rätt till marken. 

Vapsten sameby har dock tagit saken i egna händer och lämnat in en stämning mot svenska staten 

inför FN:s rasdiskrimineringiskommitté (SVT 2013). 
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4.3 En gruva - från idé till verklighet 
 

Att starta gruvverksamhet är en lång och formell process. Det krävs flera olika ansökningar och 

tillstånd innan en gruva kan vara i drift. Processen kan betraktas som toppstyrd då tillstånden och 

rättsprövningen utförs av domstolar och statliga myndigheter såsom Bergstaten.  

 

För att söka efter malm eller andra mineraler krävs först ett undersökningstillstånd från statliga 

myndigheten Bergsstaten. Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen (SFS 1991:45) ger 

ensamrätt till fyndigheten, även i förhållande till markägaren. Det bolag som fått tillståndet måste 

först ta fram en arbetsplan för arbetet. Innan arbetet kan påbörjats måste markägare och 

nyttjanderättshavare (sakägare) som är direkt berörda få ta del av arbetsplanen. Alla beslut skickas 

ut till sakägarna, vilka då ges chans att yttra sig i frågan. Vilka som är sakägare och därmed ges 

möjlighet att delta i processen, skiljer sig från fall till fall och kan vara avgörande för resultaten 

(Sveriges Geologiska Undersökning 2013). I Rönnbäckenfallet är Vapsten sameby sakägare 

eftersom de besitter nyttjanderätten för området (Omma 2015). Det är först efter att 

undersökningstillstånd beviljats som provtagningar och därefter provborrningar kan ske (Sveriges 

Geologiska Undersökning 2013).  

 

Undersökningstillståndet är dock bara det första steget i processen. Enligt minerallagen krävs en 

bearbetningskoncession för att få påbörja gruvverksamhet. Beslutet om denna fattas även av 

bergmästaren på myndigheten Bergstaten. Gruvbolaget som lämnat in ansökan måste lägga fram 

bevis för att fyndigheten sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt och inte heller är olämplig i 

förhållande till andra allmänna intressen som till exempel skyddad natur, kommunikationsleder 

eller rennäring. I ansökan om bearbetningskoncession ingår också en miljökonsekvensbeskrivning. 

Denna måste  vidare granskas både av länsstyrelse och kommun. Om bergmästaren och 

länsstyrelsen inte är överens om markanvändningen fäller regeringen avgörandet (Sveriges 

Geologiska Undersökning 2013).  
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Vidare krävs ett miljötillstånd av mark och - miljödomstolen. Gruvor måste uppfylla samma 

miljökrav som övriga industrier som kan ha inverkan på miljön. Även i denna prövning ingår en 

miljökonsekvensbeskrivning och formella samråd med berörda parter måste äga rum, däribland 

Vapsten sameby. När miljöprövningen är godkänd återstår endast bygglov samt eventuella övriga 

tillstånd (Sveriges Geologiska Undersökning 2013). 

 

 

5. GRUVETABLERINGSPROCESSEN  
 

I detta kapitel kommer fynden från fallstudien att redovisas samt analyseras med utgångspunkt i de 

teorier som presenterats i tidigare kapitel. Genom detta kommer således uppsatsens frågeställningar 

att besvaras i tur och ordning. I det första avsnittet redogörs för Vapsten samebys egen upplevelse 

av möjligheten till deltagande i gruvetableringsprocessen. I avsnitt nummer två undersöks vidare 

utrymmet för deliberativa samtal i processen. Slutgiltligen analyseras i vilken grad Vapsten sameby 

tillåts att delta. 

 

 

5.1 Vapsten samebys upplevelse av möjligheten till deltagande 
 

Inger-Ann Omma är renägare och sekreterare i styrelsen för Vapsten sameby vars åretruntmarker 

hotas av den eventuella gruvan. Omma förklarar att detta inte är första gången samebyns marker 

har varit föremål för prospekteringsarbete. Hon menar dock att samebyn har varit tydlig i sin linje 

redan från start och har påtalat var de står i frågan. Samebyns utgångpunkt är att gruvan är en 

verksamhet som redan under undersökningsarbetet påtagligt påverkat rennäringens bedrivande och 

enligt miljöbalken aldrig skulle ha beviljats tillstånd. 

