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Förord 

Denna uppsats har skrivits inom ramen för ett projekt om regional utveckling i Västerbotten. Ett 
samarbete mellan YourWill AB och Västerbottens läns landsting. Jag vill rikta ett tack till min 
handledare Ulrika och mina handledningsvänner Linnea och Emma. Dessutom ett tack för alla 
diskussioner till Lisa och Johan.  

 

 
Bild 1: Utsikt över Rönnbäck. 
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Abstract: In this paper I conduct a media analysis based on the discourse theory of Ernesto Laclau 
and Chantal Mouddes. I analyze op-ed articles about the planning of a mine in Rönnbäck, 
Västerbotten, published in the national Swedish newspaper Dagens Nyheter and the local Västerbotten 
newspaper Västerbottens- kuriren. The aim is to examine the discourses that appear around the mine, 
especially connected to development and perceptions of nature. I found three main discourses: the 
socio-economic discourse, the environmental discourse and the discourse on ideology and rights. The 
dominant perception of development was about the economy and the need for work-opportunities. 
There was a conflict, between the company Nickel Mountain Group AB and the opponents to the 
mine, concerning the best way to reach this development goal. The mine’s opponents also presented a 
view of development in which a pristine environment was a central aspect of quality of life. Connected 
to this view was concern about losing that which exists today. The environment was seen partly from 
an economic perspective but there was also a view of nature as something with intrinsic value.  In the 
discussion I highlight some of the points of conflict I found: socio-economic benefits, democratic 
process and rights. I suggest that an open and broader debate concerning the meaning of these terms is 
important. I also point out the importance of including the prior assumptions and difference in power-
position of the different actors, given that their opportunities and view of reality are affected by this.  

Keywords: mine, nature, environment, popular movement, development, Rönnbäck(en), Nickel 
Mountain Group AB, Stoppa gruvan i Rönnbäck, media, Dagens Nyheter, Västerbottens- Kuriren, 
discourse, argumentation analysis, antagonism, rights of indigenous peoples, social economics. 

Nyckelord: gruva, natur, miljö, folkrörelse, utveckling, Rönnbäck(en), Nickel Mountain Group AB, 
Stoppa gruvan i Rönnbäck, media, Dagens Nyheter, Västerbottens- Kuriren, diskurs, 
argumentationsanalys, antagonism, urfolksrättigheter, samhällsekonomi.  
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1. Inledning 
I Västerbotten har gruvverksamhet under långa tider gjort stora avtryck i naturen. Samtidigt 

har den skapat arbetstillfällen i områden med hög arbetslöshet. De senaste åren har 

mineralpriserna på världsmarknaden stigit, länder som Indien och Kina behöver råvaror till 

sina industrier. Detta har gjort att gamla drömmar, om stora rikedomar inkapslade i bergen 

som bara väntar på att sprängas fram, växt till liv. Regering har velat profilera Sverige som ett 

idealland för utländska företag, vilket ökat intresset för prospektering1

Ett exempel på gruvboomens verkningar är planerna på att starta en av världens största 

nickelgruvor i Rönnbäck

. Situationen beskrivs 

som en gruvboom (Kaliber 2012).  

2 utanför Tärnaby. Enligt företaget Nickel Mountain group AB skulle 

gruvan leda till nya arbetstillfällen, en utbyggd infrastruktur, mer skatteintäkter och förbättrad 

samhällsservice (Emanuelsson, Lundberg, Lundberg, Stensson & Söderholm 2013). Projektet 

ifrågasätts av invånare, miljöaktivister och journalister som istället menar att det skulle få 

katastrofala följder för miljön, turismen, rennäringen och orten (Stoppa gruvan i Rönnbäck, 

A. u.å.; Müller 2014). Företaget har fått en bearbetningskoncession3

Människors livsmiljö är avgörande för vilka liv de har möjlighet att leva. Ett samhälle där 

invånarna till stor del jobbar inom gruvnäringen blir ett annat än ett uppbyggt kring turism 

och rennäring. Eftersom följderna av att starta ett så stort projekt som nickelgruvan i 

Rönnbäck skulle bli många, både för människor och natur, anser jag att det är viktigt att veta 

på vilka grunder beslutet tas. För att närma mig detta är en viktig del att förstå de diskurser

 som Vapstens sameby 

har överklagat i två omgångar. Frågan har gått ända upp till regeringen som fått avgöra vilket 

riksintresse som ska gå före, renskötseln eller mineralindustrin. Regeringen beslutade till 

fördel för mineralindustrin. Projektet står dock stilla då FN:s rasdiskrimineringskommitté 

startat en utredning om fallet (Müller 2014). I denna konflikt är åsikterna vitt skilda och 

parternas definition av vad som skulle vara en positiv utveckling för regionen verkar 

oförenliga.  

4

                                                      
1 Undersökning av berggrunden för att leta efter mineralfyndigheter.  

 

som debatten rör sig inom. Hur människor uttrycker sig och argumenterar är viktigt att 

undersöka eftersom sättet vi talar och skriver får avgörande betydelser för hur vi kommer att 

2 Området kallas även Rönnbäcken, i min text kommer jag att skriva Rönnbäck.  
3 Detta är ett tillstånd som ges av Bergsstaten, för att få detta krävs att man kan visa att fyndigheten är lönsam, 
att man har en miljökonsekvensbeskrivning som är godkänd av Länsstyrelsen samt att verksamheten borde ha 
företräde framför andra intressen. (Bergsstaten u.å.)  
4 Ungefär idéproduktioner, se vidare förklaring teorikapitlet.  
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förstå och värdera företeelser inom diskursen. Kan vi klarlägga diskursernas gränser och 

centrala värderingar blir det tydligare vilken bakgrund argumentationen har.  

I denna uppsats har jag velat undersöka diskurserna som debatten kring Rönnbäcksprojektet 

rör sig inom. En arena där diskursproduktionen blir tydlig är inom argumenterande texter, 

som får spridning via media. Undersökningen kommer därför att fokusera på diskurserna som 

kommer till uttryck i nyhetstidningars debattartiklar. Genom detta arbete vill jag öka 

förståelsen för hur vi prioriterar när det råder konflikt kring naturområden.  Hur värderar vi 

naturen och hur skiljer sig synen på utveckling åt? Jag hoppas även kunna placera in den 

rådande konflikten i Rönnbäck i ett större sammanhang där diskurserna kring utveckling och 

natur blir centrala.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte är att undersöka vilka diskurser som framträder kring markanvändning och 

gruvbrytning i debatten om gruvan i Rönnbäck.  

De frågeställningar jag vill besvara är:  

- Vilka argument lyfts fram? Vilka är diskursproducenterna? Vilka diskurser stärks? 

- Går det att koppla de funna diskurserna till synen på utveckling?  

- Går det att koppla de funna diskurserna till en specifik natursyn?  

1.2 Avgränsning och urval 

För att få en uppfattning om vilka diskurser som är starkast och hur de förändras är debatten i 

media en indikator. Genom media sprids information och åsikter till en stor mängd 

människor, även till dem som inte aktivt söker upp information kring just denna konflikt.  

Eftersom jag vill undersöka en diskursproduktion som inte är specifik för en yrkes- eller 

intressegrupp har jag därför valt att fokusera på debatten i media. Mycket har publicerats i 

olika typer av media, men jag kommer enbart att analysera artiklar från dagstidningar. De 

tidningar som jag har valt är den rikstäckande Dagens Nyheter och lokaltidningen 

Västerbottens- Kuriren. Detta eftersom de har en stor spridning, dels på riksnivå och dels 

lokalt i Västerbotten. Uppsatsens analys kommer enbart att fokusera på det utvalda fallet. 

Eftersom fokuset för uppsatsen är diskurser kommer analysen enbart att handla om själva 

debatten (diskursproduktionen), hur argument lyfts fram och på vilket sätt detta skapar 

möjligheter för människor att prioritera olika värden.  
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1.3 Disposition 
Efter denna inledande genomgång av frågeställning, syfte och avgränsningar kommer jag att 

fortsätta med en situering5

1.4 Situering 

 av mig som forskare. Detta för att klargöra utifrån vilken position 

jag har genomfört arbetet. Därefter kommer en bakgrundsbeskrivning. Den inleds med några 

nedslag i den tidigare forskningen; exempel på liknande miljökonflikter samt en kort 

beskrivning av ideologiska skiftningar kopplat till miljöfrågor. Detta för att sätta in mitt arbete 

i en historisk kontext och därigenom öka förståelsen för dagens situation. För att läsaren ska 

få en större förståelse för frågorna som analysen behandlar följer sedan en kortfattad 

beskrivning av gruvindustrin i Sverige, gruvors miljöpåverkan och lokalt engagemang. En 

djupare introduktion till Rönnbäcksprojektet följer efter detta. Därnäst presenteras min 

teoriska utgångspunkt, diskursteorin via Ernesto Laclau och Chantal Mouffes tankar. För att 

konkretisera arbetsprocessen följs detta kapitel av en materialpresentation och ett 

metodavsnitt, där jag går igenom hur mitt analysarbete har gått till. I analysavsnittet går jag 

igenom vad jag har kommit fram till och i det avslutande kapitlet diskuteras resultaten samt 

idéer för framtida forskning.  

I mycket av tidigare forskning och även en stor del av den forskning som bedrivs idag är 

författaren osynliggjord, vilket gör att texten framställs som neutral. Detta har kritiserats 

starkt inom feministiskt forskning då det gör att forskaren framstår som en allseende och 

objektiv källa. Genom att inte tala om ifrån vilken position forskaren talar framställs det som 

att hen talar från alla positioner samtidigt. Detta kallar den feministiska forskaren Donna 

Haraway (1988) för ett ”gudstrick”, ett försök att spela gud. För att undvika detta bör vi 

positionera oss, tala om varifrån vi talar. Eftersom alla perspektiv är begränsade blir texten på 

detta sätt pålitligare. Jag delar Haraways uppfattning och kommer därför kortfattat att 

beskriva min situering, den position jag talar utifrån.  

Jag har ett stort natur- och friluftsintresse och är utbildad naturguide, jag har bland annat 

jobbat i de svenska och norska fjällen samt i Stockholms skärgård. Eftersom jag även är 

nyinflyttad Umeåbo, uppväxt i en förort söder om Stockholm, såg jag möjligheten att få lära 

mig mer om naturen och miljöfrågor i Västerbotten. Min familj har under hela min uppväxt 

varit medlemmar av Sveriges speleologförbund (grottforskning). Förbundet har en 

gruvsektion och genom den har jag fått möjlighet att besöka nedlagda gruvor, detta dock 

enbart i äventyrs- och undersökningssyfte. Samtidigt har jag ett socialt och politiskt intresse 

                                                      
5 Ungefär positionering, se situeringskapitlet.  
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vilket har gjort mig intresserad av vilka möjligheter intressegrupper och lokala nätverk har att 

påverka regeringsbeslut och företag. Mina intressen och min förförståelse gör att jag 

sympatiserar mer med naturbevararna än med gruvbolaget. Jag är medveten om att detta, samt 

mitt stockholmsperspektiv6

2. Bakgrundsbeskrivning 

, påverkar min förståelse av konflikten i Rönnbäck.  

Här presenteras först en historisk kontext kring miljöfrågor och ideologi samt konflikter som 

är jämförbara med den i Rönnbäck. Därefter presenteras kortfattat gruvnäringen i Sverige, och 

slutligen den utvalda konflikten i Rönnbäck.  

2.1 Miljö- och idéhistoria samt jämförbara fall 
Nedan följer några exemplifierande nedslag i tidigare forskning om miljöpolitik och 

diskursproduktioner om miljö. Fokuset ligger på Skandinavien och konflikter som är 

jämförbara med den i Rönnbäck. Fallen sätts in i ett sammanhang med den internationella 

miljörörelsen och en väldigt kort beskrivning av den ideologiska förändringen i västvärlden.  

Genom denna genomgång vill jag sätta in konflikten i Rönnbäck i en historiskt och 

idéhistoriskt kontext. De utvalda fallen visar hur förändringar i synen på naturen och 

ideologiska förskjutningar förändrar hur vi behandlar och förhåller oss till naturen. De pekar 

också på hur specifika fall kan belysa större diskursiva förändringar. 

1850- 1940, Markägare och nationalromantik   
Ann-Kristin Gustavsson, doktorand i ekonomisk historia, menar att den svenska miljövården 

bland annat har en grund i1800-talets nationalromantiska strömningarna och den där på 

följande tanken om naturskydd. Nationalromantiken handlade delvis om en romantisering av 

det gamla bondesamhället och det svenska kulturlandskapen (Gustavsson 2003).  