 

Vad gäller deltagande i processen bekräftar Omma att de har träffat både kommunens politiker och 

representanter från bolaget Nickel Mountain. Vapsten sameby har haft många och täta dialoger 

med bolaget, men Omma påpekar att det inte varit diskussioner som i sak gått in i projektet. Det 

har snarare handlat om samebyns inställning gentemot det planerade projektet samt vilket effekt 

det skulle ha på renskötseln. Omma beskriver vidare hur hon upplever att de gånger samebyn får 

komma till tals är då de blir tillfrågade.  
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“Alltså vi får ju inte tycka till annat när antingen bolaget frågar oss eller myndigheterna 

frågar oss, vilket Bergstaten inte gjorde vid beviljandet av bearbetningskoncessionerna, inte 

heller länsstyrelsen i sitt yttrande till Bergstaten.” 

(Omma 2015).  

 

Omma förmedlar vidare att hon tycker det är viktigt att särskilja de olika deltagandeformerna inom 

gruvetableringsprocessen. Det finns å ena sidan en informationsprocess, det vill säga 

informationsmötena samt samråden enligt miljöbalken, och å andra sidan en formell 

tillståndsprocess. Omma har å samebyns vägnar gått på åtskilliga möten och träffat representanter 

från både myndigheter och från bolaget. Hon anser dock att samråden och informationsmötena 

egentligen inte kan ses som delaktighet. Följande beskrivning ges:  

 

“ Vi sitter där på ett möte och får ett färdigt projekt beskrivet för oss. Samråden har till syfte 

att egentligen bara leverera en tanke om vad man har för planer om ett färdigt projekt och 

fånga upp på ett generellt plan vad för synpunkter man har från sakägare  eller allmänhet. 

Men bolaget är ju inte skyldig eller tvingad att ta till vara de här synpunkterna. Det blir mer 

en föraning om  vad du kan komma att stöta på i en senare process, exempelvis i en domstol.”  

           (Omma 2015). 

 

Omma fortsätter med att beskriva sin syn på deltagande och delaktighet, vilken i hög utsträckning 

överensstämmer med definitionen av Arnstein som presenterats i tidigare kapitel. Omma menar att 

deltagande är möjligheten att få vara med och styra utformningen av ett projekt. Att faktiskt få vara 

med och påverka. Hon berättar hur många bofasta på orten felaktigt tror att samebyn har någonting 

att säga till om. Ommas uppfattning är dock att samebyn i själva verket inte alls har mycket att 

säga till om. Hon upplever att de möten som hålls inte syftar till annat än att ha på papper att träffar 

med samebynägt rum, ett spel för gallerierna. Vidare tillägger Omma att hon må låta krass, men 

upplevelsen är att mötena i många fall är ett slöseri med tid. 

 

 

 



26 

Lars-Anders Ågren, ordförande i Vapsten sameby, säger i en intervju med studenten Lena 

Wennhager att det är en känsla av trötthet som dominerar i processen. Detta är nämligen inte det 

enda exploateringsprojekt som är planerat i samebyns område, vilket resulterar ett stort antal möten 

och läsning av många handlingar. Samebyn har varit på flertalet möten angående Rönnbäcken och 

fått förklara hur rennäringen bedrivs för att gruvbolaget ska ha kunskap om detta. Ågren menar 

dock att samebyn har intrycket av att gruvbolaget till största del gör detta för att framstå i god 

dager. Vidare säger Ågren att självklart är det viktigt med samråd och utbyte av information, men 

i det här fallet är det tydligt att parterna vill helt skilda saker (Wennhager 2013, 39).  

 

Tidigare konstaterades att det åligger gruvbolaget som vill starta en verksamhet att göra en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Omma berättar att de har medverkat som sakkunniga i 

MKBn inför bearbetningskoncessionen för gruvan i Rönnbäcken, men de har ingen makt att styra 

utformningen av den.  

 

“Ja alltså vi har varit med så till vida att konsulterna frågar oss som berörda hur vi ser på 

den planerade gruvverksamheten, men vi har ju inte skrivit den. Och vi har ju inte haft 

inflytande på vad konsulterna har skrivit, utan vi har ju lämnat informationen. Och det tycker 

jag är en viktig skillnad.” 

(Omma 2015).  

 

Samebyn har med andra ord lämnat information till konsulterna, men det är sedan upp till dem att 

avgöra vad som anses relevant eller inte. Omma problematiserar vidare det faktum att det är 

konsulter som anlitas av bolaget själva som gör utredningarna som senare ska ligga till grund för 

beslut. 

 

Omma upprepar flertalet gånger den problematik hon upplever när det kommer till samebyns 

möjlighet att få gehör för sina frågor och att dagens system bäddar för en väldig polarisering mellan 

parterna. Den arena där Omma dock upplever att de har störst möjlighet att få sin röst hörd är 

genom de överklaganden samebyn har gjort gällande de olika tillstånden. Hon menar att det främst 

är genom dessa som rennäringens inställning mot den här frågan har kommit fram. Men det är 
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ingen inom ramen för prövningen, det vill säga inför den kritiska tidpunkten att fatta ett beslut som 

har frågat hur samebyn ser på saken. 

 

“Där vi kan få gehör och där vi kan få rätt i sak i vissa frågor, det är domstolsbanan. Det är 

där vi har våra få och eventuella framgångar. Inte inom ramen för svensk förvalting.” 

           (Omma 2015). 

 

Att ta det till domstol är dock inte helt smärtfritt och utan konsekvenser för samebyn. Detta måste 

nämligen bekostas av samebyn själva, något som hittills har kostat dem åtskilliga miljoner. Omma 

framhåller dock att detta är ett aktivt val de har gjort för att skydda och försvara sina intressen. 

 

Omma återkommer ofta till att hon upplever att det finns brister i svensk förvaltning och 

lagstiftning i frågor som den i Rönnbäcken. Hon diskuterar dock vidare att lagstiftningen är ett 

resultat av de folkvalda politikerna och således kan liknas vid ett annat uttryck för förtryck mot 

samernas kultur. Hon berättar att en vanlig diskurs inom den här typen av frågor är samexistens. 

Omma förnekar inte att samexistens är eftersträvansvärt, men hon menar samtidigt att man 

verkligen måste sätta sig ned och fundera över vad samexistensbegreppet egentligen ska innefatta.   

 

“Är samexistens att rennäringen och samerna de facto ska ha något att säga till om? Ja 

eller nej? För där vi är idag så är vi på skala nej. Samerna ska inte kunna utöva den typen 

av inflytande och inte heller kunna säga ja eller nej till en gruvetablering…där är vi inte 

idag.”           

          (Omma 2015). 

 

När det kommer till möjligheten att påverka myndigheter och folkvalda, säger Omma att hon är 

väl medveten om att det finns en reell möjlighet. Men utifrån hennes erfarenheter menar hon att 

med deras frågor är den möjligheten att påverka nära nog obefintlig. På ett generellt plan ses 

samiska frågor, inom ramen för svensk förvaltning, som ickefrågor menar hon.  
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I detta avsnitt har jag besvarat frågeställningen ”Hur upplever Vapsten sameby sin möjlighet till 

deltagande i gruvetableringsprocessen?”. Även om Omma under intervjun inte själv använder sig 

av begreppet miljörättvisa uttrycker hon dock en upplevd procedurell orättvisa vilket är en av 

kärnorna i miljörättviseteorin. Sammantaget kan det sägas att samebyn verkar ha en definition av 

deltagande som i högre utsträckning överensstämmer med definitionen av Arnstein, än vad som 

ges utrymme i dagens förfarande. Trots att processen följer de lagar och regelverk som finns 

uppsatta upplever Vapsten sameby en procedurell orättvisa i den mening att deras åsikter ej har 

något inflytande på beslut som tas. Detta leder till en frustration inför hela deltagandeprocessen för 

medlemmarna.  