 

Jörgen Lennqvist, doktorand i historia, har studerat Hjälmaren och Kvismarens stränder från 

1850-2000. Han menar att synen på det studerade området och vilka som har haft makt att 

besluta om inverkan på det har förändrats. Under 1800-talet var det framförallt de som ägde 

stora arealer land som fick besluta om hur området skulle användas, och de prioriterade att 

sänka vattennivån för att få odlingsmark. Begreppen som användes för att beskriva 

våtmarkerna var ”vattenskadad” eller ”vattensjuk” mark och den skulle ”botas” med hjälp av 

dränering (Lennqvist 2003).  

                                                      
6 Stockholmsperspektivet kan uppfattas som problematiskt. För vidare tankar kring detta se exempelvis Po 
Tidholms bok Norrland från 2014 kap: Det där om centrum och periferi och Den urbana normen.  
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Under början av 1900-talet började vattenföreringar bli ett problem i Sverige, och 

diskussioner fördes kring hur problemet skulle lösas. Ett lagförslag kom där nyttan av en 

industri skulle vägas mot skadan. Depressionen gjorde dock att denna lag ansågs för dyr, 

istället växte tilltron till att tekniken och marknaden skulle lösa miljöproblemen. 1941 kom 

Sveriges första lag mot vattenföroreningar (Gustavsson 2003). 

1940-  60 tal, uppvaknande och kritik mot massamhället7

Andrew Jamison, professor i teknologi och samhälle, beskriver miljörörelsens utveckling. 

Han menar att människor i USA och Europa under denna tid började oroa sig för 

miljöförstörelsen. Under 60-talet uppstod en rörelse som ifrågasatte massamhället samt 

företagens makt. De menade att tekniken användes för att göra ont, exempelvis genom 

krigsföring. Miljödebatten var bland annat en följd av Rachel Carsons bok ”Tyst vår” om 

möjliga följdproblem av kvicksilveranvändandet. Nu började det höras begrepp som miljö, 

miljöproblem och miljövård och frågor om människor, natur och hälsa kopplades samman. 

Rörelsen var lugn och engagemanget kom främst från författare, biologer och 

naturintresserade i industriländerna. (Jamison 2003).  

    

Jörgen Gustafsons, doktorand i historia, artikel ”Naturens värde: Debatter kring en planerad 

industrialisering vid Mälaren 1959 och 1966” beskriver ett exempel på hur miljödiskursen i 

Sverige förändrades under 60-talet. Gustafson analyserar två konferenser om en planerad 

pappersmassefabrik, från 1959 och 1966. Han menar att natursynen förändrades mellan dessa 

år. Detta berodde bland annat på att miljöfrågor fick en betydligt större plats i politiken. 

Förändringen skedde framförallt i motståndet mot fabriken som gick från att kritisera den 

föreslagna platsen och problem för fiske och rekreation till en mer generell misstro mot att 

tekniken kunde lösa allt. Problembeskrivningen blev mer holistisk, konsekvenserna sågs inte 

enbart som lokala. Natursynen gick mot att betrakta naturen som att den har ett egenvärde och 

inte bara finns till för att uppfylla människors behov (Gustafson 2003). I Sverige kom 

regleringen av föroreningar i luften i och med Miljöskyddslagen 1969 (Gustavsson 2003).  

1970-talet, den ekologiska tiden   
Feminist- och miljörörelser samlade under detta decennium politisk och ekologisk kritik. 

Mycket arbete skedde på gräsrotsnivå men rörelsen blev också mer global. Kärnkraftsdebatten 

gjorde miljöfrågan stor i politiken och enade miljörörelsen. I USA och Europa samarbetade 

akademiker och lokalsamhälle, exempelvis genom projekt med ”radikal teknik”. I andra delar 
                                                      
7 Rubriceringen av tidsepokerna från 1940-talet och framåt kommer från Andrew Jamison (2003).  
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av världen, exempelvis i Indien, var motståndet stort mot bygget av dammar och 

kemikalieanvändning inom jordbruket. Mikroekonomi kopplat till miljörörelsen uppstod och 

feminismen växte med frontfigurer som Vandana Shiva (Jamison 2003).  

Yngve Nilsen, doktor i historia, skriver om skillnaderna mellan konflikter kring byggandet av 

två vattenkraftverk i Norge under denna tid. Vid det ena, Mardøla 1970, blev det stora och 

utdragna protester som fick mycket uppmärksamhet både i Norge och internationellt. Detta 

ledde till att miljörörelsen fick stor plats i politiken. Vid ett annat, större kraftverksbygge, 

Ulla-Førre 1974, blev det knappt några protester alls. Nilsen ville genom en komparativ studie 

se vad som gjorde att uppmärksamheten blev så olika. Han kom fram till att staten i det första 

fallet var ointresserad av att samarbeta med de lokala politikerna. Tjänstemännen hade till och 

med fått instruktioner om att agera ”som tysta agenter” mot lokalbefolkningen. Detta gjorde 

att det blev konflikt mellan kommunerna samt förenklade att ett lokalt motstånd växte och 

allierade sig med miljörörelsen. I fallet Ulla-Førre däremot spelade Statskraftverkene en 

tydligare roll. De såg till så att aktörerna inte var oeniga sinsemellan samt bidrog med juridisk 

hjälp. Företaget som skulle genomföra bygget föregick miljörörelsen genom att poängtera sin 

miljöhänsyn. Genom att gå ut i enad front samt vara öppnare mot lokalbefolkningen blev 

företag, kommunerna och staten svårare att kritisera (Nilsen 2003).  

1980-talet, en tid av professionalisering och globalisering  
Under denna tid blev miljörörelsen mer differentierad. Lokala nätverk, organisationer och 

företag skapades. Samtidigt bildades de första politiska partierna med miljön som huvudfråga. 

Det skedde ett ideologiskt skifte, som genomgick hela samhället i västvärlden, symboliserat 

av Thatcher och Reagans neoliberalism. Tanken om frihandel och marknadens förmåga att 

styra sig själv växte. Ett professionaliserat miljötänkande med inriktning på företag och 

regeringar uppstod. Fokuset gick från lokala till globala problem; biologisk mångfald, 

ozonlagret, klimatförändringar och hållbar utveckling kom i fokus. Regeringar och 

organisationer skulle samarbeta med marknaden istället för att konfrontera den. Den nya 

hållbarhetsdiskursen ledde till fokus på internationellt samarbete samt ett intersektionellt 

synsätt; utveckling, fattigdomsbekämpning, jämlikhet, fred och miljö hängde ihop och 

samarbete behövdes för en positiv utveckling (Jamison 2003). 

1990 talet till nutid, miljömedvetenhet i en entreprenörsepok 
Det transnationella samarbetet, via exempelvis EU har fortsatt. Detsamma gäller tron på 

privatisering och entreprenörskap. Tanken om grön konsumtion, rådgivning till företag och 

miljövänliga produkter växer (Jamison 2003). 
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Dolly Jørgensen, forskare i ekologi och miljövetenskap, och Birgitta Malm-Renöfält, 

forskningsassisten i ekologi, miljö och geovetenskap (2013) undersöker i en diskursanalys hur 

nyhetstidningar på nätet beskriver fyra olika konflikter rörande om dammar ska bevaras eller 

tas bort. De undersökta konflikterna utspelar sig i Orsa, Tallåsen, Hallstahammar och Alby. 

Jørgensen och Malm-Renöfält kommer fram till att tidningarna ofta gav en ensidig bild av 

konflikten, vare sig de var för eller emot dammen. Insändare och kommentarer kontrasterade 

dock ofta mot skribenternas åsikter. Läsaren måste ta del av många artiklar för att få en 

nyanserad bild. Diskursanalysen visade att konflikterna handlade mer om värderingar och 

ideologiska principer än om kunskap om tekniska lösningars konsekvenser. De menar att 

artikelförfattarna värderar miljön olika och har olika tankar om vilken funktion den ska fylla, 

exempelvis kulturella, miljömässiga och ekonomiska.  

Jörgen Lennqvist skriver att de områden vid Hjälmaren, som tidigare anpassades efter 

markägarnas vilja, nu till viss del styrs av naturintresserade fågelskådare och 

naturvårdsansvariga. Våtmarkerna beskrivs inte längre som vattenskadade utan betraktas som 

viktiga. De bidar till biologisk mångfald och har förmåga att rena vattnet från ämnen som 

annars skulle rinna ut i havet (Lennqvist 2003).  

Idag menar vissa att konsumentmakten är viktig och att miljön kan räddas genom grön teknik 

och etiska val, att det är möjligt att skapa en miljövänlig kapitalism. Andra menar att 

kapitalism och frihandel är oförenligt med en ekologisk utveckling och att det är fel på hela 

det kapitalistiska systemet, att frihandel och ekologisk hållbarhet inte går att förena (Jamison 

2003). 

2.2 Om gruvindustrin i Sverige 
För att bättre förstå varför gruvplanerna i Rönnbäck har skapat så mycket debatt krävs, 

förutom den historiska och idéhistoriska kontexten, även en förståelse för det specifika 

sammanhang konflikten har uppstått i. Därför presenteras här grundläggande fakta om 

gruvindustrin i Sverige, dess miljöpåverkan och motståndet mot gruvetableringar.  

2013 klassades Sverige av gruvbranschen som det bästa landet i världen att starta en gruva i 

(Kaliber 2014). Här är det låga skatter, idag betalar gruvbolag verksamma i Sverige en 

mineralavgift på 0,02 % av intäkterna (SFS 1991:45)8

                                                      
8 7 kap, 7 § Mineralersättning. Näringsdepartementet.  

. Detta är i jämförelse med andra länder 

en mycket låg avgift. Här finns bra infrastruktur och en politisk ledning som är positivt 

inställda till gruvindustrin (Kaliber 2014). Under 2012 pågick cirka 30 projekt med målet att 
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starta nya gruvor runt om i landet. 19 av projekten finns i Norrbotten och Västerbottens län 

(Müller 2014). Det som driver tillväxten är framförallt efterfrågan på järnmalm från industrin 

i länder som Kina och Indien (Svemin 2012).  

Miljöpåverkan 
Någon form av påverkan på miljön följer alltid av gruvdrift. Det blir ofta problem även efter 

att en gruva har lagts ner, då utsläppen av metaller fortsätter.  Exempel på när detta har skett 

är vid Hornträsket och Blaiken i Västerbotten (Nordmark, 2013). I Västerbottens län är de 

flesta gruvorna sulfidmalmsgruvor. Dessa ger en större miljöpåverkan än järnmalmsgruvor då 

de har en hög halt av tungmetaller som kan spridas. Det kan uppstå problem då gamla gruvor 

ska behandlas. Dels ska stora mängder sand, berg och slagg lagras på lämpligt sätt. Dels kan 

utsläppen fortsätta och leda till bland annat försurning och spridning av metaller 

(Länsstyrelsen u.å.). Människors livsmiljö kan påverkas av gruvor, de tydligaste exemplen är 

det stora rashålet vid Malmberget och Kirunagruvans utbredning, vilket har lett till att hela 

städer måste flyttas (LKAB u.å.). Det blir mycket avfall vid gruvverksamhet, år 2010 var den 

totala avfallsmängden i Sverige 117,6 miljoner ton, av detta var 89 miljoner gruvavfall. 

Gruvdammar används för lagring av restprodukter eller för att låta grumligt vatten från 

produktionen klarna. En dammolycka skulle innebära spridning av stora mängder giftigt 

vatten. Transporter från gruvor innebär buller, utsläpp, spridning av damm och eventuellt 

byggande av nya vägar och järnvägar. Länsstyrelserna runt om i Sverige gör varje år en lista 

över vilka tio industriområden som är i störst behov av efterbehandling. I Västerbotten var år 

2012 fem av tio av dessa områden gruvor. I Sverige var totalt 311 gruvprojekt med på listan 

(Müller 2014). I jämförelse med andra länder tar dock Sveriges gruvverksamhet hänsyn till 

miljön, på ett index över miljöhänsyn inom gruvnäringen ligger Sverige på andra plats9

Svemin 

 

(Svemin 2012). 