 

 

5.2 Utrymmet för deliberativa samtal inom ramen för gruvetableringsprocessen 
 

I tidigare kapitel har deliberationsbegreppet introducerats likväl som Wiklunds fyra kriterier för ett 

deliberativt samtal. I detta avsnitt studeras gruvetableringsprocessen närmare för att kunna dra 

slutsatser om deliberativa samtal mellan Vapsten sameby och de övriga aktörerna ges något 

utrymme i processen. 

 

Inom miljörättviseforskningen hålls det deliberativa idealet högt och i gruvetableringsprocessen 

finns forum för deliberativa samtal i form av till exempel samrådsmöten och informationsmöten 

mellan samebyn, gruvbolaget Nickel Mountain samt kommunen. Kommunen har dessutom en egen 

struktur för samiskt samråd där de enligt en handlingsplan träffas fyra gånger per år och diskuterar 

frågor som rör det samiska förvaltningsområdet. Det bör dock påpekas att Storumans kommun, i 

fall som rör gruvbrytning, inte har någon möjlighet att påverka projektet med sitt planmonopol. 

Detta eftersom gruvnäring är ett riksintresse och det ligger ej inom ramen för kommunens 

befogenheter att hantera riksintressen (Lindberg 2015). Kommunens främsta uppgift är istället att 

vid en eventuell etablering tillgodose boende, infrastruktur och annan kommunal service för 

medborgarna (Eliasson 2015).  

 

Samrådsmöten har dock inte hållits mellan samebyn och länsstyrelsen eftersom länsstyrelsens 

främsta uppgift är att vara samrådspart till gruvbolaget. Enligt minerallagen är länsstyrelsen den 
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enda obligatoriska utpekade samarbetsparten i tillståndsprocessen för bolaget. Inom myndigheten 

Bergsstaten finns heller inga möjligheter för Vapsten sameby att delta i besluten eller föra några 

samtal. Den möjlighet som finns är att överklaga myndighetens beslut (Ågren 2015).  

 

Bolaget och Vapstens sameby träffades första gången år 2008. Detta var en del av arbetet kring 

framtagandet av arbetsplaner för prospekteringsarbetet, men ytterligare möten och diskussioner 

angående bolagets arbete har hållits fortlöpande fram till och med 2013. Efter dess har dock inget 

prospekteringsarbete bedrivits i fält. Bolaget initierade också möten under 2010 angående den 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som skulle ingå i bolagets ansökan om 

bearbetningskoncession till Bergsstaten. Flera möten har  hållits sedan dess, både möten öppna för 

allmänheten och privata möten mellan samebyn och bolaget (Carnerud 2015).  

 

Nickel Mountain framhåller att det ligger i deras intresse att samebyn lämnar sina åsikter och att 

de har ett fungerande samarbete. Vid samrådsprocessen enligt miljöbalken måste bolaget 

protokollföra de samrådsmöten som hålls och dessa ska sedan skickas som bilaga vid ansökan om 

miljötillstånd. Det är dock upp till domstolen att avgöra om miljötillstånd beviljas eller inte. 

Bolaget har i lagens mening ingen skyldighet att göra någonting åt de synpunkter som Vapsten 

sameby har om inte domstolen beslutar annat (Carnerud 2015). 

 

I det deliberativa samtalsidealet dominerar tanken att motståndsparter ska mötas i en öppen 

diskussion där argument tävlar mot varandra. Genom rationellt tänkande vinner således de bästa 

argumenten. Genom att applicera Hans Wiklunds kriterier för ett deliberativt samtal på den 

studerade samrådsprocessen kan vi dra slutsatser om hur väl dessa överensstämmer och således 

besvara en av uppsatsens frågeställningar. 

 

Wiklund sätter upp totalt fyra kriterier, varav en av dem är generalitetskriteriet. Med utgångspunkt 

i detta kriterie har dialogen mycket riktigt varit öppen för de berörda sakägarna, inklusive Vapsten 

sameby. Alla aktörer möts dock inte i diskussioner samtidigt och under samma förutsättningar, 

utan samråd  förs ofta mellan samebyn och en annan part, såsom gruvbolaget eller kommunen. 