Branschorganisationen Svemins vision för gruvbranschen är att Sverige fram till år 2025 ska 

tredubbla sin gruvproduktion. De tror att priserna på metaller internationellt kommer att 

fortsätta ligga på en hög nivå och att gruvbranschen skulle kunna bli en av de största 

tillväxtbranscherna i landet. Expansionen skulle enligt dem leda till 50 000 nya 

arbetstillfällen, skapande av ny teknik, tillväxt och export. Svemin menar att eftersom 

Sverige, i jämförelse med andra länder, har en hållbar mineralproduktion leder 

gruvverksamhet här till en minskad miljöpåverkan på global nivå. De påpekar att de flesta 

                                                      
9 Esty och Porters rankning av länder utifrån ett miljöregleringsindex.  
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arbetstillfällen som skulle skapas i direkt anslutning till gruvor skulle komma till i 

glesbygden, framförallt i landets norra delar, och att detta vore gynnsamt för orterna. För att 

denna tillväxt ska ske krävs enligt Svemin bland annat att infrastrukturen, framförallt 

järnvägen, förbättras, att energiförbrukningen säkerställs, samt en smidigare tillståndsprocess. 

Orterna i närheten av mineralfyndigheterna måste bli attraktivare för att locka framförallt 

högutbildad personal. Svemin anser att politikerna borde samarbeta med gruvnäringen för att 

få till stånd dessa förändringar (Svemin 2012). 

Gruvmotståndarna 
Det lokala motståndet mot etableringen av gruvor och diskussionen kring gruvors 

miljöproblematik har tidigare inte engagerat särskilt många, inte ens de stora 

miljöorganisationerna. År 2012 startades dock föreningen Urbergsgruppen. Föreningen 

fungerar som en slags paraplyorganisation, dess lokalgrupper är Gruvfritt Jokkmokk, Rädda 

Ojnareskogen, Stoppa gruvan i Rönnbäck och Urbergsgruppen Gävleborg (Urbergsgruppen 

2015). Urbergsgruppen bildades i samband med protesterna mot ett kalkbrott i Ojnareskogen 

på Gotland sommaren 2012. Deras syfte är att arbeta för en hållbar hushållning och en 

minskning av uttaget av ändliga resurser. Samt för naturskydd och lokalbefolkningars 

rättigheter. Urbergsgruppen menar att gruvnäringen drivs av ett kortsiktigt vinstintresse och 

att detta leder till ett ohållbart agerande, där vi minskar framtida generationers möjligheter. De 

är oroliga för att lagstiftningen ska gå emot att allt mer gynna gruvbolagens intressen. 

Urbergsgruppen har bland annat genomfört demonstrationer samt driver påverkansarbete mot 

exempelvis Näringsdepartementet (Wanneby 2013). Föreningen fungerar också som en 

samlingspunkt för informationsspridning och aktivistsamordning. De förenklade bland annat 

samordningen kring gruvprotesterna i Kallak och gjorde att information därifrån spreds via 

bland annat sociala medier.10

2.3 Fallet 

 

Här följer en närmare presentation av konflikten i Rönnbäck. Två viktiga aktörer, 

gruvförespråkarna, företaget Nickel Mountain group AB och motståndarna föreningen 

”Stoppa Gruvan i Rönnbäck, Björkvattsdalen, Tärnaby” presenteras. Dessa aktörer är viktiga 

diskursproducenter då de deltar i debatten, skriver debattartiklar och utför lobbyarbete. Det är 

därför av vikt att veta vilka de är. Andra viktiga aktörer i konflikten är Storumans kommun, 

                                                      
10 Se exempelvis facebookgruppen Gruvfritt Jokkmokk.  



Umeå Universitet Sociologi C Petronella Tillö 

14 
 

Vapstens sameby och Vapstens sïjte. Dessa presenteras inte här då de inte skrivit några av 

artiklarna som analyseras.11

Rönnbäck ligger i Björkvattensdalen två mil söder om Tärnaby. Det är en bördig älvdal 

genom vilket Vapstens sameby har en vandringsled för sina renar. På 1950- och 60-talet 

dämdes vattnet vilket gör att vattennivån varierar (Hellmark 2014). Vetskapen om att det 

finns nickel i berget har funnits sedan 40-talet och bolaget Nickel Mountain har haft 

undersökningstillstånd sedan 2005 (Nickel Mountain, A. u.å.). Gruvplanerna skulle innebära 

en brytning i dagbrott, vilket skulle leda till tre stora hål i marken. Två skulle vara 1200 meter 

långa och 250 meter djupa och det tredje skulle ha en diameter på 600 meter och vara 220 

meter djupt (Müller 2014). En yta stor som Umeå, eller som om Stockholms innerstad plus 

Södermalm och Bromma skulle bli ett industriområde. Vapstens sameby och Vapsten sïjte är 

motståndare till gruvplanerna. Samebyn har överklagat beslutet ända upp till regeringsnivå. 

Regeringen förklarade i augusti 2013 att gruvnäringen vägde tyngre än rennäringen. Båda är 

klassade som riksintressen (Hellmark 2014). Beslutet motiverades med arbetstillfällen och 

skatteintäkter, samt med att Sverige nu behöver importera nickel men med denna gruva skulle 

bli nästan självförsörjande (Müller 2014). Även Storumans kommun stödjer projektet och 

hoppas på nya arbetstillfällen. I oktober 2013 krävde FN:s rasdiskrimineringskommitté att 

gruvverksamheten skulle stoppas fram till dess att kommittén undersökt om projektet kränker 

urfolksrättigheter (Hellmark 2014). 

 

Nickel Mountain Group AB 
Företaget som vill bedriva verksamhet i Rönnbäcken heter Nickel Mountain Group AB. 

Enligt den egna hemsidan är deras vision:  
 

• “To be an explorer and miner recognised for our attractive assets and ability to effectively 

run projects from exploration to commercialisation.” 

• “To leave a lasting footprint in the regions we operate through investments, community 

engagement and transfer of expertise.”12

                                                      
11 Det har inte föreningen ”Stoppa gruvan i Rönnbäck” heller, men då skribenterna från motståndarsidan kommer 
från så många håll anser jag att föreningen är de som bäst sammanfattar deras intressen.  

 (Nickel Mountain, B. u.å.) 

12 Denna beskrivning finns på den engelskspråkiga hemsidan men inte på den svenska. Den engelskspråkiga och 
svenskspråkiga hemsidan skiljer sig markant åt i vilken information de delger.  
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På företagets hemsida finns en mängd dokument om deras policy i olika frågor, tillstånd som 

de fått, som de söker och liknande. Däremot finns knappt någon information om företagets 

historik. Jag har därför sammanställt denna sammanfattning med hjälp av andra källor.  

Tidigare var Nickel Mountain helägt av bolaget IGE Resources, registrerade i Sverige men 

börsnoterade på Oslobörsen (Johansson 2013a). År 2008 satsade de tio miljoner kronor på att 

utforska nickelfyndigheten i Rönnbäck (TT 2008). År 2012 fick bolaget en ny storägare i det 

kanadensiska bolaget Waterton Global Resources. Detta gjorde att de fick in kapital som 

skulle kunna möjliggöra de förundersökningar som behövdes för att senare kunna låna 

miljardbelopp till gruvstarten (Degerström 2012). Samma år öppnade ett lokalkontor i 

Tärnaby med uppgift att skapa dialog med de boende samt sprida information om 

gruvprojektet (Wallin 2012). Waterton sålde senare sina aktier till Amarant Mining, ett bolag 

med huvudkontor i Dubai (Agerman 2013a). De nya aktieägarna och styrelsemedlemmarna 

gjorde att IGE ändrade fokus till guld och diamanter i Kongo. Rönnbäcksprojektet las 

tillfälligt på is (Tjällman 2013). Under 2013 genomförde Amarant Mining en avancerad 

karusell av försäljningar av aktier och bolag i Ghana vilket ledde till att IGE Resources blev 

av med 50 miljoner kronor. (Grundberg Wolodarski & Rex 2013). Detta ledde till att IGE 

Resources fick stora ekonomiska problem och att deras aktie stoppades på börsen13

Stoppa Gruvan i Rönnbäck, Björkvattsdalen, Tärnaby  

 

(Johansson 2013b). Samma år tog en ny storägare, Altro Invest, över (Agerman 2013a). 

Under en stämma i november 2013 beslutas att bolaget skulle avknoppa verksamheten i 

Afrika samt byta namn till Nickel Mountain Group AB och fokuserar helt på 

Rönnbäcksprojektet (Agerman 2013b). I september 2014 sålde Altro Invest sina aktier till en 

ny storägare, Strata Marine & Offshore, ett bolag som ingår i en av Norges rikaste män 

Øystein Stray Spetalens, bolagsgrupp Ferncliff. De äger via detta 30 % av aktierna och är de 

nuvarande huvudägarna (Agerman 2014). 

Delar av motståndarna mot gruvan var till en början organiserade i ett nätverk som startades 

av Marie Persson. Hon är bosatt i Tärnabyområdet och började nysta i vad en gruvetablering 

skulle innebära för området och för dem som är bosatta där. Hon ansåg att det fanns en kraftig 

diskrepans mellan det som meddelades från Nickel Mountains sida och de verkliga 

konsekvenserna och riskerna. Nätverket skulle sprida kunskap samt vara en motkraft till det 

som ansågs vara en ensidig propaganda från gruvbolagets sida (Stoppa gruvan i Rönnbäck, B. 

                                                      
13 Detta är den så kallade Amarantskandalen som flera bolag var inblandade i, en sammanställning av IGE:s 
påverkan finns på denna blogg: http://amarantskandalen.blogspot.se/ 
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u.å.).  Numera är nätverket en förening ”Stoppa gruvan i Rönnbäck, Björkvattsdalen, 

Tärnaby”. På föreningens hemsida skriver de att deras syfte är: ”Vi vill värna miljö, hälsa, 

urfolk och lokal befolkning för framtida generationer” (Stoppa gruvan i Rönnbäck, B. u.å.). De 

har även en facebookgrupp för diskussion, organisering och information. I skrivandets stund 

har gruppen 1807 medlemmar (Stoppa Gruvan i Rönnbäck… public group 2014). Föreningen 

anser att gruvprojektet skulle få stora miljökonsekvenser både lokalt genom damm, buller, 

upplag för sand, avfall och restprodukter och på större nivå genom ökad elförbrukning, 

koldioxidutsläpp och avfallsproduktion. De menar att Sverige istället borde satsa mer på 

återvinning av metaller. Gruvan skulle även skada kulturhistoriskt viktiga platser samt minska 

möjligheterna för framtida generationer (Stoppa gruvan i Rönnbäck, A. u.å.). Föreningen har 

genomfört flera demonstrationer, exempelvis i Umeå 2014 då de tillsammans med 

Fältbiologerna genomförde ett skådespel på Rådhustorget om en gruvstart.  De är medlemmar 

i Urbergsgruppen och har deltagit i deras demonstrationer i exempelvis Jokkmokk och 

Stockholm. De föreläser och bedriver lobbyverksamhet under olika arrangemang (Stoppa 

gruvan i rönnbäck, C. u.å.).  

3. Teori 
Nedan följer en genomgång av de delar av Chantal Mouffes och Ernesto Laclaus kritiska 

diskursteori som kommer att vara utgångspunkt för min analys. Inledningsvis en övergripande 

förklaring av språkets betydelse och synen på konflikt. Därefter presenteras specifika begrepp 

som är centrala i undersökningen.  

3.1 Diskursteori 
Diskursteorin bygger på filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults idéer från 1960- och 

70-talet. Hans tankar utvecklades senare till flera olika former av diskursanalys, gemensamt är 

att de undersöker språket och dess politiska betydelse (Frølund Thomsen 2005). Jag har valt 

att till stor del använda mig av den argentinsk- engelske filosofen och politologen Ernesto 

Laclau och den belgisk -engelske filosofen Chantal Mouffe kritiska diskursteori som har stort 

fokus på konflikt. Syftet för Laclau och Mouffe var att förstå språkets roll, främst i politiska 

konflikter samt för vilka grupper som blir dominerande i ett samhälle. De menar att det inte 

går att förstå samhället genom att enbart analysera orsakssamband, exempelvis genom att bara 

fokusera klassintresse som inom marxismen. Olika intressen har betydelse, men de anser att 

Marx hade en förenklad syn då han menade att klassmotsättningen är den avgörande. Laclau 

och Mouffe delar snarare Gramscis tanke om att flera aspekter påverkar utvecklingen, 
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exempelvis religiösa, kulturella och ideologiska, och att vi måste se maktskillnader och 

konflikter på flera plan och som kontextspecifika14

Språket ses som ett viktigt politiskt instrument, som sociala aktörer använder sig av för att 

alliera sig med varandra och för att skapa visioner (Laclau & Mouffe 2001). Laclau och 

Mouffe inspirerades av språkförståelsen hos Ferdinand de Saussure, som bland annat menade 

att begrepp inte nödvändigtvis speglar de objekt som de betecknar. Detta ger dem en stark 

koppling till semiotiken, läran om tecknens betydelse. Språket ger oss möjlighet att definiera 

och omdefiniera den sociala verkligheten. Samtidigt påverkas aktörer av de materiella och 

strukturella ramar som de rör sig i. Språket är också centralt eftersom det tillför den sociala 

verkligheten betydelse, därigenom blir det politiskt och kan aldrig vara neutralt. Ett exempel 

kopplat till mitt arbete är om ett område kallas för orörd fjällmiljö eller ödemark. De olika 

begreppen ger olika betydelse åt samma plats. På så vis får det betydelse vilka diskurser som 

är dominerande då vi talar om värdena i specifika områden, exempelvis i Rönnbäck. Språket 

är dessutom en förutsättning för kunskap och förståelse. Vi måste använda befintliga begrepp, 

eller skapa nya, för att uttrycka oss, alltså måste språket vara styrt av regler och bygga på en 

gemensam förståelse. Kopplingen mellan språket och de objekt vi ger betydelse via språket är 

så tät att de egentligen inte går att skilja åt. De sätt vi uppfattar, talar, skriver och tänker om 

specifika fenomen påverkar vårt handlande och vår förståelse. Laclau och Mouffe menar att 

verkligheten existerar oberoende av tänkandet, men blir möjligt för oss att förhålla oss till 

först via språket (Frølund Thomsen 2005).  