Samebyn har dock inte en given roll som samrådspart i alla steg i beslutsprocessen och har till 



30 

exempel inte konsulterats inför tillståndsgivningen av bearbetningskoncessionen. 

Generalitetskriteriet bör således bara till viss del anses vara uppfyllt. 

 

Det andra kriteriet ställer krav på autonomi vilket innebär att deltagarna i samråden är tillåtna att 

både framföra och kunna ta ställning för eller emot de argument som presenteras. Detta kriterie kan 

anses vara uppfyllt då detta är vad ett samråd i huvudsak går ut på. Samebyn har både fått höra och 

höras på de möten som hållits. Att sedan Vapsten upplever att de inte får gehör för sina synpunkter, 

eller att det som diskuteras på samrådsmötena inte i sak går in i själva projektet, täcks inte av 

autonomikriteriet. 

 

När det kommer till maktneutralitetskriteriet får det ej förekomma asymmetrier i form av 

administrativ, ekonomisk och social makt i dialogen. Samer som grupp har genom historien 

upprepade gånger fått sina rättigheter kränkta och kulturen har setts, och ses många gånger än idag, 

som mindervärdig. Vidare består dessutom samebyn av en handfull renägarfamiljer och har således 

inte samma förutsättningar som många av de andra aktörerna, både ekonomiskt och organisatoriskt 

att engagera sig i processen. Jag vill därför argumentera för att detta kriterie inte kan anses vara 

uppfyllt. 

 

Det sista kriteriet Wiklund ställer upp är det om idealt rolltagande. Detta ställer krav på att parterna 

är ömsesidiga och objektiva. I detta fall är det ytterst tydligt att det finns en intressekonflikt och att 

parterna i den här konflikten inte alls är opartiska. Samebyn har ända från start varit tydlig i sin 

linje att de vänder sig mot gruvprojektet medan gruvbolaget å sin sida gärna ser att gruvan kommer 

till stånd så snart som möjligt. Således kan inte heller detta kriterie anses vara uppfyllt.   

 

I detta avsnitt har jag besvarat frågeställningen: ”Vilket utrymme för deliberativa samtal finns inom 

ramen för gruvetableringsprocessen?”. Baserat på Wiklunds (2004) fyra kriterier på deliberation 

kan jag sammanfattningsvis konstatera att det i gruvetableringsprocessen verkar finnas ett relativt 

litet utrymme för deliberativa samtal. Det finns forum som skulle göra sådana typer av samtal 

möjliga, men utifrån min analys kan jag se att knappt två av de fyra kriterierna är uppfyllda. Denna 

slutsats överensstämmer även av de uttalanden som gjorts av representanter från Vapsten sameby. 

De menar nämligen att samråden i egentlig mening inte är en plats öppen för diskussion och som i 
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sak går in i projektet. Upplevelsen Vapsten har är att samråden snarare har gått ut på att få en färdig 

tanke levererad, vilket inte kan klassas som deliberativa samtal. 

 

 

5.3 Den grad Vapsten sameby tillåts att delta i gruvetableringsprocessen 
 

Miljörättviseteorin är tydlig i sin ståndpunkt när det kommer till vikten av minoriteters och socialt 

svaga gruppers deltagande i politiska processer. Denna uppsats teoretiska ramverk bygger vidare 

på Sherry Arnsteins definition av deltagande. Det vill säga att deltagande inte endast ska ske för 

deltagandets skull,  deltagandet måste vara mer än att enbart ha det på papper. Med hjälp av 

Arnsteins åttagradiga skala ska vi i detta avsnitt hjälpas att förstå till vilken grad Vapsten sameby 

tillåts att delta i gruvetableringsprocessen. 