(Laclau & Mouffe 2001). I min 

undersökning gör detta att jag inte betraktar konflikten i Rönnbäck enbart som en ekonomisk 

konflikt. Det är en del, men konflikten handlar även om till exempel kultur och ideologi och 

det är inte säkert att maktförhållandena är likadana i alla gruvkonflikter.  

Laclau och Mouffe menar att det är fel att påstå att medvetandet och det materiella inte är 

sammankopplat, men det är också fel att tro att medvetandet är en direkt följd av det 

materiella. De samspelar i båda riktningarna (Laclau & Mouffe 2001). Genom denna 

förståelse ses exempelvis de åsikter jag kommer att undersöka i debattartiklarna inte som en 

direkt följd av skribenternas klassposition. Samtidigt antar jag att de materiella 

förutsättningarna påverkar skribenternas åsikter och ger dem olika möjligheter. 

                                                      
14 Gramsci var dock marxist och ansåg att klasskonflikten var den viktigaste, detta motsäger sig Laclau och 
Mouffe som menar att vi måste betrakta konflikter som mångbottnade och föränderliga (Frølund Thomsen 
2005:139). 
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3.2 Begrepp 
Diskurs är det centrala begreppet i diskursteorin och har definierats på flera olika sätt. Jag 

kommer att förstå det i enlighet med Jens Peter Frølund Thomsens tolkning av Laclau och 

Mouffe som: ”En betydelseram inom vilken ett visst utsnitt av den samhälleliga verkligheten 

förknippas med bestämda tolkningar och därur härledda handlingsformer” (Frølund 

Thomsen 2005, 147). Till detta kan tilläggas Laclau och Mouffes beskrivning av diskursers 

funktion. De menar att en viss diskursiv rymd kommer ” att göra vissa möjliga 

representationsrelationer otänkbara inom ett fysikalistiskt eller naturalistiskt paradigm” 

(Laclau & Mouffe 2001, 25). Diskursen kan ses som ett slags nätverk mellan 

sammanhängande begrepp, sociala objekt och handlingar. Diskursen verkar genom att 

möjliggöra vissa uttryck medan andra blir omöjliga eller obegripliga.  

Nodalpunkter är kärnan i diskurserna. De beskrivs av Laclau och Mouffe som ”ett begrepp 

om ett partikulärt element som tar på sig en ´universell´ strukturerande funktion inom ett visst 

diskursivt fält […]” (Laclau & Mouffe 2001, 26). Det kan alltså förstås som en viktig 

referenspunkt, diskursens centrala begrepp, som gör det möjligt att komma fram till vissa 

åsikter medan andra blir illegitima. De blir extra relevanta i politiska diskurser då de ofta 

handlar om att få folk att dela specifika åsikter. Nodalpunkter kan i politiska sammanhang 

vara begrepp som frihet, solidaritet, marknad, hållbarhet eller rättvisa, beroende på vilken 

ideologi som är den dominerande. (Frølund Thomsen 2005) 

Antagonism är ett viktigt begrepp inom diskursteorin, då förståelsen för motsättningar och 

maktförhållanden i samhället är centralt. Antagonism förklaras av Göran Bergström och 

Kristina Boréus (2005, 319) som, ”ett ´krig´ som handlar om meningsskapande på en 

språklig nivå”. Hur olika termer förstås får betydelse för hur vi har möjlighet att betrakta vår 

omvärld. Ett exempel på detta är ´demokrati`; olika grupper vill att betydelsen av detta, i 

många fall positivt laddade begrepp, ska sammanfalla med deras egen ideologi. Laclau och 

Mouffe (2001)  anser att antagonismer varken är verkliga eller dialektiska motsägelser, 

antagonismer är det som blottlägger gränser för det som betraktas som objektivt.  Genom 

antagonismbegreppet blir det möjligt att se motsättningar mellan olika gruppers språkliga 

användning 15

                                                      
15 Laclau och Mouffe använde även antagonismbegreppet för att förstå identitet som något konstruerat, vilket 
inte tas upp här.  

. 
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4. Material och metod  
 

Här beskrivs det material jag har undersökt16

4.1 Material  

, samt hur jag har använt mig av 

argumentationsanalys för att finna diskurser i debatten kring Rönnbäcksprojektet.  

Dagspressen valdes eftersom texterna där skapar en diskursproduktion som även invånare 

som inte är specialintresserade av gruv-/ miljöfrågor tar del av. Då jag fokuserar en tydlig 

konflikt ansåg jag att debattartiklarna var det som tydligast lyfte de olika natur- och 

utvecklingssynerna. De avspeglar diskurserna de verkar inom och är diskursproducerande. 

Analysen fokuserar därför på debattartiklar. Skribenterna av de analyserade artiklarna är 

relativt få, det gör att det är svårt att säga hur utbredda de funna diskurserna är. Samtidigt är 

tidningarnas spridning stor och de funna diskurserna kan därför antas få en reell påverkan. 

Artiklarna kommer från Dagens Nyheter och Västerbottens- Kuriren. Båda tidningarna har en 

inriktning som beskrivs som oberoende liberal17. De är utvalda då de har en stor upplaga på 

nationell respektive lokal nivå och därigenom når ut till många läsare. Det har skrivits mycket 

kring Rönnbäcksprojektet. Jag har begränsat mitt urval genom att analysera de artiklar som 

kommit upp vid en första sökning på ordet ”Rönnbäcken18

 

” på Dagens Nyheter (DN) 

respektive Västerbottens- Kurirens (VK) hemsidor.  På DN:s hemsida fick jag åtta träffar. Av 

dessa sorterades en bort då den bara nämnde Rönnbäck i förbigående. På VK:s hemsida fick 

jag 87 träffar, av dessa sorterades 16 bort på grund av att de var dubbletter eller inte direkt 

berörde gruvprojektet. Jag sökte dessutom upp en artikel eftersom en annan var ett direkt svar 

på den. Detta gjorde att jag slutligen hade 72 artiklar från VK. Då jag har läst igenom 

artiklarna har jag förstått att det även publicerats andra artiklar som inte hittats vid min 

sökning. Jag har dock valt att inte aktivt söka upp allt som skrivit då materialet skulle bli 

alltför omfattande.  

Ur materialet sorterade jag ut debattartiklarna. Som debattartiklar tolkade jag texter som 

publicerats på tidningens ledarsida eller rubriceras som Åsikt, Ordet fritt, Debatt eller Replik. 

Detta gav två texter från DN och 13 från VK. Artiklarna längd varierade mellan en halv och 

                                                      
16 En mer ingående beskrivning om varför materialet valdes finns under rubriken avgränsning och urval. 
Samtliga analyserade artiklar finns angivna i bilaga 1. 
17 Tidningars inriktning kommer främst till uttryck på ledarsidan, de är relevant då jag undersökt artiklar från 
både DN:s och VK:s ledarsidor.  
18 I tidningarna används ofta namnet Rönnbäcken och inte Rönnbäck.  
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cirka två A4 sidor. De äldsta artiklarna kommer från 2012 och den nyaste är skrivna i år, 

2015.  

Dessa har skrivit debattartiklarna:  

Positiva till gruvan Negativa till gruvan 
Håkan Ekengren (c), statssekreterare för 
gruv- och mineralfrågor 

DN:s ledarsida 

Fredric Bratt, vd Nickel Mountain Group 
AB. 4 artiklar   

Rolf Kjellström, Lappmarksforskare. 

 Ingemar Jangvad (s), fullmäktigeledamot och 
ledamot av byggnadsnämnden i Umeå. 2 
artiklar. 

 Bo Berge, avgående länsarkitekt vid 
Länsstyrelsen i Västerbotten 

 VK:s ledarsida. 2 artiklar.  
 Erik Danielsson (v), ledamot i 

kommunfullmäktige och i miljö och 
hälsoskyddsnämnden i Umeå. 

 

Två artiklar hade samernas rättigheter som huvudfokus men tar upp Rönnbäcksprojektet. 

Dessa blir förstådda som negativa till gruvan då både Vapstens sameby och Vapstens siljte är 

emot gruvstart.  En av dessa artiklar skrevs av Peter Sedlacek (fp), kommunpolitiker i Umeå 

och en tillsammans av Peter Sedlacek (fp), Umeå, Cecilia Festin Stenlund (fp), Malå och 

Andreas Westerberg (fp), Skellefteå 

Totalt: 5 artiklar för projektet (varav 4 är skrivna av Nickel Mountaions vd), 10 emot 

projektet (varav 2 är skrivna av Ingemar Jangvad (s) och 2 är publicerade på VK:s ledarsida). 

4.2 Argumentationsanalys  
För att strukturera upp åsikterna och argumentationen, som verkar inom och producerar 

diskurser, i debattartiklarna, genomförde jag en argumentationsanalys. Denna metod valdes då 

texterna genomgående är argumenterande. De har en åsikt som är central och meningen med 

artiklarna är att övertyga andra att dela den egna åsikten. Argumentationsanalysen användes 

som ett verktyg för att blottlägga underliggande diskurser. Den benar ut argumentationen och 

gör det möjligt att se vilka begrepp som lyfts fram, nodalpunkter, samt hur de binds ihop. (se 

Bergström & Boréus 2005) Detta leder till att jag kan se vilka diskurser som stärks samt få en 

uppfattning om diskursernas gränser.  

Argumentationsanalysen fokuserar framförallt på retorikens logos, det vill säga den 

intellektuella och rationella argumentationen. Andra väsentliga delar i texter med syfte att 

övertyga är ethos, talarens vilja att framställa sig själv i god dager, och pathos, de känslor som 
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hen vill väcka och på så vis stärka sin tes (Bergström & Boréus 2005). Som modell för min 

analys har jag använt Arne Næss pro et contra-analys så som den beskrivs av Bergström och 

Boréus (2005). Första steget är att hitta den tes eller de teser som framförs i texten. Tesen är 

det som inte fungerar som ett argument för något annat utan som, i mitt fall, artikelförfattaren 

vill uppnå. Tesen kan vara normativ, vilja stärka en värdering. Preskriptiv, uppmana till 

handling eller faktuell, hävda att något är på ett visst sätt. Då tesen har varit uppenbar i flera 

av texterna har jag skrivit ut den. I de fall tesen har varit svår att hitta har jag delat upp texten 

i stycken som uttrycker påståenden, och genom det klargjort vad som är argument och vad 

som är teser. Nästa steg var att finna de argument som framförs i syfte att stärka eller försvaga 

tesen samt koppla ihop dem med varandra och med tesen. Bearbetningen av texterna krävde 

att jag använder min egen språkliga förståelse och logik och utgick ifrån att den delas av 

andra (Bergström & Boréus 2005). 

Rent praktiskt började jag med att leta upp tesen/teserna och argumenten. Sedan har jag delat 

upp argumenten i pro- och contra- argument. De delas upp i argument av första ordningen, de 

som relaterar direkt till tesen. Andra ordningen, de som är till för att stödja argument i första 

ordningen och så vidare (Bergström & Boréus 2005). Genom att på detta sätt bena upp 

argument och teser i samtliga artiklar fick jag en överblick över debatten i sin helhet. När 

detta var gjort gick jag igenom alla teser och argument och sökte efter gemensamma nämnare. 

Jag fann anknytningspunkter som kunde betraktas som diskursspecifika och sorterade upp 

dem i diskurser. Sedan gick jag tillbaka till ursprungsmaterialet och sorterade in uttryck, citat 

och begrepp i de funna diskurserna. Via detta gjorde jag en tolkning av diskursernas innehåll 

och gränser, samt fann nodalpunkter och antagonismer.   

5. Analys och resultat  
Genom argumentationsanalysen och sortering av argument och teser fick jag fram tre 

huvuddiskurser. Dessa kunde delas upp i olika nivåer och delar.  

Den samhällsekonomiska diskursen  

- Det lokala  

- Det nationella  

- Det internationella 

Miljödiskursen  

- Miljö  

- Natur 
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Ideologi och rättighetsdiskursen  

- Rättigheter  

- Kulturhistoria och livskvalité 

- Ideologi och förtroende 

 

Bland dessa var det en stark övervikt av argumentation inom de samhällsekonomiska och 

miljöfokuserade diskurserna. Detta var fallet både bland motståndare och förespråkare till 

gruvan19

5.1 Den samhällsekonomiska diskursen  

.  Det var relativt få argument som rörde sig inom naturområdet, dock var området så 

särskiljt från de övriga att jag anser den vara en separat del. Inom områdena kulturhistoria och 

livskvalité, rättigheter och natur argumenterade framförallt gruvmotståndarna. Huvudparten 

av de analyserade artiklarna rörde sig inom flera diskurser, argument från samma skribent 

finns därför representerade under flera rubriker. Nedan presenteras de funna diskurserna. Jag 

presenterar först det gemensamma för diskursen. Sedan följer separata beskrivningar av varje 

del med exemplifierande citat från artiklarna. För att precisera diskursens delar närmare finns 

nodalpunkter, samt för diskursen centrala begrepp i början av varje avsnitt.  

Denna diskurs centrala tema är ekonomiska vinster för samhället. På en lokal nivå är 

huvudfrågan hur många arbeten som skapas och vart skattepengarna går. På en statlig nivå 

handlar det om vilka som får ta del av vinster och vilka som får betala. På en internationell 

nivå diskuteras hur Sveriges position på världsmarknaden ska stärkas.  

Det lokala  
Nodalpunkt: attraktionsvärde 

Centrala begrepp: jobb, kommun, löften, framtid, marknadsföring, region, bostäder, 

infrastruktur, samhällsservice, kvalitet, möjlighet, värden, investeringar, tillväxt, 

arbetsmarknad, arbetsbrist, långsiktighet, utveckling, samverkan, sysselsättning.  

Mycket inom denna diskursnivå handlar om arbetstillfällen. Här menar delar av 

motståndarsidan att regeringen och kommunen är förblindade av tanken på jobb och att 

företagens siffror inte borde betraktas som trovärdiga/objektiva.  Modern gruvdrift kräver inte 

lika mycket arbetskraft som tidigare och det är osäkert om rekryteringen sker inom 

kommunen. Arbetskraften kommer att pendlas in från andra kommuner och pengarna hamna 

                                                      
19 Nedan kommer aktörerna enbart beskrivas som förespråkare och motståndare, vilka som är vilka framgår i 
tabellen i materialpresentationen.  
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där. Dessutom är sysselsättningseffekten temporär. Denna skepsis blir tydlig i nedanstående 

citat från DN:s ledarsida.  

 
Tanken på att ´skapa jobb´ förblindar både regering och en del ivriga 

kommunalpampar. Nickel Mountain lovar mycket riktigt många 

hundra nya jobb i framtiden, men det är svårt att inte se dessa 

vidlyftiga siffror åtminstone delvis som företagets egen 

marknadsföring. Modern gruvdrift kräver inte lika mycket folk som 

tidigare, och det är inte alls säkert att ens huvudparten av kompetensen 

står att finna inom Storumans kommungränser (DN 2014). 

Som citatet nedan visar menar Nickel Mountain däremot att det kommer att skapas en mängd 

arbetstillfällen och att Storuman är en kommun där det annars är brist på jobb. Arbetena 

kommer att finnas kvar under en längre tid. 

 
En gruvinvestering i Rönnbäcken kommer att skapa ett stort antal jobb 

under avsevärd tid. Det kommer att handla om cirka 550 direkta 

arbetstillfällen vid gruvan och cirka 290 indirekta arbetstillfällen i 

kommunen under en beräknad period på 27 år (Bratt 2012c). 

 

Förutom jobb talar förespråkarna om att andra värden och kommunens attraktionskraft 

kommer att öka. Nickel Mountain menar att projektet skulle tillföra ökade skatteintäkter, ny 

infrastruktur, bostäder och samhällsservice. Storumans kommun hävdar, enligt Nickel 

Mountain, att gruvanläggning skulle medföra en blomstringstid för Tärnaby med stor 

nybyggnation. Gruvan skulle genom detta innebära ökade möjligheter på ett personligt plan 

för dem som bor och vill bo i Storuman. De som i dag saknar arbete får större möjligheter att 

skaffa ett. De som på grund av arbetsbrist tvingats flytta ut från kommunen och skulle vilja 

återvända till sin hembygd får större möjlighet att göra det. Dessa åsikter ger Nickel 

Mountains dåvarande vd Fredric Bratt uttryck för.  
 

Kommunens skatteintäkter skulle stiga, vilket skulle möjliggöra en 

utökad service och öka kommunens attraktionskraft (Bratt 2012c). 

 

Som svar på denna argumentation menar gruvmotståndarna att historien lärt oss att storskaliga 

projekt i Norrlands inland, likt detta, inte leder till utveckling för alla. Efter gruvans 

produktionstid är framtiden oklar för samhället. Gruvdriften sker under så kort tid som möjligt 
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och ägarna vill ha så bra infrastruktur som möjligt. Detta blir en stor kostnad för 

kommunerna, och skatteintäkterna kommer inte att hamna i Storuman. Citatet nedan visar att 

begreppet attraktionskraft/ -värden används även här.  

 
För en gruvas tillkomst ökar ju inte kapaciteten för en ort efter en 

sådan gruvnedläggning. Det kan tvärtom bli så, att orten förlorar i 

attraktionsvärde (Kjellström 2012). 

 

Den lokala diskursnivån kan kopplas till Nilsens (2003) arbete om vattenkraftverk i Norge. 

Företaget försöker här precis som i Ulla-Førre visa upp en enad front med kommunen, samt 

poängtera sin goda vilja och sitt engagemang i orten. I detta fall finns däremot samtidigt ett 

motstånd och ett ifrågasättande av trovärdigheten i den goda viljan. Mycket handlar om synen 

på utveckling och vad som skulle vara positivt för kommunen. Båda sidor menar att 

arbetstillfällen är något viktigt och önskvärd. Synen på hur detta bäst skapas är dock olika. 

Förespråkarna menar att gruvan skulle leda till en positiv utveckling genom infrastruktur, 

bostäder och samhällsservice. Motståndarna ifrågasätter inte det positiva i dessa värden, deras 

kritik är snarare faktuell, de menar att den utmålade framtidsbilden inte har någon grund i 

verkligheten. Det finns en antagonism då båda sidor använder sig av begreppet 

attraktionskraft/ -värde och vill fylla det med en egen definition. Motståndarna menar att en 

gruva skulle minska attraktionsvärdet för orten och förespråkarna menar att det skulle höjas. 

Attraktionsvärde är ett begrepp nära sammankopplat med en marknadsliberal diskurs. Tanken 

om att kommuner skulle göra sig så attraktiva som möjligt och på så sätt locka till sig 

invånare i konkurrens med andra. Att tala om oförstörd natur i form av ett ökat 

attraktionsvärde är att gå bort från tanken om naturens egenvärde och gå mot att betrakta den 

som en del av en marknad. Att denna argumentation förekommer på båda sidor i debatten kan 

tyda på att vi, som Jamison (2003) påpekat, befinner oss i en tid styrd av marknadsliberala 

ideal.  

Det nationella  
Nodalpunkt: samhällsekonomisk nytta 

Centrala begrepp: skattebetalare, skatt, kostnader, konkurs, avgifter, säkerhet, 

ekonomisk säkerhet, konkurrerande näringar, skatteintäkter, hållbarhet, vinster.  

Inom denna diskursnivå fokuserade motståndarna till gruvan på att statens inkomster till följd 

av skatter från gruvnäringen är liten. De menade att Sverige i internationell jämförelse tar ut 



Umeå Universitet Sociologi C Petronella Tillö 

25 
 

en väldigt låg avgift vilket enligt dem leder till att staten får mindre pengar än de skulle ha rätt 

till.  Citatet nedan visar en tveksamhet till om utländska gruvföretag betalar skatt i Sverige. 

Det som är så stötande är att det är skattebetalarna som i hög grad får stå 

för kostnaderna när gruvbolagen går i konkurs eller drar vidare. Den i 

internationell jämförelse extremt låga avgiften har försvarats med att 

Sveriges miljölagstiftning är så hård. Kostnaderna för att följa den sägs 

uppväga att regeringen nästan gratis ger bort värdefulla 

metallfyndigheter, inte sällan till utländska företag som kanske eller 

kanske inte betalar bolagsskatt i Sverige. (DN 2014) 

 
Gällande utgifter menade flera skribenter att skattebetalarna får stå för kostnaderna när 

gruvbolagen går i konkurs eller drar vidare. Ingemar Jangvad (s) anser att priset för 

efterbehandling borde redovisas som minusposter, vilket inte sker.  

 
Konkurs blev slutresultatet [för Blaiken och Svärtträsk] med 

konsekvensen att landets skattebetalare får stå för alla miljökostnader. 

Dessa kostnader ”tickar på” i icke överskådlig tid och skall givetvis 

redovisas som minuspost till eventuella samhällsintäkter (Jangvad, 

2015). 

 

Som svar på denna argumentation påpekade gruvförespråkarna att lagstiftningen har skärpts 

och att det i dag finns säkerheter vid en eventuell konkurs. Eftersom principen inom all 

industriverksamhet är att förorenaren betalar är risken för skattebetalarna liten. Om 

situationen skulle inträffa att en avveckling behöver ske i förtid krävs att företaget har avsatta 

medel som är tillräckliga för att återställa området. I citatet nedan beskriver Håkan Ekengren 

(c) de ekonomiska krav som idag ställs på företag.  

                         I miljötillståndet ställs därför krav på ekonomisk säkerhet om ett 

bolag går i konkurs och inte kan efterbehandla. Det finns fall där detta 

inte har fungerat, det är dock viktigt att påpeka att de gruvorna hade 

tillstånd enligt äldre bestämmelser i miljöbalken där kraven var 

betydligt lägre. Sedan dess har miljöbalken skärpts och i dag finns 

miljardbelopp i säkerheter vid eventuell konkurs (Ekengren 2014). 

När fokuset låg på konkurrens med andra näringar talades det framförallt om turistnäringen, 

som motståndarsidan menade skulle påverkas negativt av bland annat buller och transporter. 

Turismen och rennäringen är enligt dem hållbarare näringar som har stor potential att 
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utvecklas. Detta, och en oförstörd miljö, skulle ge större samhällsekonomisk nytta i längden. 

Det menar bland andra Erik Danielsson (v).   

 
                         Om vi tänker oss att människor i området under långvariga tider 

bedrivit renskötsel, odling, jakt och fiske och fortsättningsvis kommer 

att göra det tillsammans med kultur och besöksnäringar, så medför det 

minst lika många arbeten räknat på 200 år för 50 personer som ett 

gruvprojekt under 20 år med 500 tillfälligt sysselsatta på plats. I det 

hållbara alternativet tillkommer miljövinsterna med oförstörda marker 

och vatten (Danielsson 2013). 

 

Som svar angavs att infrastrukturen även kan vara till nytta för turistverksamheten och att det 

finns platser där det gått att kombinera turistindustri och gruvverksamhet.  

 

Denna diskursnivå kan ledas tillbaka till Gustavssons (2003) beskrivning av den svenska 

miljöpolitikens framväxt, och diskussionerna från början av förra seklet om förorenarens 

ansvar kontra tron på marknadens förmåga att hantera miljöproblem. Nickel Mountain 

fokuserar mycket på retorikens ethos, de vill framställa sig själva i god dager och få 

motståndarna att lita på dem. Motståndarna däremot kritiserar företagets pålitlighet. Inom 

denna diskursnivå råder det inte koncensus kring de marknadsliberala idéerna.  Snarare finns 

en ideologisk konflikt som handlar om statens roll, skattenivåer och företagens ansvar. Olika 

syn på verkligheten märks i frågan om hur pass reglerande miljölagstiftningen är och vilka 

som bär ansvar vid föroreningar. Detta kan ses som en del i den konflikt Jamison (2003) 

beskriver om ifall miljörörelsen borde samarbeta med eller konfrontera företag. Diskursen 

handlar också om vilken utveckling som är önskvärd. Gruvnäring ställs mot turism och 

renskötsel, även här går bilden isär av vad som skulle innebära störst samhällsekonomisk 

nytta. Motståndarna lyfte fram oförstörd natur som något som skulle tillkomma med deras 

utvecklingsväg.  