 

Arnsteins teori om grader av medborgardeltagande bygger som sagt på en stege i åtta steg där 

stegen varierar från ett icke-deltagande till full medborgarkontroll. Modellen är dock en grov 

förenkling av verkligheten. Detta kan innebära att fler steg än dessa existerar samt att distinktionen 

mellan de olika stegen inte alltid är tydlig. Detta är också fallet när det kommer till Vapsten 

samebys deltagande i gruvetableringsprocessen i Rönnbäcken. Med utgångpunkt i Arnstein modell 

kan således samebyns deltagande vara ett ämne för diskussion. 

 

På Arnsteins åttagradiga skala skulle jag argumentera för att samebyns deltagande kan klassas som 

en grad av ”tokenism”. Varför de inte ska sorteras under icke-deltagande beror på att de trots allt 

anses vara sakägare i processen, vars roll sträcker sig längre än manipulation eller terapi. Vapsten 

har både informerats och konsulterats i vissa avseenden i beslutsprocessen genom MKBn, samråd 

och informationsmöten. Det finns dock ingen garanti för att dessa synpunkter har någon egentlig 

inverkan på själva projektet. Synpunkter protokollförs i vissa fall men det finns inget i regelverken 

som gör att dessa måste tas i beakting. Vapsten har inte heller någon beslutanderätt i frågor, vilket 

gör att samebyns deltagande inte kan kvalificera sig för någon av de högre stegen såsom blidkande 

eller partnerskap. Trots att Vapsten sameby i dagsläget inte har någon beslutanderätt kan deras 

involvering vara ett steg mot ett fullgott deltagande. 
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Sammanfattningsvis är inte att enbart lämna åsikter att betrakta som deltagande, utan att faktiskt 

ha en chans att påverka projektet. Detta kräver en omfördelning av makt, vilket jag inte kan se att 

dagens förfarande tillåter. För att underlätta för läsaren att förstå hur en sådan omfördelning skulle 

kunna se ut använder jag mig av ett exempel som återfinns i Västerbottens grannlän Norrbotten. 

Vid Länsstyrelsen i Norrbotten finns en regel som innebär att berörd sameby måste ge ett skriftligt 

tillåtande inför tillståndsgivandet av provbrytningar och grustäkter. Detta innebär att man tar ett 

steg från samråd till ett dokumenterat medgivande, vilket ger samebyn mer inflytande i processen 

och ett kraftfullare medel att stoppa gruvbrytningar på (Sverigesradio 2012). I Västerbottens län 

existerar dock ingen sådan regel och inte heller någon sådan ligger uppe till förslag i dagsläget. Det 

kan även vidare diskuteras huruvida ett ratificerande av urfolkskonventionen ILO 169 skulle kunna 

bidra till en sådan maktomfördelning.  

 

Jag vill dock framhålla att det i dagens läge är svårt att avgöra i vilken utsträckning de synpunkter 

som lämnats av Vapsten sameby har någon faktisk inverkan på själva projektet eftersom hela 

processen ej är genomförd.  

 

I detta avsnitt har jag besvarat frågan ”I vilken grad tillåts Vapsten sameby att delta i 

gruvetableringsprocessen?” med hjälp av Arnsteins åttagradiga stege. Baserat på denna teori kan 

jag sammanfattningsvis konstatera att Vapsten samebys deltagande ligger någonstans mellan 

informerande och konsulterande, beroende på vilken del i processen man studerar.  
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6. AVSLUTNING  

 

I detta kapitel kommer resultatet kort sammanfattas samt diskuteras. Avslutningsvis kommer 

även mina tankar kring fortsatta studier att presenteras.  

 

 

6.1 Sammanfattning  
 

Miljöorättvisa består inte enbart i att vissa grupper i hög utsträckning blir utsatta för 

miljöbelastningar. Orättvisan består också i de strukturer i samhället som bidrar till denna 

fördelning. Miljöorättvisa är således ett fenomen som enbart kan förstås till fullo genom att studera 

hur dessa strukturer  praktiseras. 