 

En antagonism är samhällsekonomiskt nytta. Både motståndare och förespråkare vill definiera 

detta begrepp, och framförallt få avgöra vilken väg som leder till så mycket 

samhällsekonomisk nytta som möjligt. Att antagonismen är samma begrepp som 

nodalpunkten visar att denna del av diskursen är starkt konfliktbetonad. Natursynen inom 

denna diskurs är främst ekonomisk, frågor som ställs handlar om vem som ska betala för 
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förstörelse. Naturvärdena omsätts i ekonomiska termer av både motståndarna och 

förespråkarna.  

Det internationella  
Nodalpunkt: det svenska samhället 

Centrala begrepp: Sverige, riksintresse, utländska gruvföretag, kronandel, den svenska 

staten, handelsvara, världsmarknad, export, sårbarhet vid kris, internationell handel, 

näringspolitik, statsmakter, exploatering.  

Den internationella diskursnivån handlar om hur Sverige bör vara som nation, samt landets 

roll internationellt. Gruvmotståndet kommer här till stor del från politiker. Det är inte kritik 

mot gruvor i sig utan snarare mot den förda mineralpolitiken. 

 

En del av diskursen handlar om att mineralhanteringen under Socialdemokraternas styre varit 

bättre, än den borgerliga, ur miljösynpunkt samt för de statliga finanserna. Då prioriterades, 

enligt dessa motståndare, Sveriges eget behov av malm. Utländska gruvbolag fick avstå 

hälften av värdet på malmen till staten, idag däremot skänks malmen bort20

 

. Bo Berge, 

länsarkitekt, menar att minerallagstiftningen inte gynnar Sveriges intressen.  

Rönnbäcksgruvan kommer att betraktas som riksintresse för 

fyndigheter av ämnen eller material. Är det i rikets intresse att 

utländska företag exploaterar malmen – som skänks bort av svenska 

staten – för att sedan frakta den ur landet? (Berge 2013). 

 

Svenska aktörer ledde, enligt dessa motståndare, till att utvinningen var mer långsiktig och 

välplanerad. De menar att statligt ägande är något positivt, LKAB har exempelvis gett stora 

vinster till samhället.  
 

Som svar på detta ges att utländska aktörer i den svenska gruvnäringen inte är något nytt. De 

lappländska malmfälten öppnades exempelvis tack vare investeringar från England. Dessa 

verksamheter var och är av stort samhällsintresse. Samtidigt påpekar Nickel Mountain att de 

är ett svenskt bolag vars skatt kommer att hamna hos den svenska staten. Förespråkarna 

menar också att gruvdriften är en viktig del av den svenska ekonomin och har betydelse för 

utvecklingen inom industrin. Sverige är helt importberoende av nickel till stålverk och 

gjuterier och var 2011 världens elfte största konsument av nickel. Mineralutvinning inom 

                                                      
20 Detta är skrivet då Sverige styrdes av Alliansregeringen.  
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landet skulle leda till viktig export och en egen nickelproduktion skulle minska sårbarheten 

vid internationella kriser. Dessa åsikter framförs framförallt av Nickel Mountains dåvarande 

vd Fredric Bratt.  

 
En mineralutvinning inom landets gränser är en bas för viktig export 

och minskar landets sårbarhet vid kriser i den internationella handeln 

(Bratt 2012c). 
 

Inom denna diskursnivå är den grundläggande konflikten olika åsikter om hur den 

ekonomiska politiken bör skötas. Mineralerna betraktas som något som kan stärka Sveriges 

plats i världen, men åsikterna går isär om på vilket sätt detta görs effektivast. Motståndarna 

ifrågasätter inte gruvbrytningen som sådan utan snarare den nuvarande politiken och de 

borgerliga marknadsidealen. De menar att ökad statlig inblandning och ökade skatter skulle 

gynna Sverige. Förespråkarna lutar sig däremot mot en mer marknadsliberal diskurs då de 

menar att utländska företag och låga skatter leder till en positiv utveckling. Nickel Mountain 

bryter samtidigt mot denna diskurs när de för fram argument om vikten av en egen produktion 

som ett skydd vid internationella kriser, denna argumentation är nästan protektionistisk21

 

. 

Aktörerna står långt ifrån varandra, ideologiskt och i sin syn på hur en positiv utveckling 

skapas. Dock råder en delad natursyn. Naturen ses som råvaror och människors rätt att ta del 

av dessa ifrågasätts inte. Debatten handlar om vem som har rätt till råvarorna (naturen) som 

finns inom Sveriges gränser.  

Sammanfattningsvis karaktäriseras den samhällsekonomiska diskursen av en ekonomisk syn 

på naturen. Dess värde mäts och beskrivs i termer av attraktionskraft, kostnader/förluster och 

som råvara. Utvecklingssynen är en källa till konflikt där framförallt det faktuella, hur 

verkligheten ser ut och vilka konsekvenser ageranden får, är centralt. En stor del av det som 

betraktas som målen med utvecklingen; fler arbetstillfällen, attraktiva lokalsamhällen och att 

Sverige borde stärka sin position på den globala marknaden, delas.  

5.2 Diskursen om miljön 
Denna diskurs har miljön i fokus, och består av två tydliga delar. Den ena handlar om miljö, i 

form av risker med exempelvis utsläpp och otillräcklig teknik. Den andra handlar om naturen, 

som en plats med estetiska och unika värden.  

                                                      
21 Protektionism handlar om att skydda den egna marknaden från konkurrens, via handelshinder, och kan ses 
som motsatsen till frihandel.  
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Miljön 
Nodalpunkt: miljö 

Centrala begrepp: miljöförstöring, tungmetaller, övergödning, föroreningar, markskador, 

Miljöbalken, undersökningsarbete, arbetsplan, bearbetningskoncession, Umeälven, 

tekniska utredningar, Mark- och miljödomstolen, miljökonsekvensbeskrivning, risker, 

evighet, vatten/dricksvatten, säkerhet/ osäkerhet, spridning, farliga ämnen, kommande 

generationer, konsekvenser, krav.  

Miljöfrågor hade stor plats i debatten, både bland motståndare och förespråkare. Motståndarna 

menade att allvarlig miljöförstöring alltid följer av gruvdrift och att riskerna är större än 

vinsten. Området är för alltid förstört. Problem, bland annat i form av lagring av avfallet 

skapas. Utsläppen fortsätter vid nedlagda gruvor, och projektets storskalighet gör att påverkan 

blir enorm. Nedanstående citat från DN:s ledarsida exemplifierar detta.  

 
[…] allvarlig miljöförstöring kommer som ett brev på posten med 

gruvdrift: läckande tungmetaller, övergödning i vattendrag, svart 

damm som förgiftar luften i de omkringliggande samhällena, samt 

förstås enorma markskador (DN 2014). 

Motståndarna menar också att de tekniska lösningarna är osäkra. Exempel på tidigare projekt 

som misslyckats ges för att stärka detta resonemang. Bland annat de pågående 

gruvverksamhet i Finland, där fällningsbassänger släpper ut tungmetallerna till omgivande 

miljö (Kainuu och Talvivaaragruvan) och Aitikgruvan där en damm gav vika och 

metallföroreningar strömmade ut i älven. I följande citat tar lappmarksforskaren Rolf 

Kjellström upp Hallandsåsen. 

 
Vi har alltför många exempel på att teknikerna har missbedömt 

situationen, material med mera. Låt mig bara nämna Hallandsåsen. 

Som jag har uppfattat att befintliga tekniska problemen gör hela 

projektet till mycket osäkert (Kjellström 2012). 

 

Gruvans närhet till Umeälven ledde till stor oro, hos bland andra Ingmar Jangvad (s). Om en 

dammolycka skulle ske riskeras dricksvattnet för många av invånarna i Västerbotten.  

 
Ett helt fjällmassiv skall ”smulas ned” omedelbart intill Umeälven. 

[…] Uppåt hälften av länets befolkning får emellertid sitt dricksvatten 

från Umeälven på vattnets väg från fjällkedjan ner till kusten. Att 
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tillstyrka denna farliga föroreningskälla – gruvverksamheten – i älvens 

källflöde synes orimligt (Jangvad 2015). 

 

Förespråkarna försvarar projektet genom att peka på en hård tillståndsprocess och en tydlig 

miljölagstiftning. Fredric Bratt, Nickel Mountain, menar att säkerheten går först och om 

riskerna bedömds som för stora blir det inget projekt. 

 
                                      Arbetet innefattar detaljerade tekniska utredningar, 

lönsamhetsbedömningar och upprättande av en ansökan 

till Mark- och Miljödomstolen, vari ingår en omfattande 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Bratt 2012a). 

 

Nickel Mountain framställa sig själva som ett pålitligt företag, med stort hänsynstagande till 

miljön.  De poängterar att de noggrant följer all lagstiftning och samarbetar med 

myndigheterna. De menar även att konsekvenserna av gruvan inte skulle bli så stora och att 

oron är överdriven.  

 
I de omfattande undersökningar som hittills har skett finns det 

ingenting som pekar på att restprodukterna från verksamheten skulle 

utgöra grund till oro. Produkterna påminner om naturligt grus och 

sand i området med mycket lågt innehåll av metaller och med mycket 

låg benägenhet att ge upphov till spridning av farliga ämnen 

 (Bratt 2012b). 

 

Här handlar debatten om en rädsla för omfattande konsekvenser av miljöförstörelse. 

Motståndarsidan är de som främst är diskursproducenter, medan Nickel Mountain mest ägnar 

sig åt att försvara sig. De argumenterar som tidigare kring retorikens ethos, att höja tron på att 

de är pålitliga. Motståndarnas resonemang kan ledas tillbaka till Gustafsons (2003) slutsats 

om motståndarna mot den fabrik han studerade. De gick från att betrakta miljökonsekvenserna 

som lokala, till ett generellt ifrågasättande av tekniken, samt en mer holistisk syn på 

konsekvenserna. Tekniska lösningar är inom denna diskursdel något av en antagonism. 

Motståndarsidan vill, genom exempel om katastrofer och projektets storskalighet, få tekniken 

att betraktas som osäker. Förespråkarna vill istället att de ska förknippas med säkerhet genom 

att tala om hård lagstiftning och säkerhetsmässiga prioriteringar. Motståndarna beskriver en 

oro för långtgående konsekvenser inom flera områden, framförallt i form av förorenat 

dricksvatten. Detta kan kopplas till Jamisons (2003) sammanfattning om hur den 
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miljöpolitiska diskursen under 1960-talet började sammankoppla begrepp som miljöproblem, 

människor, natur och hälsa i samma diskussioner. Inom denna diskursdel handlar 

utvecklingssynen om rädslan för att förlora det som finns idag. Synen på naturen är dels 

ekonomisk, då mycket kretsar kring framtida kostnader som miljöproblem kan medföra. Dels 

ses naturen som något väsentligt för att människor ska kunna ha ett gott liv, genom 

exempelvis rent dricksvatten.   

Naturen  
Nodalpunkt: naturvärden 

Centrala begrepp: fantastisk, skönhet, natur, unik, skog, djurliv, naturvärden, land, 

vatten.  

Tanken om naturens egenvärde framförs av gruvmotståndarna. De skriver, med ett målande 

språk, om platsen skönhet, den fantastiska naturen och det rika djurlivet. Samt det omöjliga i 

att återskapa bortsprängda fjällmassiv. Citatet nedan kommer från Rolf Kjellström, 

lappmarksforskare.  

 
Det [Rönnbäck] har en fantastisk natur med inslag av små höjder som 

omgärdar småsjöar inne i området. Där finns en unik tallskog som jag 

tror är fredad. Där finns också ett rikt djurliv, inte minst av de stora 

rovdjuren (med undantag för varg) (Kjellström 2012). 

 

Nickel Mountain svarar, med ett inte lika målande språk, att naturvärdena i området har 

inventerats och att detta varit en grund för kommande förslag.  

 
Inventeringen av naturvärden på land och i vattenmiljö har kartlagt 

hela projektområdets innehåll av värdefulla miljöer, och lagt grund till 

kommande förslag om intrångsminimering och avhjälpande åtgärder 

(Bratt 2012b). 

 

Denna argumentation förekommer bara ett fåtal gånger i debatten.  Här ges naturen ett 

egenvärde, som inte är kopplat till ekonomin, och en funktion som en plats för djurliv. Denna 

natursyn känns igen från den förändring i natursyn Gustafson (2003) såg under 1960-talet, då 

han undersökte debatten kring en pappersmassefabrik. Naturbevararnas natursyn gick mot att 

betrakta naturen som något med ett egenvärde, som inte enbart är till för att uppfylla 

människors behov. Hänvisningarna till naturens skönhet och dess estetiska värde, då den 

beskrivs som fantastisk och det målas upp en bild av skog, sjöar och höjder, har en grund i de 
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nationalromantiska strömningar som Gustavssons (2003) menar att miljövården i Sverige har 

ett inslag av. Till denna hör en romantiserad bild av naturen som något rent. Utvecklingssynen 

är även här en rädsla för att förlora det som finns idag. Att konflikten inom denna diskursdel 

grundar sig i skillnaden i värderingar, kring vilken funktion naturen ska fylla och vilket värde 

den har i sig själv, känns igen från Jørgensen och Malm-Renöfält (2013) diskursanalys om 

konflikter kring dammar.  

 

För att sammanfatta denna diskurs är det framförallt motståndarsidan som skapar diskursens 

ramar. Förespråkarna försvarar sig och ifrågasätter delvis verklighetsbeskrivningen. Det finns 

en ekonomisk natursyn, men den blandas upp med en tanke om naturen som väsentlig för att 

människor ska kunna leva ett gott liv. Samt idén om naturens egenvärde och en plats som är 

till för djuren. Utvecklingssynen handlar framförallt om rädslan för att förlora det vi har.  

5.3 Diskursen om ideologi och rättigheter  
Inom de första två delarna av denna diskurs är det främst motståndarsidan som styr diskursens 

innehåll. Centralt är naturens värde för människors välmående och hennes rätt till naturen. 

Förespråkarna försvarar sig kortfattat men befinner sig i debattens helhet sällan inom dessa 

delar. Diskursens tredje del handlar om ideologi och förtroende. Här är både motståndare och 

förespråkare diskursproducenter.  

Rättigheter  
Nodalpunkter: rättigheter 

Centrala begrepp: FN, diskriminering, rennäring, samiska intressen, långsiktig politik, 

naturtillgångar, ILO 169, kultur, markrättigheter.  

Denna diskursdel handlar framförallt om samernas rätt att bedriva renskötsel i området. 

Motståndarna lyfter den samiska rätten, och menar att den tilltänkta verksamheten i Rönnbäck 

krockar med rennäringens behov, då den förstör betesmarker. Gruvan skulle leda till en 

utradering av Vapstens sameby. Urfolksrättigheter och hävdvunnen rennäring urholkas om 

gruvan blir av. Sverige borde ratificera ILO 169 (konventionen om ursprungsfolk och 

stamfolk). Den stora anledningen till att detta inte görs är att det skulle ställa krav på att 

samernas rätt till mark och inflytande över naturtillgångar respekterades. FN:s 

rasdiskrimineringskommitté har vädjat om att regeringen ska stoppa gruvdriften tills vidare. 

Politiker från Folkpartiet menar, i citatet nedan, att den samiska rennäringen följer en 

historiskt väl etablerad ordning av äganderätt som den svenska staten har inskränkt. 
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Det dylika förståsigpåare missar är att frågan om kultur i detta fall 

är en återvändsgränd som ger öppet spelrum för 

sverigedemokraternas ignoranta översitteri. De vill att det ska 

verka som att renmärken, renbetesrätt och andra landrättigheter är 

privilegier som staten tilldelat samerna, när det faktiskt är precis 

tvärtom. Den samiska rennäringen i dag är rester av en historiskt 

väl etablerad ordning av äganderätter – som den svenska staten har 

inkräktat starkt på (Sedlacek, Festin Stenlund, Westerberg 2014). 

 

Denna kritik får i princip inget annat svar än att regeringen har slagit fast att gruvdriften är 

överordnad samiska intressen i detta fall, men att avvägningar mellan olika intressen görs i 

varje enskild konflikt. Beslutet medför inte att gruvdrift generellt ges företräde framför 

samiska intressen. 

Här tas inte natursynen upp men det handlar om en utvecklingssyn som kretsar kring 

normativa, värderingsbetonade, argument. Gruvmotståndarna menar att samerna har rätt till 

marken. Argumentationen använder sig av retorikens ethos, den egna argumentationen stärks 

genom att påpeka att de backas upp av en stor och förtroendeingivande organisation som FN. 

Samtidigt försvagas tilltron till staten genom att påpeka tidigare orätter mot samerna. Att 

koppla samman argumentation med Sverigedemokraterna försvagar tilltron till 

hänsynstagande till samers rättigheter.  Begreppet rättigheter och vad det innebär fyller en 

antagonistisk funktion. Även om inte förespråkarna uttalar sig i denna debatt så argumenterar 

motståndarna mot tidigare definitioner och försöker få rätten att definiera innebörden av 

begreppet. Denna diskurs rör sig inte runt ekonomiska värden utan ifrågasätter snarare att de 

ska vara centrala. 

Kulturhistoria och livskvalité 
Nodalpunkt: kulturhistoriska världen 

Centrala begrepp: rent och oförstört landskap, kulturlämningar, skadeinverkningar, 

kommande generationer, fritid, friluftsliv. 

Inom den andra delen av diskursen skriver motståndarna om rätten till orörd natur för 

rekreation och friluftsliv, även för framtida generationer. De menar att platsens tystnad kan 

komma att bli en eftertraktad och eftersökt egenskap i framtiden. Området är kulturhistoriskt 

intressant och har periodvis varit bebyggt sedan vikingatiden. Den har varit viktig för 

renskötande samer och nybyggare, spåren syns fortfarande i terrängen. Alla kulturlämningar 

är inte synliga vid första ögonblicket vilket gör det svårt att lova att bevara dem. Dessutom 
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urholkas allemansrätten. Lappmarksforskaren Rolf Kjellström skriver att området behövs för 

kommande generationers livskvalité.  

 
 Rönnbäcksnäset är ett unikt område i Lappland, som behövs för 

kommande generationers fritid och friluftsliv. Det är ett område 

ovanligt rikt på kulturlämningar som går långt tillbaka i tiden 

(Kjellström 2012). 

 

På detta svarar Nickel Mountain att två kulturmiljöanalyser har genomförts. 

 
Hela det aktuella området har gåtts igenom […]. Förslag till 

minimering av intrång i kulturmiljöintressena har lämnats liksom en 

rekommendation att genomföra fördjupade undersökningar i valda 

områden sedan det blivit klarare var anläggningarna ska placeras 

(Bratt 2012b). 

 

Argumentationen är inom denna diskursdel dels faktuell, det råder delade uppfattningar om 

vilken åverkan en gruva skulle leda till samt ifall kulturvärden går att bevara. Dels är den 

normativ, då det handlar om vilka värderingar som ska vara centrala. Utvecklingssynen 

fokuserar andra värden än i tidigare diskurser. Centralt är kommande generationers 

möjligheter och historiska värden. Detta skapar en utvecklingssyn som har ett längre 

tidsmässigt perspektiv, argumentationen kopplar samman de som levt innan och de som ska 

komma. Det kan förstås som att de som lever idag har en skyldighet gentemot dessa 

generationer att bevara historiska värden. Det handlar också om att utvecklingen kan leda till 

att lågt värderade saker som tystnad kan komma att uppvärderas i framtiden. Också det blir en 

uppmaning att betrakta dagens värderingar ur ett längre tidsperspektiv. Natursynen är 

fokuserad kring människan och hur hennes livskvalité kan förbättras via naturen.  

Ideologi och förtroende  
Nodalpunkter: fri marknad/ statlig kontroll, demokratisk process  

Centrala begrepp: lönsamhet, exploatering, statlig kontroll, avveckling, intressekonflikt, 

verklighetsförankring, löften, dubbelspråk, samrådsprocess, dialog, lokal samverkan, 

information, synpunkter, debatt, diskussion.  

Denna diskursdel handlar om tilltron till företag och den fria marknaden.  Debatten rör sig 

dels inom en faktuell argumentation, som handlar om vilket slags företag Nickel Mountain är. 

Dels inom en normativ och ideologisk del som handlar om den fria marknadens vara eller 
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icke-vara. Nickel Mountain porträtterar sig själva som ett företag som tar hänsyn till 

lokalbefolkningens åsikter. Vikten av samarbete och företagets öppenhet mot 

meningsmotståndare lyfts flera gånger. De poängterar att information om projektet finns 

tillgängligt samt att samrådsmöten kommer att genomföras.  

 
                        Etablering av gruvverksamhet är något som berör många och måste 

därför föregås av en ingående analys och diskussion. Det är viktigt att 

många synpunkter möts i denna diskussion och jag välkomnar alla 

inlägg i debatten (Bratt 2012c). 

Motståndarsidan menar att processen är mindre demokratisk och hänvisar till det folkliga 

motståndet mot gruvan. De menar att företaget är opålitligt, och ger exempel på hur Nickel 

Mountain byggt vägar och röjt skog utan tillstånd. Misstro mot företag i allmänhet uttrycks 

genom oro om att de inte behöver leva upp till sina löften utan istället kommer att sälja 

rättigheterna till nya bolag eller ”trixa” med bolagsbildning och konkurser. Det enda som styr 

företagen är lönsamhet och lagstiftning, deras egna undersökningar går inte att lita på. 

Gruvbolagen har ett intresse i att bryta så snabbt som möjligt, medan samhällets intresse är 

sysselsättning.  

 
Det nuvarande projekteringsbolaget har på sina möten med 

befolkningen lovar runt att de skall generöst verka för både det ena 

och det andra. Men de behöver ju aldrig leva upp till sina löften, 

därför att de som köper rättigheterna att gå vidare med gruvan 

förväntas knappast leva upp till sådana tidigare avgivna löften. De 

nuvarande projekterarnas löften förblir därmed bara tomma löften och 

saknar verklighetsförankring (Kjellström 2012). 

 

 Som svar på företagskritiken menar Fredric Bratt, från Nickel Mountain, att både utländska 

och svenska företag skulle förlora på att inte hålla löften.  

 
Att maskera risker för kortsiktig vinning är inget som ett seriöst 

företag ägnar sig åt då det allvarligt skulle påverka förtroendet för 

företaget på den internationella marknad där det verkar (Bratt 2012c). 

 

Delar av motståndarsidans argumentation handlar också om en större ideologisk konflikt, där 

avreglering och minskad statlig kontroll kritiseras. De menar att den borgerliga regeringen 

tolkar lagen till fördel för exploatering och att Bergsstaten följer denna inriktning. Erik 
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Danielsson (v) anser att avregleringen har lett till att staten förlorat möjligheten att kontrollera 

situationen, och den fria marknaden får katastrofala följder.  

 
Dessa ingrepp ritas bara in på kartan som möjliga när våra 

naturrikedomar säljs ut till vrakpriser av en aningslös övermakt 

(Danielsson 2013). 

 

Nickel Mountain menar tvärtom att staten tjänar på projektet och därför borde bidra. Samt att 

internationalisering är av godo, för staten och samhället i stort.  

 
Eftersom staten blir den givna vinnaren av projekt med många 

anställda är det fullt rimligt att staten hjälper de kommunerna i norra 

inlandet att planera för en långsiktig bestående utbyggnad av 

infrastrukturen (Bratt 2012c). 

 

Denna diskursdel kan kopplas till Nilsens (2003) jämförelse mellan vattenkraftsverksbyggen i 

Norge. Öppenheten mot lokalbefolkningen och försök till samarbete signalerar att företaget är 

vänligt inställt. Här blir dock denna bild ifrågasatt. Nickel Mountain är angelägna om att de 

beslut som tas ska betraktas som beslut som delas av alla intressenter. Motståndarna 

ifrågasätter bilden av Nickel Mountain som ett pålitligt företag som vill allas bästa. En 

antagonism uppstår kring begreppet demokratisk process.  

Debatten kring marknadens förmåga att vara en positiv utvecklingskraft kan kopplas till 

Jamisons (2003) genomgång av miljöaktivism och ideologins förändring. Vi kan se hur 

aktörerna delvis talar inom två olika diskurser. Företaget vill få debatten att spegla tankarna 

som Jamison kallar miljömedvetenhet i en entreprenörsepok; de miljömedvetna och goda 

företagen och möjligheten till en grön kapitalism. Medan motståndarsidan snarare hävdar att 

kapitalismen är oförenlig med en miljömässigt hållbar utveckling. Denna diskursdel handlar 

inte om natursyn. I fokus står snarare en konflikt om makten över utvecklingen. Vilka som 

bör fattar avgörande beslut, hur dessa ska tas, och vilka värden som blir styrande, är de 

centrala frågorna. Aktörerna står långt ifrån varandra.  