 

Syftet med uppsatsen var således att studera Vapsten samebys deltagande i 

gruvetableringsprocessen i Rönnbäcken, samt undersöka hur samebyn upplever sin möjlighet till 

deltagande. Detta gjordes genom frågeställningarna: “ Vilket utrymme för deliberativa samtal finns 

inom ramen för gruvetableringsprocessen?”, “ Hur upplever Vapsten sameby sin möjlighet till 

deltagande i gruvetableringsprocessen?” samt ”I vilken grad tillåts Vapsten sameby delta i 

gruvetableringsprocessen?”. Dessa frågeställningar har i tur och ordning besvarats i tidigare kapitel 

under vägledning av uppsatsens teoretiska ramverk. 

 

Eter genomförd studie kan jag dra följande slutsatser. De möjligheter till deltagande som idag ges 

till Vapsten sameby är främst att processa mot olika beslut, delta i samrådsmöten samt lämna 

synpunkter när antingen bolaget eller myndigheter frågar efter deras åsikt. Vapsten sameby 

upplever dock sin möjlighet till deltagande som begränsad då de verkar ha en annan syn på vad 

deltagande är, än vad som idag ges utrymme för inom ramen för svensk förvaltning. Utifrån den 

bild jag har fått uppmålad har samebyn en definition av deltagande som i högre utsträckning 

överensstämmer med Arnsteins definition än den av Rowe och Frewer. Samebyn upplever 

processen som frustrerande och att deras medverkan i samråd endast är till för att det ska ”se bra 

ut på pappret”. De eftersöker därför en aktivare roll i processen. 
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Det finns forum i processen som tillåter samtal mellan samebyn och andra aktörer. Dessa samtal 

uppfyller dock inte samtliga av Hans Wiklunds kriterier för deliberativa samtal då det i detta fallet 

är tydligt att samebyn och bolaget vill vitt skilda saker. Det finns även en tydlig maktdimension 

mellan samebyn och de övriga aktörerna som bottnar i det historiska förtryck samer har utsatts för, 

samt skillnader i ekonomiska medel och organisation.  

 

Den grad samebyn tillåts att delta regleras i deras egenskap av sakägare. Baserat på Arnsteins 

modell i åtta steg kan Vapstens deltagande placeras på både det tredje och fjärde steget då de inte 

besitter någon beslutanderätt, utan endast blir informerade och i vissa fall konsulterande under 

processes gång. Dessa former av deltagande kan vara ett gott steg mot ett meningsfullt deltagande, 

men måste i sådana fall kombineras med annat. En omfördelning av makt krävs för att samebyn 

ska kvalificera sig för något av de högre stegen i modellen. 

 

 

6.2 Personliga reflektioner och vidare forskning  
 

Gruvetableringen i Rönnbäcken är en process som ännu inte är avslutad och därför har inte 

slutsatser om processen i sin helhet kunnat dras. Ett annat tillvägagångssätt hade därför varit att 

undersöka beslutsprocessen  i ett gruvprojekt som redan är avslutat eller i sin slutfas. En 

alternativ metod till intervjuer hade kunnat vara enkätundersökningar. Denna metod valdes dock 

bort på grund av svårigheten att fånga annat än enbart generalla attityder. Intervjuer var därför att 

föredra då de erbjuder möjligheten till en djupare förståelse för hur samebyn känner inför deras 

möjlighet att delta.  

 

Gruvetableringen i Rönnbäcken kan sättas in i en global kontext av konflikter över lokaliseringar, 

naturresurser och rätten till mark. Detta är ett välstuderat ämne och inte allt för sällan hamnar 

minoriteter och ursprungsbefolkningar i kläm i processen vid denna typ av konflikter. Många av 

de artiklar som skrivits på området är skrivna i en kontext av utvecklingsländer. I och med detta 

vill jag peka på uppsatsens bidrag på området då den lyfter samma typ av problematik ur ett svenskt 

perspektiv. 
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Det studerade fallet ringar in en av de stora knäckfrågorna i demokratidebatten. Det vill säga i 

vilken mån medborgarna ska inkluderas och hur vi inom ramen för demokratin kan skydda 

minoriteters intressen. Det kan argumenteras för att Vapsten sameby i det här fallet är en liten grupp 

med ett särintresse och det vore således orimligt att en sådan grupp skulle ha ett starkare inflytande 

än vad de har idag. Dock kan det ur miljörättvisehänseende problematiseras om dessa gruppers 

intressen gång på gång blir negligerade.  