 

Sammanfattningsvis ifrågasätter utvecklingssynen inom denna diskurs ekonomins centrala 

roll. Staten, kommuners och företags rätt att bestämma över utvecklingen kritiseras och 

motståndarna menar att värden som rättigheter och livskvalité bör få en större roll. Samtidigt 

försvaras marknaden av Nickel Mountain som menar att företag har ett egenintresse i ett 
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hänsynstagande agerande. Försök görs att sätta in beslutsprocessen i ett längre historiskt 

perspektiv. Naturen betraktas främst som något som är till för människors livsmöjligheter och 

livskvalité.  

6. Slutsatser och diskussion  
Genom denna uppsats har jag velat undersöka vilka diskurser som framträder kring 

markanvändning och gruvbrytning i debatten om gruvan i Rönnbäck. De frågeställningar jag 

har utgått ifrån är; vilka argument lyfts fram i debatten, vilka är diskursproducenterna och 

vilka diskurser stärks? Samt, går det att koppla de funna diskurserna till synen på utveckling 

och en specifik natursyn?  

Nedan presenteras de slutsatser som jag har kommit fram till, det förs även en diskussion 

kring möjliga konsekvenser av och anledningar till resultatet. Avsnittet är indelat utifrån mina 

frågeställningar och de funna diskurserna.  

Diskursproducenterna 
Skribenterna var lätta att placera in som antingen motståndare eller förespråkare till gruvan. 

Intressant var att företaget Nickel Mountain Group AB, genom sin tidigare vd Fredric Bratt, 

var nästan ensam diskursproducent på sidan som ville att gruvan skulle öppna. Detta gjorde 

att jag uppfattade det som att ståndpunkten inte hade så brett stöd. Dock framgick det, via 

artiklarna, att dessa åsikter stöds av exempelvis kommunpolitiker. Anledningen till att inte 

fler aktörer deltar i debatten kan vara att företaget betraktas som en så stark aktör att de klarar 

sig själva. Det kan också vara så att dessa aktörer yttrar sig i andra forum, exempelvis via 

direktriktade budskap till invånarna i området. Motståndarsidan utgjordes av flera olika 

aktörer, bland annat politiker, forskare och en länsarkitekt. Det var något förvånande att både 

VK och DN:s ledarsidor skrev artiklar som var tydligt negativa. Detta då båda tidningarna 

beskrivs som oberoende liberala och därmed skulle kunna tänkas gynna företag och 

marknadsliberala diskurser. En anledning till att motståndarsidan var mer varierad är troligen 

att de hade argument som rörde sig inom flera diskurser, exempelvis natur och 

rättighetsdiskursen, som förespråkarna gärna undvek. Trots att motståndarsidan bestod av fler 

skribenter än förespråkarna var ändå diskursproducenterna inom de analyserade artiklarna få. 

En förhoppning inför framtiden är att fler aktörer är med i debatten och därigenom stärker sin 

roll som diskursproducenter.   
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Diskurserna 
Argumenten som lyftes fram rör sig inom de diskurser som jag har funnit; den 

samhällsekonomiska diskursen, miljödiskursen och diskursen om ideologi och rättigheter. 

Diskurserna om samhällsekonomi och miljö var de vanligaste. Inom dessa kretsade mycket 

kring ekonomi. Här användes ett språk som ofta hade en koppling till de marknadsliberala och 

kapitalistiska diskurserna. Ett tydligt exempel var användandet av termen attraktionskraft/ -

värde, kring vilket det uppstod en antagonism. Konflikten handlade om vad attraktionskraft är 

och hur det uppnås. Kring begreppet samhällsekonomisk nytta uppstod också en antagonism, 

här ifrågasattes den marknadsliberala diskursen. Dels var aktörerna oense om vad 

samhällsekonomisk nytta innebar, och dels hur den skulle nås. En fortsatt diskussion kring 

ifall dessa begrepp ska behålla sin centrala roll, och hur de i så fall ska definieras är viktig för 

att vi ska närma oss frågan om vilket samhälle vi vill ha.  

Inom diskursen ideologi och rättigheter fanns en antagonism kring begreppet rättigheter. 

Denna handlade om vilken innebörd och kraft som ska kopplas till samers rättigheter. Här 

bedrevs en maktkamp där mäktigare och större instanser hela tiden involverades. Frågan 

ligger nu hos FN, vilket är så högt det kan komma inom rättighetsdiskursen. En kamp mellan 

olika intressen, och diskurser, blir troligtvis följden oavsett slutdom. Aktörerna har mycket att 

förlora på att släppa definieringen till de andra. FN:s beslut kan även få konsekvenser för 

andra liknande fall, då konflikter mellan ursprungsfolks rätt till mark och företags vilja att 

utvinna naturresurser förekommer på många platser. Om FN skulle stödja samernas sida 

skulle det stärka ursprungsfolks maktposition gentemot företag. Det skulle också göra att 

rättighetsdiskursen stärktes gentemot andra diskurser. En annan antagonism inom diskursen är 

begreppet demokratisk process. Även detta är ett stor och viktigt begrepp där definiering och 

makten över orden blir betydande. Demokrati associeras i de flesta sammanhang med positiva 

värden, att kalla en process demokratisk ger den därmed större tyngd. Genom detta blir det 

viktigt hur och av vilka ordet definieras.  

Utvecklingssyn 
Synen på utveckling bland gruvförespråkarna var främst ekonomisk, målet var att bidra med 

ekonomiska medel till orten och staten. Detta skulle leda till utveckling på andra områden, 

framförallt genom nya arbetstillfällen. Det i sin tur skulle leda till att fler kunde och ville 

bosätta sig i Tärnabyområdet. Som en följd av och en förutsättning för inflyttning skulle 

infrastruktur och samhällsservice förbättras. Motståndarna delade önskan om arbetstillfällen i 

området, men ifrågasatte trovärdigheten i den sambandskedja som Nickel Mountain beskrev. 
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De hade även ett annan utvecklingsideal där de pekade på oförstörd miljö som en 

förutsättning för god livskvalité. Motståndarsidan poängterade även utveckling ur ett större 

tidsperspektiv. De menade att en gruvetablering skulle leda till arbeten på kort sikt, men i ett 

större tidsperspektiv skulle andra verksamheter som turism och renskötsel leda till en stabilare 

arbetsmarknad. Gruvmotståndarna talade också om utveckling som en följd av tidigare 

generationers liv och att vi har en skyldighet gentemot kommande generationer att bevara det 

som finns idag. Jag anser att det är viktigt att se vilken förutsättning olika intressenter har att 

styra utvecklingen. För en rättvis utvecklingsdebatt och att alla aktörers intresse beaktas krävs 

en mer jämlik maktsituation.  

Natursyn 
I artiklarna fanns flera olika sätt att betrakta naturen. Hos både motståndare och förespråkare 

till gruvan fanns en syn på naturen som råvaror och något som människan har rätt att nyttja 

som hon vill. Gruvmotståndarna hade även en syn på naturen som något som ger människor 

viktiga värden, som möjlighet till friluftsliv och tillgång till rent dricksvatten. Dessutom fanns 

tanken om naturens egenvärde, något som vi inte har rätt att förstöra och som är en livsmiljö 

för olika djur. Tanken om naturens egenvärde var svagt representerad. En anledning till det 

tror jag är att denna diskursproduktion främst kommer till utryck i andra typer av texter, 

exempelvis reportage, texter med fokus på biologi och skönlitteratur. Resultatet går i linje 

med Jørgensen och Malm-Renöfält (2013) slutsatser om att miljökonflikter mer kan handla 

om skillnader i värderingar och synen på naturens funktion, än kunskap om konsekvenser och 

teknik.  För att människor ska värdesätta natur som inte finns i deras direkta närhet är 

diskursproduktionen väldigt viktigt. Här blir ordval och berättelser om platser centrala. 

Eftersom många konflikter liknande den i Rönnbäck sker i glesbefolkade orter, där de direkt 

berörda är få, är det nödvändigt för miljörörelsen att förstärka den holistiska bilden av 

naturen. Då vi förstår naturområden som en del av en helhet blir det något som berör alla.  

Bilden av verkligheten 
Tydligt genom hela debatten var att mycket handlade om olika bilder av verkligheten; hur 

gruvindustrin ser ut, vilka och hur många som skulle anställas och vilka miljökonsekvenser 

verksamheten skulle få. Detta hör ihop med Laclau och Mouffes (2001) antagande att 

medvetandet och det materiella påverkar varandra i båda riktningar. Samt med vikten av att se 

på flera olika intressemotsättningar, även de materiella, när en konflikt analyseras. Inom 

Rönnbäcksdebatten är parternas intressen väldigt olika, precis som deras maktposition och 

materiella förutsättningar. I fall som detta är det därför viktigt att ta ojämlikheten, mellan ett 
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stort företag som har stöd av regeringen och kommunen och en motståndsrörelse som i 

mycket drivs av privatpersoner, i beaktande.  

Diskurserna som jag har funnit anser jag är en tydlig följd av den miljöpolitik, ideologi och de 

konflikter som beskrivits i bakgrundskapitlet. De knyter an till 1800-talets nationalromantiska 

natursyn (Gustavsson 2003). 1960-talets ifrågasättande av tekniken som lösningen på alla 

problem och den holistiska natursynen som uppstod då. Samt till 80-talets intersektionella 

tanke och marknadsliberala ideal (Jamison 2003). Idag är frågan, som debatterats under en 

längre tid, om det är möjligt att kombinera den fria marknaden med en ekologisk hållbar 

utveckling. Denna fråga är väldigt viktig och löper som en röd tråd genom debatten om 

gruvplanerna i Rönnbäck. Det handlar om ifall marknaden och företagen styr oss i en 

önskvärd riktning. I en större global kontext finns här rörelser som drar åt väldigt olika håll. 

För att aktörerna ska komma närmre varandra och gemensamt kunna diskutera vilken 

utveckling som är önskvärd vore det positivt med en bredare diskussion kring dessa frågor.   

Framtida forskning 
Denna undersökning har varit liten och under arbetets gång har jag stött på flera områden som 

skulle vara intressanta att studera närmare. Ett exempel är att analysera aktörernas hemsidor 

och aktivitet på sociala media. Det skulle ge en bredare förståelse för diskursproduktionen, 

samt göra det möjligt att se skillnader i hur debatten förs beroende på vem som är den 

tilltänkta mottagaren. Det skulle också vara intressant att göra liknande undersökningar på 

andra fall och jämföra dessa med debatten i Rönnbäck. Både nutida fall, i Sverige och 

internationellt, och jämförbara historiska fall. Genom detta skulle det vara möjligt att se 

diskussionernas likheter och olikheter, vilket skulle synliggöra de kontextbaserade 

förutsättningar och aktörernas olika maktrelationer. Intervjuer med de olika aktörerna, samt 

med boende i Tärnaby och området kring Rönnbäck vore också intressant. Det skulle ge en 

bild av hur berörda människor uppfattar situationen. Att gå tillbaka, när FN är klara med sin 

utredning och de slutgiltiga beslutet om projektet i Rönnbäck är taget, för att se hur debatten 

utvecklades vore också spännande.  

Slutord 
Det är viktigt att analysera debatter och diskurser liknande konflikten i Rönnbäck. Besluten 

som tas, om det blir gruvföretagens linje, går inte att göra ogjorda. Har vi sprängt bort ett berg 

är det bortsprängt för all framtid. Ur ett större perspektiv tas flera liknande beslut; att spränga 

berg, borra efter olja i nya områden och fälla uråldrig skog. Sammantaget kommer det leda till 

att vår planet inte längre går att känna igen (vilket redan händer). Vilka liv vi kommer ha 
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möjlighet att leva, hur samhällen konstrueras och vad individer anser vara viktiga värden, 

påverkas av hur vi nyttjar och utnyttjar jorden. På grund av detta är det viktigt med en 

genomgripande förståelse för vilka värden vi utgår ifrån när beslut tas. Det är också viktigt att 

undersöka vilka som kommer fram i debatten och vilkas åsikter beslutsfattarna tar hänsyn till. 

Skulle vi gå på djupet i diskussioner om vilken framtid vi vill skapa så tror jag att debatten 

skulle kunna röra sig in i andra diskurser.  

Slutligen hoppas jag att framtida debatter om miljö och utveckling kommer att ha en bred 

uppslutning. Att så många som möjligt är med och bestämmer vilken värld vi vill skapa och 

att det sker på rättvisa villkor. På så sätt kan besluten som tas bli genomtänkta och positiva.  
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