 

Miljörättvisa är ett forskningsområde som blir allt större. I Sverige har vi idag en expansiv 

mineralpolitik och gruvnäringen kan enligt våra politiker komma att bli en viktig del i 

samhällsutvecklingen. Men vad gäller samhällsutveckling medför det också vissa dilemman. Jag 

är inte principiellt emot gruvdrift, men när det kommer till etableringar av stora verksamheter med 

en tydlig miljöpåverkan är det ändå rimligt att fråga sig: “vem får vad, varför och i vilken 

utsträckning?” Man måste vidare även ställa sig frågan: “vad är deltagande och vilken möjlighet 

ska de som påverkas av besluten ha att delta i processen?”. Mer forskning på området krävs för att 

till fullo förstå dessa komplexa frågor och för att i framtiden kunna fatta välgrundade beslut. 
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BILAGOR: 
 

Intervjuguide Vapsten sameby 
 

- Berätta om dig själv och din roll i samebyn. 

- Berätta om samebyn. 

- När började gruvetableringsprocessen för er? 

- Var står vi i processen idag? 

- Vilken är samebyns roll i processen? 

- Beskriv samebyns kontakter med övrig aktörer i processen. 

1) Länsstyrelsen 2) Bergstaten 3) Bolaget 4) Kommunen 5) Övriga? 

- Vilket forum skulle du säga att samebyn har störst inflytande inom? 

- Vilken möjlighet anser du att samebyn har att påverka i processen? 

- Vad tycker du om dagens gruvetableringsförfarande? 

- Något övrigt att tillägga? 
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Intervjuguide Länsstyrelsen Västerbotten 
 

- Berätta om dig själv och din roll på länsstyrelsen. 

- När började gruvetableringsprocessen för er? 

- Var står vi i processen idag? 

- Vilken är länsstyrelsens roll i processen? 

- Beskriv länsstyrelsens kontakt med övriga aktörer i processen. 

1) Vapsten sameby 2) Bergstaten 3) Bolaget 4) Kommunen 5) Övriga? 

- Har Vapsten sameby på något vis försökt påverka er ställning gentemot gruvan? 

- Vad är rennäringsdelegationen på länsstyrelsen för något? 

- Något övrigt att tillägga? 
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Intervjuguide Storumans kommun 
 

- Berätta om dig själv och din roll på Storumans kommun- 

- När började gruvetableringsprocessen för er? 

- Var står vi i processen idag? 

- Vad är kommunens roll i processen? 

- Hur ser det politiska läget i kommunfullmäktige ut gällande gruvan? 

- Beskriv kontakten med övriga aktörer. 

1) Länsstyrelsen 2) Bolaget 3) Vapsten sameby 4) Bergstaten 5) Övriga? 

- Har Vapsten på något sätt försökt påverka er ställning i de här frågorna? 

- Hur fungerar ett samråd? 

- Hur tas åsikter tillvara på? 

- Något övrigt att tillägga? 
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Intervjuguide Nickel Mountain 
 

- Berätta om dig själv och din roll inom bolaget. 

- När började bolaget intressera sig för Rönnbäcken? 

- Var står vi i processen idag? 

- Beskriv kontakten med övriga aktörer. 

1) Länsstyrelsen 2) Bergstaten 3) Vapsten sameby 4) Kommunen 5) Övriga? 

- Berätta om de samrådsmöten/informationsmöten som hållits tillsammans med Vapsten. 

- Vad är skillnaden mellan ett samrådsmöte och ett informationsmöte? 

- Har bolaget några skyldigheter gentemot Vapsten sameby? 

- Vad händer med de synpunkter Vapsten lämnar? 

1) Vid ett informationsmöte 2) Vid ett samråd 

- Något övrigt att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 


